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Koninklijke Akademie van Wetenschappen , te Amsterdam.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen , te Utrecht.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde , te Leeuwarden.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , te Batavia.
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Provinciale Bibliotheek van Zeeland , te Middelburg.
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Académie d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen.
Société archéologique de Namur, te Namen.
Société scientifique et littéraire du Limbourg , te Tongeren.
Institut archéologique liégeois , te Luik.
Institut Luxembourgeois , te Luxemburg.
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Oudheidkundige Kring van het land van Waes, te St.
Nikolaas.
Comité central de publication des inscriptions funéraires
et monumentales de la Flandre orientale , te Gent.
Société d'Histoire et d'Archéologie , te Genève.
Kdniglich bayerische Akademie der Wissenschaften , te
München.
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Historischer Verein fur Steiermark, te Gratz.
Historischer Verein fur Nieder-Sachsen, te Hannover.
K. K. geographische Gesellschaft, te Weenen.
Kunstler-Verein fur bremische . Geschichte and Alterthumer, te Bremen.
Smithsonian Institution, te Washington.
Real Academia de la Historia, te Madrid.
De Universiteit te Lund.
Harz-Verein fur Geschichte and Alterthiimer, te Wernigerode.

COMMISSIEN.
Commissie van Redactie.

Dr. W. G. Brill.
Mr. J. A. Grothe.
Mr. J. I. D. Nepveu.
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Commissie voor de Nederlandsche Kunstgeschiedenis.

E. F. Georges.
B. de Poorter.
G. Craayvanger.
Commissie voor de Sphragistiek.
Jhr. J. J. de Geer.
Jhr. J. P. Six van Hillegom.

E. F. Georges.
Commissie voor de Nederlandsche Geslacht- en Wapenkunde.
Jhr. J. J. de Geer.

Mr. E. Huydecoper van Nigtevecht.
Commissie voor de Nederlandsche Archeologie en middeleeuwsche
Bouwkunde.

Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem.
B. de Poorter.
Jhr. J. Ortt van Schonauwen.
Mr. J. I. D. Nepveu.
Commissie voor de Nederlandsche Penningkunde.

Commissie betreffende de uitvinding der Boekdrukkunst.
Mr. H. J. Koenen.

EERSTE VERGADERING.
2 Januarij 1869.

BIBLIOTHEEK. -- OVERBLIJFSELEN VAN VREDENBURG. DE VERBANNING VAN DE VAN AMSTELS. -- MÉMOIRES
VAN FREDERIK HENDRIK. -- BRIE VEN VAN JOACHIMI EN
VAN DE BUITENGEWONE GEZANTEN IN ENGELAND IN

-

1645.
1652

BRIEF VAN CATS, SCHAEP EN VAN DE PERRE IN

IN ENGELAND.

BIBLIOTHEEK.

Ten geschenke ontvangen :
Van den Schrijver :
Dr. W. G. Brill , Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, II. 1. Leiden, 1868. 8°.
D. Buddingh , St. Marten en St. Martens-mantel (over
Utrechts naam en wapen). Overdruk uit den IJtrechtschen
Volksalmanak 1869.
G. A. Vorsterman van Oyen , Notice sur Ludolphe van
Colen. Rome, 1868. 4'. extrait.
J. H. L. v. d. Schaall, Staat, Kerk en Studenten voor drie
eeuwen. Leiden , 1868. 8°.
In ruiling ontvangen :
Van de Kon. Akad. van Wetenschappen:
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Bibliotheek. Overblijfselen enz. De verbanning enz.
Verslagen en Mededeelingen , afd. Letterkunde , XII. 1.

Amsterdam, 1868. 8°.
Van de oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaf
ten te Gdrlitz :
Neoes lausilzisches Magazin, XLV. les Doppelheft. Gdrlitz, 1868. 8°.
Van de Société archéologique de Namur :
Annales, X. 2. Namur , 1868. 8°.
Van het Indisch Genootschap :
Notulen der algemeene Vergadering van 10 Nov. 1868.
Van de Redactie :
De Katholiek, Nov. en Dec. 1868. 's Hage, 1868. 8°.

OVERBLIJFSELEN VAN VREDENBURG,

De Heer Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas doet mededeelingen omtrent het gelijkvloersche verwulf in het in
afbraak zijnde bastion van het Vreeburg, welk verwulf in
volkomen ongeschonden toestand is bewaard gebleven. Er
worden, daar het weldra zal worden afgebroken, op zijnen
last bouwkundige teekeningen van gemaakt.

DE VERBANNING VAN DE VAN AMSTELS.

De Heer J. J. de Geer vertoont een oud afschrift van
het charter door Johan van Amstel, vader en zoon, in
1321 gegeven te Rhen en , ten betooge van de ongegrondheid der overlevering omtrent de verbanning der afstammelingen van Gijsbrecht van Amstel.
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MÉMOIRES VAN FREDERIK HENDRIK.

De Heer Brill spreekt over de Mémoires van Frederik
Hendrik met de vraag, in hoeverre zij vertrouwen verdienen. Vele zaken zijn daarin gewis verborgen of vergoelijkt.
Als proeve van kritiek bespreekt Prof. Brill den oorlog
van 1637, welk punt door spreker in den jongsten tijd
nader is onderzocht uit de Itesolutien van de Staten Generaal en van Holland. De aanslag op het land van Waes
in April wordt geheel verzwegen. Het vertrek van den
Prins uit den Haag wordt op 7 Mei in plaats van op 7 Julij
gesteld. Het schijnt den Prins geen ernst te zijn geweest
naar Duinkerken over te steken. Uit een brief van de
Charnacé (Groen v. Pr. Archives, 2e Série, III) blijkt, dat
de Prins het niet oversteken naar Duinkerken toeschrijft
aan de onmogelijkheid om op een geschikt punt te ontschepen. In een brief van Sommelsdijk (1. c.), welke het
voorkomen heeft opzettelijk geschreven te zijn met het doel
om onder de oogen van de Fransche ministers te komen,
wordt tegenwind als de reden van het niet doorgaan van

dien tocht genoemd. Uit het medegedeelde blijkt, dat de
Mémoires met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.
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BRIEVEN VAN DEN GEZANT IN ENGELAND
A. JOACHIMI,
EN VAN DE HEEREN

W. BOREEL en J. VAN RHEEDE,
ALS BUITENGEWONE GEZANTEN IN 1645 ALDAAR NEVENS
JOACHIMI AANWEZIG.

Vuyt Londen den lesten January 1642.
Het Parlement beeft eenen dagh ofte twee stille gestaen
bij eenen adjournement totten 2°/30 leses. Inmiddels is gehouden binnen Londen een groot committée. Voor het
selfde sijn op den 18/29 verscheenen notable persoonen uyt
Essex, hier gecomen in compagnie van 2000 mannen te
peerde, elck hebbende een papier i'n handt, en hebben
gepresenteert eene req te , ondert. bij meer als 20000 persoonen uyt die Schire, daerbij versoctet wert dat het Huys
van Communen wil ernstel. bemiddelen bij den Coninck
en het Opperhuys, dat de Gereformeerde in Yrlandt mogen spoedel, werden geholpen ; de Papisten hier int Rijck
ongewapent , ende de onderdanen onder goede officieren
gestelt , opdat het Rijck verseeckert en beschermt mach
worden ; dat oock de Bisschoppen en de papistige h e n n
geset mogen werden uyt het Hoogehuys. Vuyt de det .tratie vaat Huys van Communen , raecken den inbreuck
van privilegien van het Parlement hierbij gevoecht , blijckt
genoech, dat de saecken hier noch onseecker staen.
De declaratie tot de gerusticht van Coninginne is noch
niet te voorschijn gecomen. Men verneemt oock niet
seeckerl., dat formel. gesonden is aen Coninck, omme sijne
Mat te versoecken, dat deselve sich wederomme bij sijn

Brieven van den gezant in Engeland A. Joaclzimi , enz. 17

Parlement soude willen vervoegen. De tijdingen, dat de
Coninck heeft voorgehadt binnen de stalt Hull te brengen
een regiment soldaten, onder den Grave van Newe Castle,
mochte wellicht de hevigh t vermeerderen en de accomodatie
verswaren. Die van Hul hebben tot hater eygen seeckerheydt 500 mannen aengenomen , en het volck , twelc
meende in te comen, buyten gehouden ; doch hebben ingelaten eenige Officieren van het Parlement. Hierneffens
gaet extract uyt eenen brieff van S r Abraham Ihemmens,
uyt Pleymouth , houdende advys van silvere vloote, in
Spangien angecoomen , en maeckende mentie van eene
groote equipagie van schepen in Bretagne. Vande voors.
equipagie wert hier veel gesproocken , daer bij gevoecht
wert, dat Vranckrijck en Spangien van eenen vrede en
stilstandt verdragen sijn. Hieruyt neempt de gemeente
meerder achterdencken , dat men te Hove eenich secours
van buyten verwacht , welck achterdencken vermeerdert
de ongunste van onderdanen tegen hare Maten.
Vuyt Yrlandt is tijdinge, dat d'Overste Harcourt uyt
Dublin met 2000 mannen is geval?en in een quartier van
Yrsye, sterck vier off vijffduysent, leggende vijff ofte ses
mijlen van stalt , en dat hij hetselffde heeft opgeslagen ,
en tusschen drie a vier hondert mannen ter neder gelecht.
Het Parlement is wederom geadjourneert tot maendage,
en middelertijdt sal den Committé sitten binnen Londen.

Vuyt Londen den

Ten

Februarij 1642.

Naer mijnen laetsten van 31en Januarij sijn hier tijdingen,
dat in Yrlandt aengecomen sijn vijff schepen met wapenen,
opgecoft door de coopl. te Nantes, voor de rebellen. Van
hier en uyt Schotlandt wert volck derwaerts gesonden. Die
Schotsche Commissarissen hebben gemeent, dat die van hare
natie souden hebben beset, met believen vanden Coninck,
2
XXV. J.
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het fort Knocforgues , oock tot haerder verseeckeringe
ofte retraicte; maer het wert henl, bij sijne Ma t gedifficulteert.
Voor eenige dagen hadt den Coninck een brieff ges. aen
het Parlement, dewelcke seer wel was aengenomen , ehbij veelen hoope daeruyt geschept , dat de misverstanden
haest wechgenomen ende goede eenicheydt en vertrouwen
herstelt soude geweest sijn. Dan corts daernae is het Parlement in achéerdencken gebracht geworden, dat eenige
trachteden den Prince van Walles te brengen in Vranckrijck. Waerop deur Gecommitteerde de saecken geprepareert sijn, om te verclaren voor vijanden van Coningh en
van het Rijck, degeene die raet ofte hulpe daertoe souden
contribueren , dat de Coninginne ofte eenige van des Conings kinderen souden gaen ofte gebracht worden buyten
het .hijck, sonder consent van het Parlement, twelck oock
pretendeert, dat des Conings kinderen niet behooren te
trouwen, dan met bewillinge van Stenden. Op den derden
deses sijn gecomen uyt Bedforschyre, en den vierden uyt
Hertfortschyre menichte van persoonen te peerde , en hebben mede haer petitien overgegeven aen beyde Huysen vant
Parlement. Van die van Hertfortschyre gaet hierbij een gedruckt exemplaer, alsmede van petitie, overgelevert aen het
Opperhuys vant Parlement, 'sdaeghs daeraen door drie hondert apprentissen en bootsgesellen. Een heere heeft mij geseyt, datter uyt alle Shiren sullen herwaerts comen menichte
van persoonen met petitien, gel. uyt de twee voorgen Shyren
sijn gecomen , indien het Parlement heml. niet versoect
dat sijl. willen sulcx naerlaeten. Men heeft in het Parlement voor, op het spoedighste te verhandelen de poincten
dienen tot wechneminge van oorsaecken, daeruyt dese
sware misverstanden sijn ontstaen , tot verseeckeringe van
het Coninghrijck, vaststellinge van Gereformeerde religie
en maintenement van vr ij heden van gemeente, met protestatie dat die van het Parlement ten uyttersten altijdt
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met alle haer vermogen sullen beschermen de eere, macht,
digniteydt en verseeckertheydt van Coninck.
Bij het Huys van Communien is goetgevonden , dat men
soude verseeckeren en verstercken de zeehavenen van het
Rijck. Hierover sijn disputen gevallen in het Opperhuys,
ende met pluraliteydt van stemmen het voorstel van het
Huys van Communien niet aengenomen. In het voors. Huis
van Heeren is oock gemoveert geworden, dat men het Parlement soude adjourneren mogen ofte uytstellen vijff ofte
ses maenden ; dan dat werde terstont op het hevichste
tegengesproocken. Het Parlement heeft opontboden den
Grave van Newe Castle, en den Majeur en eenige Aldermans van Hull, om hetgeene dat onlanghs geleden is voorgevallen.
De Vice-Admirael Pennington is mede verschreven geweest ; eenige seggen , dat het is ter cause van het vertreck van Milord Digby. Eerst heeft men geseght, dat hij
was aen landt geseth in Vranckrijck, en daernae, dat hij,
niet hebbende Vranckrijck cunnen beáeylen, was gevaren
naer Vlissingen. Eenige seggen nu, dat de acte voor den
Capitain, die hem heeft overgevoert, heeft innegehouden,
dat hij den voorgen Digby soude brengen in Vranckrijck
ofte in Hollandt, naer dat de wint soude dienen.
P. S. Cort naerdat ick den bovenges. brieff hadt geeyndight, become ick advys van Westmunster, dat de
Coninck huyden heeft geconsenteert hetgeene dat hij gisteren heeft gedifficulteert aen Commissarissen van Schotlandt, namentl. dat de Schotten garnisoen sullen hebben
in Knocforgues en in noch een andre stadt, die mij niet
ís genoempt.

Vuyt Londen den 12 en Februarij 1642.
Op den

T eri

heb onder andere saecken geadviseert, dat
2*
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door 300 apprentissen en bootsgesellen was overgegeven
een petitie aen het Parlement. Eergisteren waren vergadert in Maerfeild over de 10000 luyden van geringe soorte,
uyt dewelcke een minder getal ten selve dage een petitie
mede hebben overgebracht aen Vergaderinge te Westmunster. De voors petitie was des anderen daeghs smorgens
gedruckt en wierde openbaerl. vercoft. Gisteren is het
Parlement aengesproken van wegens de vrouwen; omtrent
driehondert sijn van Londen nae Westmunster gegaen ,
in ordre twee nevens den anderen ; wat die hebben voorgedragen, Nebbe ick noch niet gehoort. Huyden sullen de
porters ofte sackedragers hen presenteren , soo ick ben
bericht. Den gevaerl. staet, in denwelcken dit Rijek is,
can lichtel. uyt het voorverhaelde werden afgenomen.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Het continueert dattet casteel van Warwijck en de stad Coventrie vrij sijn vande belegeringen.
Den Co. heeft daernaer herwaerts gesonden de heeren
Grauen van Suythampton erl van Dorset, mitsgrs den heere
Colpeper, Cancelier van Eschequer; dewelcke gister hier
gecomen sijnde, is dheere Graue van Dorset in sijn logement gebleven, onpassich sijnde en verinoeyt vande reyse;
de andere twee sijn verschenen in het Parlement, en dheere
Colpeper sonder tegenseggen , soo mij is gesecht, geadmitteert in sijn plaetse en sessie in het huys vande Communen. Sij hebben een message gebracht van Co., en
vervolgens geproponeert, dat het S. Ma t aen geen volck
ontbreeckt, om met wapenen sijne saecke uyt te voeren
met macht. Dat deselue, om te verhoeden dat het bloei
van sijne onderdanen niet worde uytgestort, had goetgevonden te ontbieden aent Parlem t , dat rijlieden wilden
Commissarissen seinden, die met de heeren van sijnen Rade,
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die hij Boude committeren, houden confereren, om te vinden middelen tot accommodement Op de voors. brieven
en voorstel is terstont geantwoort , dat S. Mat had den
Graue van Essex verclaert Traiter, ende alle die met hem
houden , tegen dewelcke oock S. Mat sijnen standaert had
opgerecht, dat is tegen die vant Parlem t ; dat de voorgeroerde verclaringe behoorde vooral wederroepen , en den
standaert, tegen 't Parlement opgerecht, ingetrocken te
werden; wat hierop volgen sal, moeten verwachten. Dheer
Ambr van Vranckr. heeft eergisteren sijne reyse tot den
Co. aengevangen mette carosse, als sijne Ex C1e vertrock, en
wistmen hier noch niet vande voorgeroerde message.
Hiermede,
Ten
Septemb. 1642.
Hoge etc. In Louden den
Get. Alb. Joachimi.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Gister heb ick ontfangen een missiue,
gedateert in den Hage den 23 en Novemb. 1642. , toegesloten met het segel van u Ho. Mo., inhoudende dat u
Ho. Mo. hebben ontfangen mijnen brief, ges. tot Lonnen
den xj cn der voors, maent , en daernevens eenige bijlagen,
en onder dier een copie van een brieff, dien den ViceAdmirael Witte Wittensz. aen mij heeft ges. , van dat binnen Waelmouth door de Duynkerckers is gebracht een
seecker scheepken van Vlissingen, comen van Lisbon,
hebben tot ladinge zout en limoenen, aenbehooren ingesetenen deser landen. Waerop bij uwe Ho. Mo. gedelibereert sijnde, hebben goetgevonden mij te rescriberen, dat
ick sal hebben te vervorderen, ten eynde dat van geenen
die 't behoort, op het voorn scheepken een warand werde
gelicht, en bij dien weck den Duynkerckers belet het vervoeren van dien uyt Engelandt elders. Het sail uwe Ho.
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Mo. believen te verstaen goedichlijck op het voorverhaelde,
dat ick van het voors. schipken van Vlissingen niet meer
gehoort en heb, naerdat ick heb ontfangen het schrijven
van Vice-Adm l ; en het is wel te gelooven, dat de Duynkerckers het hebben vervoert : want de wint is zedert goet
geweest, om het Westen op te komen; daerenboven, al waer
het schipken noch daer, soo ware het bedenckel. op het
voors. schrijven eenige proceduren op hetselfde te beginnen. Hier is gesustineert van wegen u Ho. Mo. in een
swaer proces tegen de Spagnaerden , ter cause van een
prinse, gedaen bij Cap n Daniel le Clercq, ontrent het begin van jaere 1631, dat bona capta ab hostibus statim
capientium fiunt, immers naerdat die 24 uyren in de
macht van winners sijn geweest; en is naer de intentie
van uwe Ho. Mo. diesaengaen gewesen , niettegenstaen
veele rechtsgeleerde van opinie sijn , dat het genomen goet
niet verandert van heeren , voor en alleer dat het gebracht
sij intra praesidia van geene die het hebben genomen.
Uwe Ho. Mo. hebben hen aen die saecke soo veele laten
gelegen sijn , dat daerover oock met rechtsgeleerde in
Vranckr. en Duytslandt sij geconsulteert gewerden , en de
Spaensche hebben daernae gepoocht de eracht van voorgeroerde sententie te verswacken , brengen in havenen van
dit Rijck, sonder noot, sommige genomen vischschepen, opdat die soude worden gereclameert, daermede sijl. de voors.
havenen t'ongebruycken souden hebben gemaeckt aen schepen van de Oost- en Westjndische Compagnie, en aen
geenen van de onse prinsen doen op de culten van Spagnien ofte in Middelandische ofte Wtlandische zeen. Van
het ander schip , geroert in brief van ged. heer Vice-Adml
Wittensz., daervan schipper is Rijnier Ariensz. van Sarredam, heb ick gesproocken metten Co. en met d'heere
Secretaris Nicholaes. Beyde hebben geseght, dat te Hoove
geen commissie zijn uytgegeven om te arresteren de schepen ofte goederen van Amsterdam en Rotterdam , en de
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ged. heer Secretaris heeft mij van Readinge eergisteren
laeten weeten door den M r van Ceremonien, dat hij vant
voors. schip niet heeft cunnen vernemen. In het Hof wall
Admiraliteyt alhier en sijn oock geene commissien ten
voors. eynde uytgegaen.
Den Sen deser werden mij een brief gethoont van S r Robbert Ni-erlandt , adviseren acs Agent van .Nederlantsche
West-Indische Comp', dat onder het eylant van Wicht
was gecomen het schip Amilia , gehoorera tot de Gamer
van Zeelandt , eri twee fregatten , welck schip aldaer belemmert was van wegen dertich Engelsche soldaten , die
aei Gouvern r van Portsmouth hebben geelaecht , dat sijluyden tegens haren wille gedwongen werden te dienen.
De Gouvern r hadt den 24 1n Novemb., ouden stij11, dato
v all brief, aen het schip gesonden om te nemen informatie
van gelegenth t van die saecken.
Men disputeert hier op de accommodatie; het meerendeel van het Hooge Huys is daertoe genegen, soo ick hoore.
Den Amb r van Denemarcken heeft audientie gehadt bij den
Co. Hij werd geleydet door den M r van Cerimonien naer
Dover, van waer hij voorheeft over te vaeren naer Duynkereken ell door Brabant eli de Vereenichde Nederlanden
over landt weder te keeren tot sijnen Co. Hij is niet gepasseert door Londen , maer gecomen met de ged. M r van
Cerimonien van Readinge, is buyten omgegaen efi heeft
Woonsdage gelegen tot Detfort, op den wech naer Rochester. Tenselven dage is de Co. geweest te Oxford , naer
het seggen van den ged. M r van Cerimonien. Van Readinge
is den Prince van Walles, gesont sijnde, met den Co. gereyst. Aldaer is gelaten een gros van dryeduysent mannen. Tot Meadenhead is volck van het Parlement. Dynsdage is tot Westmunster onder de aerde geset het lichaem
van Hertoge van Soubise, iÏ cappelle vat).- Co. Hendrick
den 7 e daer de Coningen leggen ; de Co. heeft sulcx geordonneert. De vrienden vati Hertoge hadden niet cunnen
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obtineren in Vranckr., dat het lichaem daer sonde werden
gebracht , soo men hier laet verluyden.
Hier gaen sware geruchten van groote schaden , die de
coopl. van Vereenichde Nederlanden hebben geleden van
Duynkerckers, daerover in eenige plaetsen onlusten sijn
ontstaen. Ick hebbe daervan geen schrijven genien , en
wil hoopen, datter meer vert geseght, dan inder waerheyt
is. God behoede den Staedt en de Regieringe bij eenicheyt. Tot nochtoe verneme ick geene schepen , die mij
mochten overbrengen , en de particuliere saecke , om dewelcke ick heb aengehouden dat mochte overcomen, lijden
last. Ick bidde uwe Ho. Mo. dienstel., dattet deselve believe ordre te stellen , bij soo verre den heer L t Adml Tromp
off Vice-Admt Witte Wittensz. gereet sijn om in zee te
comen. De schepen varen tusschen Engelandt en Hollandt
en sijn niet buyten haere streecken om dienst te doen
aen het gemeene. Comt mij eenige gelegenth t ondertusschen voor, daerinede ick spoediger sonde cunnen worden
geholpen, ick sal die aennemen.
Hiermede,
Hoge etc. In Lonnen den 12 en Decemb. 1642,
Get. Alb. Joachimy.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Men is hier gegaen tot eene merckele
veranderinge int stuck der armeen van 't Parlement , als
namentl. dat een gemeen leger opgerecht werden sal van
14000 te voet eii 7000 paerden, daerover als L t Generael gestelt soude werden Sir Charles Fairfax en Shippon
als Major Gnael. Dit is alleen gedaen en geresolveert bij
't huys vair Communen, sonder toestemminge (jae in tegenweer) van 't Hoge Huys, soodat daerop veel disputen
staen te rijsen : want in effecte soo soude daerbij buyten
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commandement gestelt worden d'heer Grave van Essex,
die alleen soude behouden den naem van Generael , sonder te velde te gaen. Sir Willem Balfour, L t Gtiael vahcavallerie van gemelten. Gravens leger soude oock verlaten sijn , mitsgaeders alle d'andere Collonels vatî ruyterie
in 'tselve leger (uytgesondert alleen Collonnel Cheffield
eft Collonnel Graves) eu. verscheyde Collonnellen ende
minder Officieren onder d'infanterye; de Graven van Manchester eh. Denvich souden oock van haere charges als
Generaelen verlaten sijn. Ende uwe Ho. Mo. sijn voordesen verwitticht , dat het Hoge Hays niet en heeft connen consenteren , dat de Pairs van 't Rijck van militaire
bedieningen souden abstineren , gel. met desen voorslagh
van 't Huys vat". Communen geschieden sal.
Van Oxford heeft men tijdinge, dat op seeckere oorsaecke,
die men alnoch niet wel en weet, in hare huysen verseeckert souden sijn eid bewaert werden met soldaten d'heeren Graven van Sussex, van Andouer efi. Lord Piercy. De
apparentste reden waeroffie dit alsoo geschiet sij, wert geseght , te wesen , dat geiiï heeren met eenige vant Parlement alhier bij brieven correspondentie souden hebben
gehouden.
Op vrijdach voorl. vertrock van hier Sir Peter Killegré,
die van daer wedergekeert is op eergisteren. Hij brenght
tijdinge mede , dat den Co. tevreden is met de plaetse van.
trxbridg eh- dat het Tractaet tot vreden aldaer sal aenvangen op donderdach toecomeh den 9" Februarij ; dat
sijne Mat tot sijne Commissarissen genomineert heeft de
Due van Richmond, Marquis Herford , Grave van Southamton , Grave Kingston, Grave Chichester, Lord Capel,
Lord Seymour, Lord Hatton, Lord Culpeper, Secretaris
Nicholaes, Sir Edward Hyde, Chief Baron Lane, Sir Orl.
Bridgman , Sir Thomas Gardener, John Asburnham , Mr
Jeffrey Palmer, Dr Steward, D r Sheldon efi Dr Layme.
De salve-conducten voor de Commissarissen van 't Parle-
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ment heeft voors. Sr Peter medegebracht, en versoeckt dat
het Parlement gel e salve-conducten wil senden voor des
Conincx G edepden.
Ende gel. als het Parlement versocht heeft van hare
sijde, dat uyt hare propositien eerst in handelingh soude
werden gebracht het stuck van 't kerckel. Gouvernement
en religie ; het stuck van militie, en het poinct van Yrlandt, —, alsoo oock versoeckt sijne Ma t dat van sijner zijde
mede eerst in consideratie roerde genomen de poincten als
hiernevens gaen in copye.
Met dese dingen van pais is men nu averal besigh.
Godt geve, dat sij tot een goet succes mochten werden
gedirigeert !
Bij onse voorige brieven hebben wij verwitticht de bejegeningen en antwoorden van sommige personagien , die
besocht hebben in 't nemen van ons afscheyt van hier nae
Oxford, waerop is gevolght, dat op Saterdach den 28 en Januarij in ons logement bij ons genomen sijn d'heere Grave
van Warwyck en de Baron North en Mr Hennegam uyt
het lage Huys, Gecom den wegens het Parlement , en hebben aen ons behandicht een naerdere antwoort op onse
voorige memorie overgegeven, twee dagen nae onse laetste audientie, welcke antwoorde hiernevens in copye gaet,
waeruyt u Ho. Mo. sullen gelieven te sien, dat in 't poinct
van eengeboden interpositie geen veranderinge en valt,
maer dat het Parlement blijft persisteren bij de generale
woorden, als in d'eerste antwoorde gebruyckt sijn, en men
seght ons daerbij mondelingh , dat voor dese tijt men ons
geen ander antwoort en can geven , dat wij veel goets
connen doen tot bevorderinge van vrede tot Oxford, en
dat wij daer nu ter rechter tijt comen sullen, welcke woorden schijnen mede te brengen, dat wij ons souden willen
gebruycken om den Co. te disponeren tot alle hetgeene
het Parlement begeert, niettegenstaen men ons geene admissie begeert te geven, om wegens den Co. gel e debvoi-
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ren te doen aen het Parlement. Uwe Ho. Mo. gelieven
oock te bemercken jut poinct van genomen Nederlantsche
schepen eh goederen, dat ons geen nader satisfactie en
wert gegeven. Het bloote schip eri ladinge van Thomas
Bonaventure e-d. van 't schip de Paul van Rotterdam is
ons geworden, maer deselve schepen sijn van haer gereetschappen efi toebehooren soo ontbloot et hebben soodaenige een schade eri interesse gel., daervoor sij alnoch geene
satisfactie en hebben becomen, dat met waerheyt niet geseght can worden, dat ons de restitutie daervan soude sijn
geschiet. Eh.- off men dese preuves van schaden ei interesten sal vermogen ofte behooren te doen voor de Court
van d'Admit alhier, daervan hebben wij dickmael voordesen
versocht te weten uwe Ho. Mo. goetvinden eri resolutie,
eri particulyerl. bij de brieven eri stucken , medegegeven
aen d'heer Martijn de Reus, schepen der stadt Rotterdam,
waerop alle de saecke berusten blijft,eri versoecken gantsch
dyenstel. , dat oi3.s dienaengaeri de resolutie met den eersten toegesonden mach worden.
Het tweede lith van dese hare jongste antwoorde in
't stuck valt genomen Nederlantsche schepen eh goederen,
waerbij sij ons tusschen Staet eri Staet maer renvoyeren
de particulyere geinteresseerde aen Court van d'Admi t alhier, is mede (ons bedenckens onder reverentie) niet voldoende nochte acceptabel : want meest alle de poincten
van onse dachten rusten daerop, dat wij sustineren : uwe
Ho. Mo. ondersaten vermogen vrijel. te varen eh te handelen op 's Conincx havenen eri plaetsen , eh dat daerom
de Parlementsschepen met onrecht den onsen daerin hebben geturbeert eh hare schepen eri goederen genomen.
Ende soo lange als het Parlement sal willen mainteneren
hare pretense ordonnantie eff verbodt van handelingh (gel.
sij schijnen alnoch te willen doen bij 't derde articul van
dese hare antwoorde), soo en can niemant van u Ho. Mo.
ondersaten ter Adm t alhier yet anders verwachten ofte
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becomen als sententie tot sijuen nadeel, vermits d'Admt
oordeelen moet in conformiteyt yan gem ordonn e. Wij
bidden dan nochmael, dat uwe Ho. Mo. ons gelieven voor
te schrijven, hoe wij ons en de geinteresseerde haer hierinne sullen hebben te comporteren.
Niettegenstaende alle onse menichvuldige en geduyrige
debvoiren, soo heeft d'Adm ts Court huyden morgen geconfisqueert en geordonneert te verkoopen, het schip de drye
Coningen van Amsterdam, schipper Gerrit Fredricxs., en
gel. hij schipper ons seght, soo hebben sij in d'Adm t ge..
dreycht, dat sij alle schepen alsoo sullen confisqueren, die
sedert 1641 op 's Conincx havenen gevaeren hebben, 'tsij
waer ofte wanneer sij die sullen connen becomen , waervan wij nodich geacht hebben den Staet te verwittigen.
Hiernevens gaet oock de memorie, jongst overgelevert
aen 't Parlement door den heere van Sabran, Resident van
Vranckr., daeruyt uwe Ho. Mo. gelieven te sien , hoe de
saecken staen tusschen die Croone en dit Parlement, tensij
daerin ordre werde gestelt (twelck niet apparent is), mochten wel ontstaen groote confusies ende troublen in zeevaert
en commercie tusschen Vranckr. en dese , dewelcke mede

al sullen redonderen op die van uwe Ho. Mo. ondersaten.
Hiermede,
Hoge etc. In Londen den iijen Feb. 1645.
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy.
P. S. Wij hebben nu meest alle onse contravisiten ontfangen en sijs van meeninge met Godes hulpe op maendach toecomen van hier nae Oxford te vertrecken.
Translaet.
De substantie van sijne Maj t propositie.
Sijne Majt seer begeerich sijnde, dat alle middelen worden gebruyckt om te verkrijgen eerre seeckere ende welgegronde vrede proponeert, soo alst volcht :
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Dat sijne domeynen, magasijnen , steeden , forten ende
scheepen, die hem onthouden sijn geweest, sedert het begin deser jegenwoordichge distractie, sullen worden gerestitueert.
Dat alle 'tgeene gedaen offte gepubliceert is , contrarie
de bekende wette vant Coninckrijck offte nadeelich aen
S. Maj t wettel. ende bekende gerechticheeden, sal worden
gerenunceert ende herropen , ende dat sulcx niet meer sal
geschieden in toeco.
Dat alle soodanige onwettel. macht, die aengenomen
ende geexerceert is over S. Majt subjecte , te weten bij
vangen ende dooden van eenige persoonen buyten de wet,
ende verhinderinge habeas corpus, ende bij invallinge op
hare state ende goederen buyten acte vant Parlement, sal
datelijck werden herropen ende affgedaen.
Dat sijne Majt wel consenteert om te maecken een wet
tot vaststellinge ende maintenement vande Protestante religie, achtervolgens de bekende wet vant lant, ende ten
dien eynde versoeckt, dat der werde opgemaeckt een bill
tot continuatie van het „book off common prayer," ende
om 'tselve te mainteneren jegens alle spot ende gewelt.
Dat daermede sal worden opgemaeckt een bill te behouven vande tere consientie.
Dat met alle bequame spoet legitimelijck sal werden beroepen een nationael sinode.
Dat alle persoonen, die geexcipieert sijn uyt het ghael
perdon, sal werden terecht gestelt ende geoordeelt per pares, achtervolgens geobserveerde coustume ende bekende
wette vant landt.
Eyndelic , dat daer sijn een cessatie van wapenen ende
vrijen handel besloten soo haest doendelijck.
Gegeven in ons Hoff tot Oxfort den xxj en Januarij 1645
bij S. Maj t commandement.
Get. Edw. Nicolaes.
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Hoge Mogende Heeren.
Mijn Hoeren, Naedat wij op maendach den 6 en Feb.
van Londen vertrocken , en op woonsdach daeraen hier
gecomen waren, hebben wij daer 't behoorde onse aencomste
verwitticht, en daernaer audientie versacht bij den Co., die
S. Mat ons geaccordeert heeft tegens vrijdach voorl., naemiddachs ten twee uyren. Wij sijn uyt ons logement gehaelt door den Mr van Ceremonien, en geintroduceert voor
den Coninck door den heere Grave van Dorset, Lord Chamberlan.
Onse propositie heeft bestaen (als wesende eene publicque audientie) in generale terminis, raecken onse debvoiren,
die wij tot Londen geduyrich hadde aengewent, tot bevorderinge van twee saecken; eerstel. opdat daer mochte
werden toegestaen een bijeencomste en conferentie tot handelinge van vrede en tot accommodement van sweven distractien in dese Coninckrijcken : ende God hebbe danck,
die saecke was nu soo verde gebracht , dat eene conferentie
tot Uxbridge nu was begonnen, alwaer sijne Ma t en het
Parlement hare commissarisen hadden gesonden ; wij baden denselven God, dat hij de aengevangene besoignes met
lijnen genadigen zegen wilde bijwesen , en de saecken meten uytvallen soo als uwe Ho. Mo. en alle goede vrunden
en geallieerde van S. Ma t en desselfs Coninckrijcken van
herten hadden te wenschen (Wij sagen wel aen de mine
en contenantie van Co., dat sijne Ma t niet veel hope daer
toe en hadde).
Ten tweeden hadden wij ons bij alle behoorl. middelen
geaddresseert en aengeboden aen 't Parlement tot Westmunster, off fietselfde Boude willen aennemen en gebruycken haer Ho. Mo. moyennatie, tot accommodement van
opgeresene differentien in 't Coninckr., en dat wij daertoe
hadden geemploijeert veele tijt en insta ptien, doch wij en
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hadden van 't selve Parlement daerop niet anders connen
obtineren als generale woorden , die niet seeckers mede
en brengen.
Daerop de Coningh bij tusschenspraeck seyde : „heb ick
het u niet wel voorseght. Zij en sullen geene natie ter
werelt admitteren ter interpositie ; zij weeten wat saecke
sij voor hebben ; zij en vertrouwen die niet aan yemant te
kennen te geven , nochte en derven daerinne niemandt
gebruycken, opdat zij geen kennisse en geven aen werelt,
in wat groot ongel. dat sij staen."
Wij gingen voort : wij hadden aen u Ho. Mo. successivel.
van alles geadvyseert, eri deselve bemerckeri, dat den Co.
haer die groote eere hadde gedaen , hare aengebodene interpositie soo gratieusel. ei promptel. te admitteren eri
aen te nemen, eri dat het Parlement tot Westmunster ter
contrarie twijffelachtich bleeff, dat uwe Ho. Mo. daerom
ons hadde gelast tot Londen aen te seggen , vermits 't Parlement aldaer ons geen antwoorde en gaff tot acceptatie
van aengeboden interpositie , dat wij ons nae Oxford souden
begeven om den Co. te bedancken, eh ons nae Nederlandt
te vervoegen ; wij waren gereet als S. Mat ons soude gelieven hiernae tijt te geven, om rapport te doen met alle
particulariteyt van alle 'tgene ons tot Londen was bejegent.
De Coningh seyde, dat 'tselve rapport met particulariteyt
hiernae conde geschieden, eri dat S. Ma t ons dan antwoorde
soude geven.
Daernae hebben wij gesproocken van vereyschte restitutie
van veele Nederlandtsche schepen eh goederen, bij de parlementsche schepen genomen, daerop wij niets ofte seer
weinich en hadden connen obtineren.
Ende ten derden , dat men alle commercie eh navigatie
op S. Mats havenen verboodt tot Londen, eft verhinderde ,
't welck den Co. thoonde t'jmproberen, maer seyde aen.
uwe Ho. Mo. onderdanen (soo als aen FranÇoysen alreede
gedaen hadde) toe te staen den vrijen handel eh navigatie
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op alle havenen en plaetsen, nu sijnde onder die van
Londen, mits dat deselve van Londen gelijcke vrijheyt souden permitteren aen selve uwe Ho. Mo. onderdanen op
S. Mats havens ; ende wierde de verdere audientie met
dyergel. discourssen gepasseert.
De Grave van Sussex en Lord Persy bewaren noch hare
huysen. De rechte redenen van hare detentie en sijn soo
claer niet te penetreren. Eenige seggen, dat sij met sommige van 't Parlement tot Londen (alwaer sij nae vrienden
hebben) souden hebben gecommuniceert tot naedeel van
saecken van Co. Andere meynen , dat sulcx niet en sal
connen bewesen worden. De Lord Endower is ontslagen
en gisteren op straet gesien, diewelcke over saecken van
mindere substantie hierbevoorens mede gecommandeert was
sijne camer te bewaren.
Hier sijn Gecom den van 4 provintien , te weten van Staffort, Worchester, Hereforde en Shrapshirr, die met den
anderen presenteren op te brengen en te betalen een leger
van 10000 man, mits dat sij bevrijt blijven van alle in- en
doortochten van 's Conincx volck , ten ware in tijt van noodt,
e"n dat zij jngeval van eerre generale bataillie, off dat de
Co. nae Londen soude trecken , om deselve te dwingen
tot eenen vrede, sijne Mat ten dienste soude sijn. Men
meent dat dit exempel bij veele andere provincien sal werden naegevolcht.
Tot Bristol is een Engels Oostjndisch schip van Londen
jngebracht, en tot Dortmout een ander Londons schip ,
comen van St Lucas met 19 kisten silver, cocinnille, olye
en andere oostel. coopmanschappen geladen, weerdich geestimeert 30000 pondt sterlings. Op de voortijt soude den
Co. met twee stercke legers int velt comen , gel. men ons
hier seght, daertoe alles verveerdicht vert.
Hiermede ,
Hoge etc. In Oxford, den 16en Feb. 1645.
Get. W. Boreel , Johan van Eheede , Alb. Joachimy.
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Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. De verbintenisse tusschen de Provincien
van Staffort, Whorchester , Hereford en Shropshir is nu
volcomentl. voltrocken en geauthoriseert bij den Co., en
sullen staen, int poinct van haere militie , onder het generaelaetschap van heere Prince van Walles, ofte sijne Hoochts
Lt ; men seght noch van twee andere provincien, die haer
daerbij willen voegen , en dat dit exempel van assotiatie
wel lichtel. bij veel meer andere Provincien gevolcht werden sal.
Men is hier besigh om alle ordren te stellen tot eerre
vroege campagne, daerover dagelijcx in crijchsraedt gebesoigneert wert ; daer is oock hier in dese stadt gepubliceert , dat alle collegera van studenten en alle andere burgers en huyshouders haer sullen hebben te versien van
coorn , om te backen en te brouwen , soo veel haere familien van noodera hebben voor den Lijdt van ses maenden ,
e'n dat sij oock haer voor dien selven tijt sullen hebben te
versien met heertbrandt , op pene van die daerinne gebreeckich ofte nalatich sal worden bevonden , ten tijde van
visite daerover te doen , dat hij sal werden gemulcteert,
en oock wel uyt de stadt geset worden.
Prince Maurits is omtrent Worchester , om aldaer en
daeromtrent eenich volck te vergaderen. De Lord Goring,
die de charge doet van Gnael van cavallerie, en met 2000
peerden en 3000 te voet omtrent Salisbury sijn quartyer
houdt, is hier gecomen om over eenige gewichtige saecken
(soo men ons seght) te consulteren, en is op eergisteren
wederom nae Salisbury gekeert.
Het schip, van S t Lucar gecomen en tot Dortniouth
(sijnde een Conincxhaven) door storm ingevallen, wert hier
nu seer rijck geestimeert; men seght, dat het inhebben
soude wel 50 cassen met realen van achten en ongemunt
XXV. J.
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silver, en dat d'andere costel. waeren en jnladingen van
coopmanschappen te samen met het silver wel weerdich
Boude sijn hondert duysent pondt sterlincx. Veele coopluyden tot Londen souden daeraen groote schaede lijden, hoewel daer eenige andere sijn die leggen willen , dat dit schip
soude wesen een van meer andere, die met het silver nae
Duynkercken uyt Spagnen waren gedestineert. 'T sij wat
het sij, wij connen wel bemercken , dat men hier niet van
meeninge is, daervan eenige restitutie te doen, gel. mede
niet van 't schip tot Bristol ingek eert , toecomen" d'Oostjnde
Compe van Londen, hoewel 't selve medebrenght eenich
gout , 't welck den Gouvernr van Mosambique hen hadde
ingegeven om gebracht te werden tot Goa.
Bij ons is gecomen , door last van Co., de Lord Digby,
en heeft in naem van S. Ma t aen ons overgegeven dele
nevensgaende memorie van clachte, dewelcke wij aengenomen hebben aen uwe Ho. Mo. met den eersten over te
senden. Deselve memorie hout in verscheyden clachten van
eerre Capiteyn Greene, die met ,commissie (soo geseght
vert) van desen Co. in zee gegaen lijnde , bij 's lands oorlogschepen verscheyde malen (gel. hij voorgeeft) in zee
aengetast en beschadicht is geworden, als oock jongstmael
in hechtenis geset in Zeelandt , en aldaer noch gedetineert
soude sijn. Gem heere Digby deduceerde, hoe dat soodanige
bejegeningen van uwe Ho. Mo. Co]legien tot Adm t en
Rechteren in Nederlandt, tegens diegeene die met des Conincx commissie waren, groot ongel. en ongelegentheyt
bijbrengen aen S. Ma ts saecken , en dat hierdoor de neutraliteyt met hoochstgem Mat niet wel soude wesen geobserveert. Versoecken derhalven, dat uwe Ho. Mo. soodanige
voorsieninge gelieven te doen, dat niet alleen desen Capn
Greene ontslagen en buyten schade gestelt roerde , maer
dat oock alle S. Ma ls dienaers in uwe Ho. Mo. gebiet
soodanige bejegeninge mogen ontmoeten, dat sijne Ma t aen
uwe Ho. Mo. goede genegentheyt en affectie ten vollen
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vergenoeght wesen mach. En hebben wij aangenomen, met
den eersten u Ho. Mo. hiervan te verwittigen , nevens ons
dienstich versouck, dat den Co. daerover met den eersten
soodanigen contentement moge toecomen, gel. als uwe Ho.
Mo. erkende justitie en hooge wijsheyt sullen vinden te
behooren.
Hiermede,
Hoge etc. In Oxford den 23 eí1 Feb. 1645.
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. De nieuwe associatie der vyer Provincien ,
daervan wij aen uwe Ho. Mo. hebben ges. bij oase jongste
brieven vair 23 en Feb., sal aen den Co. doen hebben 2000
man, en de Provincien van Walles 3000, tot recrute van
S. Mats armeen , die vroegh in voortijdt veerdich sullen sijn.
Die van Malmesbury, uytgetrocken sijnde op seecker exploict , sijn van de Coningsche daer soo beset geworden,
dat sij haer, bij faute van vivres, hebben moeten overgeven, zoodat geseght wort, dat wel over de 300 van 't selve
guarnisoen gevangen souden sijn. De Gouvern r van Glochester soude te laet gecomen wesen, om 't voors. Parlementsvolck t'ontsetten , en meenee weder te keeren nae
Glochester, soude Lord Jacob Asley , Gouvern r in Clh ernichester, hem den wech afgesneden, en, gel. nu de tijdinge
comt, geslagen hebben.
De Coningsche in West hebben jngenomen de stadt en
casteelen van Waymouth , daerin zij gevonden souden hebben een groot inagasijn met veele amunitie, wapenen en
vivres, 16 schepen behalven het cleyne vaertuygh , 130
stucken geschuts en veele andere commoditeyten. Het
casteel Melcombe Regis houdt noch voor 't Parlement;
't welck de Coningsche beschieten. T'zedert 't overgaen van
3*
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selve stadt, en aleer dat de tijdinge daervan gedivulgeert
was, sijn aldaer comen jnvallen twee schepen van Londen
met haere ladingen, comes van West , t'samen geestimeert
weerdich te sijn 30000 pondt steerlings , soo als men hier
seght. Van twee schepen, daervan wij voor desen hebben
ges. , die tot Bristol en Dortmouth jngevallen sijn , was alreede tot S. Mats dispositie gecomen ter somme van 50000
pondt steerlingx , 't welck gesecht Wert gebruyckt te worden tot voortsettinge van twee legers , die veerdich gemaeckt worden. Daer comen tijdingen , dat Sir Willem
Brereton de belegeringe van Chester heeft verlaten , doordien weynige apparentie sach om die stadt te dwingen tot
de gehoorsaemheyt van 't Parlement. Men seght oock van
eenige victorie, die des Conings Giiael, de Grave van Montroos , in Schotlandt soude hebben becomen tegens den
Grave van Argyl , en dat van dese zijde wel 1500 doodt
op de plaetse en gevangen gebleven souden sijn. Doch
alsoo dese tijdinge mede comt over Uxbridge en London ,
zoo sal de waerheyt en alle particulariteyt van Baer naer
Nederlandt overges. worden met meerder seeckerheyt , als
wij hier niet en hebben.
Dewijle de tractaten tot vrede seer twijffelachtich blijven
van succes, en dat men tot Uxbridge disputeert over de
poincten, die in voorstellinge sijn , met weynich hope daertoe , soo hadden de Provincien van Buckingam en Oxfordschire gemaeckt een requeste, bij veele duysenden onderteeckent, waerbij zij souden hebben vertoont de groote
ongemacken eh overlasten van oorloge, die bij heer langer
verdraghl. niet en waeren, en versocht hebben, dat de vergaderinge tot Uxbridge op haer versoeck van vrede souden
willen letten. Dan het Parlement en heeft niet goetgevonden plaetse te geven tot dese requeste, maer heeft uijtgesonden twee comp en ruyteren, dewelcke de Gecom dens van
beyde gem Provincien hebben moet verjaecht en gedissipeert, en op eergisteren waren tot Backingfield alleen wel
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80 derselver Gecom den in apprehensie eǹ hechtenis gebracht, daermede den ijver tot den vrede bij dat volck
gedempt is.
Aengaende de handelinge tot Uxbridge, daervan zijn op
huyden de 20 dagen geeyndicht, en men is aldaer seer
scrupuleus besich geweest om te bewijsen , dat de voors.
dagen geeyndicht waren , alsoo de Gecom den vaat Parlement alle vastdagen en Sondagen mede reeckenen onder
de voors. dagen, ende de Coningsche versochten ende verstonden , dat daeronder niet anders en conden gereeckent
werden als de dagen, dienren effectivel. heeft connen besoigneren, e`n daerover dat deselve 20 dagen niet eer en
souden comen t'expireren als Saterdach toecomen ; doch
wij verstonden op gisteren , dat , nae veel aanhouden , de
Coningsche hebben geobtineert prolongatie van Lijdt voor
acht dagen, die expireren sullen den achtsten Martij nieuwen stijl, wesende Woensdach toecomen. Als wij considereren de handelinge en bejegeninge, die daer vallen, eh
hoe wijt de saecken haer noch verthoonen, verde van eenre
apparentie van succes, en wat swaere onheylen en ' t verderff van oorloge bij rupture van 't tractaet voorseecker
daerop staet te volgen, en wat ongeinacken den Staet der
Vereenichde Nederlanden buyten alle twijffel daeruyt sal
staen te gevoelen ; soo bekennen wij, Ho. Mo. Heeren ,
dat onse gedachten werden telckens verweekt om t'overleggen alle resterende expedienten eti middelen, die Hoch
voorhanden souden mogen sijn, om dese droevige verwarringen te sien geaccommodeert en ter nedergeleght te sijn,
d'opinien van beyden sijden even sterck wesen tusschen
de contenderen parthije, dat ydereen de beste reden voor
hem heeft. Hier seght men, dat de Coningsche die van
't Parlement ten vollen met discours en reden hebben geconvinceert, ende van Londen schrijft men, dat hart Gecom den de Coningsche ter contrarie souden geconvinceert
hebben, zoodat het schijnt dat ydereen sijn parthije sal
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trachten in 't ongelijck te stellen bij uytgeven van manifesten , daermede doch de saecke niet geeyndicht nochte
gevonden en sal sijn. Wij hopen met den naesters hiervan
wat nader te sullen connen schrijven , indien Godt Almachtich lijnen zegen tot wat goets gelieft te verleenen,
daervan wij op huyden met den Coningh voornemens sijn
te handelen.
Hiermede ,
Hoge etc. In Oxford den Zen Marty 1645.
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy.

Hoge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Men begint alhier wat te gelooven van
't verlies, dat de Schotten soude hebben getroffen in Schotlandt ; doch wert hetselve verlies seer cleen gemaeckt,
anders als het tot Oxford begroot wert, soodat van soo
verde afgelegen tijdinge niet veel seeckers voor eerst en
is te schrijven. Het Schotse leger , 'twelck in Engelandt
is , leght verdeelt in de Noordersche Provintien , gel. als
geinquartiert , yder regiment op sijn geassigneerde plaetse,
alwaer sij bare eygen betalinge hebben gequotiseert. Men
hout het voor seecker, dat Sir John Meldrun met sijne trouppes Scharbory ingenomen heeft en veel vaertuych aldaer
becomen ; doch het casteel hout noch voor den Co., 'twelck
wat meer ceremonie sal vereysschen, aleer het te becomen
sal sijn. Hierontrent en staet het soo wel niet met de
militie. Verscheyde regimenten weygeren onder Sir Wm
Waller op te trecken en en begeeren sijn commande niet
te gehoorsamen. Het Parlement heeft aen haer gesonden
om deselve te stillen , en hadde daertoe gebruyckt de persoon van Sir Wm Balfour, die haren Generael van cavallerie is geweest en haer aengenaem is. En als hij haer tot
stilte begonste te vermanen en haer aen te raden, dat sij
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haer onder het commandement van Sir W m Waller souden
willen stellen , soo hebben sij sulcx absolutel. geweygert,
maer hebben daertegens begeert drie poincten, 1. dat sij
haer niet en verstonden te begeven onder ymant anders
commandement als van heere Grave van Essex, haren Generael; 2. begerende betalinge van hare menichfuldige achterstallige maendtgelden ; 3. dat ordre werde gestelt in
toecomen van goede prompte betalinge, opdat sij biet
genootsaeckt en werden haer te moeten onderhouden tot
d'oppressie van opgesetenen van 't platte landt, daerinne
haer conscientien beswaert waren. Men heeft haer toegesonden een maendt gagie, die sij aengenomen hebben ;
doch blijven persisteren bij de begeerte van dry voors.
poincten. Sir W m Waller, on ; sijn volck bijeen te crijgen,
hadde sijn selven begeven nae het regiment vari Colonnel
Cromwel, om 'tselve te doen marcheren naer de rendevous;
doch gem regiment heeft niet alleen sulcx geweygert, maer
hebben met alle man uytgeroepen met injurieuse woorden
tegens Waller, niet willen van hem gecommandeert sijn ,
hem naroupende in sijn vertreck , soo verde als hij het
hooreu condo: No Waller, no Waller! De quade betalinge
veroorsaeckt veele ongebondenheyt en quade genegeutheyt
onder het volck van 't Parlement, soowel int velt als in
verscheyde guarnisoenen, derhalven wert seer gepresseert,
dat het Schotsche leger uyt het Noorden herwaerts aftomen mach, daerom aen het Parlement van Schotlandt is
ges. Daer comt nu tijdinge, dat die van 't Parlement de
stalt van Shrowsbury hebben verrast en ingenomen, 'tweick
een notable saecke is voor de Parlementsche, indien sij die
plaets tonnen behouden.
Hiermede,
Meert
1645.
Hoge etc. Lonnen den 9en
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy,
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Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Op denselven namiddach, als wij onse
jongste brieven den 2 en Martij uyt Oxford hadden laeten
afgaen, sijn wij aldaer bij den Co. geweest, en heeft S.
Mat ons gegeven eene favorable audientie. Wij hadden
alvooren geconsidereert , dat de handelingen tot Uxbridge
soo verde genomen sijnde, dat opt j e poinct van handelinge ,
rakende het kerckel. gouvernement, bij de Coningsche gepresenteert was , soo als uwe Ho. Mo. gelieven te syen
uyt de nevensgaen articulen, wij doch claerl. bevonden ,
dat daerin bij die van 't Parlement geen contentement en
was genomen, en dat apparentel. die vergaederinge infructueus van anderen soude comen te scheyden : want
daer verde jnsonderheyt aengehouden bij het Parlement,
dat de Bisschoppen en hare regyeringen souden werden
absolutel. afgeset en geaboleert, daerin de Co. noch bleeff
difficulteren. Wij hadden oock bevonden, dat d'oorsaecke
van die swaricheyt, bij den Co. daerin gemaeckt, daeruyt
ontstondt, omdat S. Mat (een Prince sonde, die nau let
op sijn conscientie, en de saecken, die daertoe behooren)
int aennemen van Croone in zijnen eedt heeft belooft alle
qualiteyten van persoonen en particulyerl. oock de Bisschoppen en andere kerckel. in hare staeten en ampten te
sullen mainteneren, achtervolgen de wetten van lande. Nu
soo heeft men daer te Hove van langer tijt die jmpressie
gegeven, dat de Bisschoppel. Regyeringe sij Juris Divini,
en die deselve te niet soude doen, dat niet alleen tegens
Gods woort en ordonnantie doe, maer oock selffs committeren soude een sacrilegie. Ende dese sustenuen sijn, pro
en contra, hevich gedisputeert in de conferentie tot Uxbridge, sonder dat d'een parthije d'andere daerinne hadde
connen bewegen , om dienaengaen anders te gevoelen als
voor desen. Jae selffs tot Londen seyde men, dat de Par-
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lementsche Theologanten die van Co. soo de mondt gestopt
hadden , dat de Coninghsche niet een voort daertegen en
hadden connen voortbrengen; ende tot Oxford seyde men
dyergel. van andere sijde, gel. als dat in soodanige disputen
gemeenel. toegaet en bekent is. Derhalven, vermits de saecke
tot Uxbridge bleeff en Boude blijven staen buyten accommodement, soo hebben wij met den Co. daerover gesproocken, en 't heeft Godt Almachtich gelieft soo veel genade
daertoe te geven , dat S. Ma t ons heeft toegestaen , Jatter
een Synode Nationael in dit Coninckr. sal werden beroepen , en daertoe sullen werden genodicht de Gedep de en
alle de advysen van alle de Christel. protestante kercken
in Europa. Welck Synode sal examineren 't stuck van
't Gouvernement der Kercken , soo veel 't selve raeckt het
poinct van religie; ende al wat in 't selve Gouvernement
der Engelsche Kercke sal bevonden worden , dat strijdich
sij met den woorde Godts, 't sij in 't gedeelte ofte in 't geheel , dat S. Mat tevreden is 't selve daerop te corrigeren
en te redresseren.
Welcke saecke bij ons alsoo vercregen sijnde, met verloff
daertoe dat wij 't selve aen 't Parlement tot Westmunster
souden mogen gaen communiceren , soo hebben wij des
anderen daechs daeraen datel. onse reyse herwaerts aengenomen, en hebben ons hier geaddresseert aen spreeckers
van beyde de Huysen , alwaer wij op maendach 26 maart
hebben audientie gehadt , en aldaer gedaen dese nevensgaen proposities , die wij oock in geschrifte hebben overgegeven.
Alle vredelievende persnonen, en van verstandichste ende
ervarentste , nemen de propositie in hare substantie wel
op. Wij hebben oock dyenaengaen begroet de spreker,
oock eenige van Lords en van Ledematen vaat lage Huys,
bij geval eyndelingh mede de heerera Schotsche Commissarissen, aen welcke wij soo veel redenen tot facilitatie
hebben bijgebracht , dat wij (nae onse opinie) wat goets
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daervan (soo niet soo flatel. doch evenwel eyndelingh) behooren te verwachten : jmmers is nu eene goede occasie
gebooren en eene groote deure open gedaen om te comen
tot eene nader reformatie in sommige saken van dese Kercken , die soo lange gewenscht en noyt soo gehoopt heeft
konnen werden.
De saecke is gesonden aen 't groot Committee van beyde
de Coninckrijcken, en alsoo de besoignes alhier wat langhsaem en traegh voort willen , en wij verwachten u Ho. Mo.
brieven en beveelen op verscheyden poincten, daerop wij,
onder reverentie, behoort geesclairceert te sijn, alleer wij
ons afscheyt connen nemen , soo sijn wij van meeninge
(met Godts hulpe) op morgen vroech weder te keeren nae
Oxford, om aldaer u Ho. Mo. beveelen becomen hebben ,
ons daernaer int stuck van ons affscheyt te reguleren,
biddende dienstel. dat ons hoochgem beveelen mogen toegesonden worden. Wij hebben soo veel gehoort, dat noch
eenige hoope sonde sijn, dat de gesepareerde vergaderinge
tot Uxbridge wel weder mochte geconsenteert worden, om
andermael bij den anderen te comen.
Hiermede ,
9en
Meert 1645.
Hoge etc. Lonnen den
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy.

Tresnobles et honnorables Seigneurs.
Nous aeons par-ci-devant, et en particulier et en publicq,
remonstré les grands desirs et sinceres intentions que les
hauts et puissants Seigneurs, noz Seigneurs les Estatz
Generaux du Pais-Bas TJny, continuent tousjours , pour
veoir une fois le bon accommodement entre le Roy et son
Parlement et la Paix restablie en ces Royaulmes, et vos
Honnrs par leurs declaráons de bouche et dernierement
données à nous par escrit le lome de Decemb. passé, ont
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tesmoigné non seulement que lesd is desirs et vrayement
sinceres intentions de nos Seigneurs et Superieurs leurs
estoient fort agreables ; mais d'abondant y ont adjousté
que vos Honnrs jugeoient que lelt accommodement et la
paix desirée jmportent aussy grandement a tous ceux qui
font profession de la vraye religion chrestiene protestante,
et particulierement à nosd ts Seigneurs et Superieurs.
Sur ces motifs suppeditez mesme par vos Honnrs et nos
debvoirs ont operé assiduellement en nous un fort grand
soing pour tenir un oeil fixé sur les actions de sa Maté et
les vostres, et encore tout fraichement sur la conference
et traicté qui est presentement en main a Uxbridge , la
ou les Commissaires du Roy et de vos Honors travaillent
(comme nous esperons) utilement pour pouvoir attendre
an succes Cant desirable.
Il nous faut dire aussi , qu'estans a Oxford nous avons
receu eet honneur que sa Mate nous a faict communiquer
les passages de lad e conference , et en l'un et en l'autre
nous avons remarqué, en premier lieu, que le Roy desire
sur toute sorte un accommodement avec vos Honnrs , et
que sa Maté est entierement encliné de Bonner toute sorte
de contentement et asseurance de son affection en toute
chose juste et raisonnable. En second lieu , on nous a
deduit que par le responce aux propositions de vos Honnrs
touchant le poinct de Gouvernement de l'Eglise, les exces
personnels qui pourroient estre commis par-ci-devant , ne
seroient plus à craindre à l'advenir. Tiercement, si en
la forme mesme du Gouvernement et l'exercice d'iceluy
et des jurisdictions y comprises par-ci-devant, jl y avoit
quelque chose à redire, que vos Honnrs pouront juger s'il
ny est pas dignelnent pourveu par moyen des present-a-ons que sa Ma té à desia faict faire à cette fin.
Et touttesfois, Messieurs, nous avons veu que ce point
du Gouvernement de l'Eglise demeuroit encore en arriere
et sans accommodement, dont it nous print envie de con-
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siderer de plus pres en quoy desirer quelq. aultre et plus
ulterieure satisfaction.
Et nous sommes obligé de dire que cela est reussi si
bien, que le Roy nous a declaré et permis de vous communiquer, si vos Honnrs ne prennent contentement en
ce quil vous a faict presenter par les Commissaires a Uxbridge aux vostres :
Que sa Mate d'abondant est contente qu'on face convenir et assembler un Synode National en ce Royaulme, et
qu'on y conviera les deputez et advis de toutes les autres
Eglises Protestantes de l'Europe , le quel Synode examinera tout ce qui touche le poinct de religion audt Gou-

vernement.
Et tout ce que sera trouué audt Gouvernement de l'Eglise
Anglicane qui soit contraire à la parole de Dieu , ou en
partie ou en General , que sa Maté est contente de le
corriger et redresser la dessus, et par ce moyen, comme
par un commun consentement de tous ceux qui font une
mesme profession de foy et religion, mettre une bonne fin
A, toutes les distractions presences.
Deliberé à la maison des Pairs Communes, assemblez à
Westmunster par les Ambrs des Seigneurs Estats Generaux du Pais-Bas Tiny, ce 24e de Feb. 1645, stilo angli.
Signé W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachimy.

Hooge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Met meest alle onse vorige brieven, tzedert eenigen tijt herwaerts, hebben wij met d'heer Joachimi
voorgedragen verscheyden poincten , daerop gejnstrueert
lijnde door resolutie ende goetvinden van uwe Ho. Mo.,
wij onse absolute affscheyt mochten nemen van Coninck
en van het Parlement tot Londen eh- ons nae Nederlandt
te begeven. Wij sijn verwitticht bij toeschickinge van uwe
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Ho Mo. extracte resolutien van 22 en Januarij voorleden eu
navolgende dagen, dat de pointen van deliberatie van ons
versoeck waren uytgetrocken, en heeren gecommitteert, die
deselve souden prepareren tot een advis, waerop wij dageliex uwe Ho. Mo. goetvinden hebben te gemoet gesien;
ende ondertusschen , om tijt te winnen , hebben ons herwaerts vervoecht. Dan alsoo seggen moeten, dat wij bij dagelicxsche ervaringe, en nu noch jongst, meer en meer
bevonden hebben, hoe dat die vant Parlement tot Londen
gantsch niet genegen en sijn om eenige eetremise van
eenigen Coninck ofte Repube te admitteren , en dat wij
sijn buyten apparentie om anders te connen hoopen , dat
het oock den lande costel. en ons particulier beswaerl.
valt , onse tijt buyten dienst en buyten onse familien langer te versuymen , soo bidden gantsch dienstel., dat uwe
Ho. Mo. goede geliefte zij, wij opde voorgemelte pointen
van besoigne mogen worden gelast, opt spoedichste doenlick. Door ons langer verblijff, als niet gemeent hadden ,
vinden wij ons oock in eenige jncommoditeyt vande huysinge, daer wij tot Londen jn woonen en die verhuyrt is
aen een andere, die daerjn comen sal tegens 25 Martij
ouden stijl , en wij en veeeten niet tot Londen voor eenera
corten tijt waer in te gaen, als met groote costen en
extraorde reparation, dewijle wij ons daerop seecker verlaten hadden, dat wij al eenigen tijt voordesen uwe Ho. Mo.
last tot onse absolute dimissie souden hebben becomen.
De Coninck staet oock hier tot Oxford niet lange te
blijven, en in allen gevalle, als sijn Ma t soude comen te
versrecken, zoo sullen wij ons affscheyt alhier absolutel.
versoecken en ons naer Londen begeven, met hoope ome
aldaer te vinden uwe Ho. Mo. hoochgemelte brieven.
D'heere Resident van Vranckrijck heeft voor sijn vertreck van Londen herwaerts (alsoo hij nu hier is) aent
Parlement overgegeven desa nevensgaende memorie, om
te versoecken een continuatie van tractaten tot vrede;
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doch alles te vergeeffs: hij en heeft mede geen antwoorde
becomen, en is alsoo van Baer gescheyden.
Hiermede,
Hooge Mogen Heeren etc. In Oxford den 23en Marty
1645.
Get. M. Boreel, Johan van Reede.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren; Tot Londen hebben de twee Huysen vant
Parlement al eenigen tijt gedelibereert op de maniere van
't rapport, te doen aen de stadt Londen, aengaende het
verhandelde tot Uxbridge. Te vooren was goetgevonden ,
dat gemelte rapport Boude gedaen worden in een CommonHaal, dat is, aen alle de gemeente van de stadt, promiscue
in een groote saai vergadert sijnde , die men seght voort
meerendeel begint te verlangen nae een accommodement
van vrede. Doch naermaels hebben die vant Huys der Communen die tegengesproocken ende doen veranderen , in
voegen dat het geschiedt is aen de Common Conseil van
Londen , ende de saecke is aldaer soo gededuceert ende
begrepen, dat des Conincx Gecommitteerden, tot Uxbridge
geweest, geene jntentie en louden hebben gehadt tot vrede.
Ter contrarie is men hier besich om bij den druck aen de
werelt bekent te maecken , dat die van 't Parlement tot
Westmunster vast blijven staen op haer eerste versoeck en
proposition, sonder daervan te wijeken, niet eens en hebben
verweerdicht op des Conincx openinge (schriftelijck aldaer
tot Uxbridge gedaen, om selffs in persoon tot Londen te
comen) eenigen tijt van verlenginge van de .handelinge te
verleenen, veelmin om tot op desen dach toe daerop eenige
antwoorde te geven, soodat met goet ondersoeck van beyden sijdens gededuceerde ende manifesten de waerheyt
best gedecerneert sal connen worden. Nu is men aldaer
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seer besich om de nieuwe armée van eenentwintich duysendt man onder Sir Thomas Fairfax in goede postuyre
te brengen , daertoe de middelen werden opgesocht , alsoock het volck geordonneert, die daer onder dienen sullen.
Wij bevinden, dat die van 't Parlement bij publicatie de
gemeutineerde volckeren hebben jngeroepen, sooals uwe
Hoge Mogende gelieven te sien bij dit nevensgaende affdrucksel , ende en connen wij niet seeckerlijck vernemen
wat daerop sij gevolcht. Maer alsoo Sir Willem Balfour ,
eertijts hare Generael vande cavallerie, voor de tweede
mael aen deselve gemeutineerde was gesonden en wedergekeert nae Londen, ende dat sedert die tijt dese jndaginge is geschiet , soo kan daeruyt beslooten worden , dat
hij niets en heeft connen obtineren, ende alhier wert geseght , dat de voorschreve gemeutineerde troeppes al noch
blijven persisteren bij haere vorige weygeringe ende versoeck , ende dat sij tot antwoorde op dese publicatie van
't Parlement soude hebben gegeven , dat sij op soodaeningen jndaginge niet van meeninge en waren haer te separeren, inaer bij den anderen te houden, ende indien macht
tegens haer gebruyckt werde , dat sij die souden trachten
te slaen ofte te wederstaen. Men mocht haer oock met
soodaenigen grooter macht willen perssen; sij wisten waer
sij haer hadden te addresseren : de Coninck en souden
haer niet verlegen laten; dan van Londen sal men in alles
met meerder seeckerheyt op dit laetste connen gedient
worden. Hier en sien wij niet dat yets voorgenomen wert
om dat gemeutineerde volck aen hem te trecken; de geldtmiddelen sijn hier soo schaers, dat sij daertoe niet en connen werden geappliceert, genoech te doen hebben om
haere aenstaende legers in goede preparatien te brengen.
D'heere Prince van Walles, nae sijs vertreck van hier,
hadde den eersten nacht daeraen geslapen tot Ferrington,
den tweeden tot Devises, soodat, overal veel volckx bij hem
crijgende, sijne Conincklijcke Hoocheyt apparent op Vrij-
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dach den seventhyenden deser tot Bathe ende Bristol aengecomen sijn. Het outset van Pomfracht Castel ende de
nederlage van lord Fairfax wert met sooveel particulariteyt geconfirmeert, dat Sir Marmaduc Langdale aldaer
becomen soude hebben alle de vaendelen vant voetvolck
tot twee en twintich, ende twaelff vanen van ruyteren,
ende dat daer van Lord Fairfax volck soude gebleven sijn
over de seven hondert op de plaetse, acht hondert veertich gevangenen ende ontrent vyer hondert verdroncken
in de riviere de Humber.
Van Prince Robberts ofte Prince Maurits demarche en
heeft men hier noch geene andere tijdinge.
De Lord Percy, broeder van den Grave van Northumberlandt, is voorleden weeck uyt zijne detentie, daervan
wij voordesem hebben geschreven , ontslagen , ende is met
goetvinden van den Coninck nae het Westquartyer vertrocken, om van daer over te vaeren nae Vranckrijck ende
aldaer eenigen tijt te passeren. Insgelijck verstwen wij, dat
den heere Grave van Sussex gelicentieert werden sal, om
van hier te trecken uyt Engelant ende, soo als wij hooren,
Boude van meeninge sijn hem te vervougen nae Hollandt,
om aldaer mede wat te verblijven.
De Vergaderinge der leden van 't Hooge ende Lage
Huys vant Parlement alhier is op maendach voorleden bij
den Coninck gedimitteert op reces, om weder te comen
tegens Octobris naestcomende, ende sullen de voorschreve
Heeren ende Communen geduyrende d'aenstaende velttocht van zijne Mat , haer vermogen yder te begeven nae
den zijnen. Daer blijft hier een Committée van Lords ende
Communen bij den anderen, om op alle toevallen acht te
nemen. D'Hertoch van Jorck blijft hier oock in dese stadt
ende veel van de voornaemste Heeren ende Conincx officieren.
'T regiment peerden van den Grave van Northampton,
tot Bambury leggende in guarnisoen, heeft op den s ea
^8
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deses in Warwijeshir gerencontreert ende geslaegen een
goet convoy van hondert twintich peerden Parlementsvolck,
gaende van Glochester nae Warwijck, ende heeft gevangen
becomen omtrent t'seventich van deselve peerden ende acht
en t'sestich peerden geladen met laeckenen, om dewelcke
te geleyden dit convoy aengestelt was.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. Oxford den 23" Martij 1645.
Get. W. Boreel, Johan van Rheede, Alb. Joachinly.

Hoge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Uwe Ho. Mo. hebben gesien in mijnen
jongsten van 16en deses, dat hier tijdinge was, dat de Co.
had verovert de stadt Licester. De voors. tijdinge is seecker, eh S. Mat is daernaer gecomen suytwaerts mettet gros
van sijn armée, en gel, hier gesecht en gelooft wert, heeft
sijn hooftq r gemaeckt tot Daynton. Sir Thomas Fairfax,
Gnael van des Parlements armée, is derwaerts aengetrocken en heeft plaatse genomen tot Steri-Strafford, thyen
mijlen van Northamton. Men heeft hier in expectatie geweest datter woonsdage off donderdage eene bataille soude
gevochten sijn geworden ; dan men verneemt alsnoch niet
daervan. De Co. sendt veel vee, schapen, ossen en koeijen nae Oxford; S. Mat doet veele daervan jncoopen en
verlijdet daervooren privé seals. Hieruyt, te weten dat het
voors. vee tot ettel. duysenden nae Oxford wert gesonden,
besluyten eenige, dat des Conincx resoluties niet en strecken om eene bataille te hazarderen. Sijne Ma t heeft wederom ontboden uyttet Westen den Gnael Goringh, die
de plaetse Taunton van nieuws heeft belegert. Die van
het Parlement hebben volck gelicht, om deselve te ontsetten. Gister sijn eenige troepen, daertoe gedestineert, vertrocken. In het Parlement wert met grootera ernst gebeXx V. J.
4
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soigneert. Woonsdach lesti. hebben die vaat Huys van
Communen geweest bij malcanderen , van thyen uyren voor
middach tot vijff uyren achter noen , in beslooten caemer,
en ten seleen dage was geordonneert eenen vasten- en bededach in ses ofte seven kercken binnen Londen ; weleken
het subject is geweest van voorgeroerde ernstige consultatie , wert seer secreet gehouden. Men heeft seer sterek
geseght, buyten de Vergaderinge , dat men alle degeene
die gemeene penningen hebben gehandelt , sal doen reeckenen en de reliqua opleggen , dewelcke men meent dat
een groote somme geredes sullen inbrengen. Seecker predicant , die in lijn sermoen heeft genoemt eenige persoonen , sijnde van het Parlement , alsoff deselve schultbaer
waren van eenige mishandelingen tegens het gemeen, is
daerover gevangen. Maendage was geresolveert , dat van
dese weecke soude aen uwe Ho. Mo. werden gesonden
den brief van het Parlement en de declaratie , daervan
veele is gesproocken , en dat men mij alsdan mede soude
antwoorde geven ; maer de declaratie moeste te voorera
noch eens werden gelesen in het Parlement. Ick duchte,
om redenen in mijne voorige vain 16en aengeboden, dat ick
de antwoorde morgen noch niet en sal hebben. De Schotsche armée marcheert zuytwaerts aen, om haer te conjungeren bij den Gnael Fairfax; dese is volcomentl. geauthoriseert om te mogen slaen en bataille leveren aen des
Conincx armée, t'allen tijden als het hem oirbaer sal duneken te welen. De overste Cromwel is bij het Parlement
gemaeckt Generael vain cavallerie.
Hiermede ,
Junij
1645.
en
22
Hoge etc. In Londen den
Get. Alb. Joachimy.
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Hooge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Op den 26 en deses is mij behandicht geworden u Ho. Mo. missive van 22 e11 Meye , gejmpetreert
bij Julien Lanson en J. Locquet, bevrachters en ten deele
laders vant schip den Blauwen Tijger (hier is het genaemt
geweest den Blauwen Reyger). Ick heb aen uwe Ho. Mo.
ges. van gelegentheyt van die saecke op den 12 e11 en 19e11
Mey lestleden. Die voorgeroerde uwe Ho. Mo. missive is
mij gebracht door een van gejnteresseerden, en door een
coopman, wel ervaren, die hem de sake heeft bemoeyt van
wegen de vrienden, dewelcke het schip en de goederen toecomen. Dese secht, dat hij gelooft, dat van der Spaensche
rijde sal geprobeert cunnen werden , dat het schip langer
ofte meer dan 24 uyren is geweest inde macht van Duynkerckers , eer het danselven is affgenomen geworden van
Engelsche. Op de voors. allegatie segt men dat het schip
den Spaenschen is toegekent. De voorgeroerde personen
delibereren met hun beyden en hare vrunden, off het den
gejnteresseerden oirbaer is de sake verder te vervolgen.
Dynsdage den 25en deses heb jck aen u Ho. Mo. gesonden , door den Commissaris Soetens, een exemplaer van
brieven , gedruct door ordre van het Parlement , uyt de
gene die gevonden sijn geweest onder de veroverde bagagie in den slach van Naseby. Hij sal u Ho. Mo. verhaelt
hebben int breede sijn wedervaren, en dat hij niet heeft
becomen een derdepaert vande recreuten, die de Collonnellen ') waren toegesecht. Op sijn vertreck quam hier een
gerucht, dat de Parlementarissen hadden verovert een fort
voor de haven van Bristol, en becomen 15 off 16 van 's Conincx schepen. Het voors. gerucht van het fort is verslapt, maer wert noch gesecht, dat de Capiteyn Swanly genomen heeft tien schepen. Van Goringh wert nu gesecht,
]) Te weten, van de Engelsche regimenten in den dienst der Staten.
4*
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hij met ettel. troepen peerden hem heeft geretireert tot
Barnstable. De Coninck is noch in Walles; eenige leggen, dat de victorie van Marquis Montrosse in Schotlandt
daerin bestaet, dat hij vande gene die tegen hem sijn, heeft
nedergelecht 1400 mannen in een gevecht off op eene
reyse. Een kerckel. persoon heeft mij huyden gesecht, dat
hij heeft gesien een brieff, geschreven aen een persoon van
employ, daerin stondt, dat, in het voorgeroerde gevecht sijn
gebleven veele personen van adel, e h- dat de saecken van
het Rijck stonden om verloren te gaen. De Huysen van
het Parlement hebben eenige dagen in dese weecke en
noch desen avont langer geseten en gebesoigneert dan nae
gewoonte, daerdeur veele saecken, staende aende Committees van saecken rakende d'Admiraliteyt, en dat van uytheemsche affairen , seer verachtert werden. Men secht, dat
dese ernstige besoignen vallen opde beschuldinge, dewelcke
Milord Saville uyt den Tour') heeft gedaen, daervan voorHiermede ,
desen is geroert.
Hooge Mogende Heeren etc. In Londen den 28 en Julij
1645.
Get. Alb. Joachimi.

Hooge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Mijnen laetsten aen uwer Ho. Mo., gedateert den 5 en deses , is gegaen over Zeelandt inde gewoonl. passagie. Op het transport vande brieven is eene
jnterruptie gevallen. Sedert is hier gesecht, dat de Schotten
hebben ingenomen seecker plaetse in Herfordshire , doch
geene van groote jmportantie. Vanden Coninck heeft men
geseght, datmen niet en wiste, weer S. Ma t was, ende dat
de geene die in desselffs leger daernae vraechden, daerover
wierden gestraft. Nu hoort men, dat S. Ma t is op Cardin1) Tower.
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castle; dan alsoo twee casteelen sijn van gelijcken name,
wert getwijffelt in welck van beyde deselve is. Het eene
is gelegen in Cardingamshire, ende 't ander in Monumetshire '). Hier sijn tijdingen, dat de Parlementarissen hebben
verovert de stadt Bath. Mij is bericht, dat op d'instantie
vande Schotsche Commissarissen geresolveert is, dat aenden
Coninck sal worden gesonden ende S. Ma t versoctet, dat
hij wil comen bij sijn Parlement ende hem dragen als een
goet Coninck : zijlieden sullen hen tegen sijn Ma t dragen
als goede subjecten. Off het voorverhaelde e ffect sal sorteren , ende off op dyen voet sal gesonden worden , sal den
tijt leeren. Van hier sijn supplementen geschickt tot het
leger van Fairfax, opdat het altijt mach compleet sijn. Hij
vint cleyne off geene oppositie van het lantvolck, twelck
sich in eenige quartieren in wapenen had gestelt tot hare
bevrijdinge van overlast van d'eene ende van d'andere partije; want sijn volck en valt den huysman nochte den burger niet lastich , maer betalen hare costen , daer sijlieden
comen. Te vooren plachten de soldaten te eeten met den
waert ende gaven een billiet van het verteerde, hetwelcke
dan betalinge strecte inde ommeslagen ofte contributies.
Den Spaenschen Amb r heeft hier verloff van soldaten te
lichten, men segt tot 2000. C elijcke getal was geconsenteert wen Commissaris Soetens ofte wende 4 regimenten
Engelsche, die in dienst sijn van uwe Ho. Mo. Een van
de Lieutenanten, die hier in ostagie gebleven is, heeft mij
gerecht, dat de gedachte Amb r inde 40 soldaten heeft becomen. Hier is bij beyde Huysen van het Parlement gearresteert, dat de Engelsche Kercke sal werden gegouverneert met Presbiteriale Regieringe, dat is bij Consistoriën,
Glassen ende Synoden. Hier wert voor seecker gehouden,
dat het Casteel van Schaerboroug inde Noort bij Sholmley aen het Parlement is overgegeven. Voordesen is bij
1) Merionethshire in Wales (?)
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het Parlement geresolveert, dat men eenige schepen soude
houden voor de haven van Oostende, om in te houden de
fregatten, die voor den Coninck van Engelant vele uyt die
haven varen, soo men segt. Nu werden hier groote instantie gedaen bij verscheyde coopluyden, om van het Parlement te hebben schepen van convoy, die van Oostende
herwaerts souden brengen seeckere Engels. schepen , geladen met coopmanschappen , hier t'huys behooren, dewelcke
daerbinnen werden gehouden door den heer L t Admirael
Tromp , soo gesegt wort. Hierop sijn tot meermalen consultatien gehouden; dan verneme niet, dat daerop is geresolveert. De antwoorde, dewelcke ick eenige maenden
herwaerts van weecke tot weecke heb verwacht dat mij
Boude werden gegeven, nae de menichfuldige beloften, die
mijn sijn gedaen geweest, is soe verre gebracht, dat die is
affgeschreven. Ende off men mij wel had genoechsaeml.
geseght, dat ick die tijdelick soude hebben, om deselve met
dit passagie over te senden, soo heeft men mij huyden
gesecht, dat ick die sal hebben binnen drie dagen. De
besoignen werden hier lange getrocken. (Iodt geve een
goet eynde.
Hiermede ,
Hooge Mogen Heeren etc. In Londen den xjen Augustij 1645.
Geteeckent Albt Joachimy.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Nae mijnen jongsten aen u Ho. Mo. van
xj en leses, heeft men hier verscheydentl. gesproocken van
Schotsche armée; eenige hebben geseght, dat deselve haer
gelegert hadt voor de stalt Hereford; andere, dat die den
Co. westwaert soude gevolcht sijn in Walles. Off S. Mat
op een van Carding off Cardiff casteelen, of op eenige
andere plaetsen in Walles is, Wert hier niet seeckerl. geweten. Voor twee ofte drye dagen waeren hier die ach-
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terdencken hadden, dat de Co. was wedergecomen tot Oxford, overmits dat aldaer waren uyt het Westen gecomen
seven ofte acht troepen peerden. De voors. peerden lijn
gesonden geworden om haer te voegen te Bambury bij den
heere Grave van Northampton, die aldaer een gros maeckt
om te velde te connen comen en te beletten dat die
vaat Parlement niet en belegeren ofte benauwen de stadt
Newarcke. De guarnisoenen, die voor den Coninck hebben
gelegen te Carlille en in casteelen Pontfract en van
Scharboroug, en haere retraicte hebben genomen op Newarcke voors. , sullen connen dienen om het gros van
Grave te vermeerderen. In het Westen werden noch debvoiren gedaen om volk te lichten en bij malcanderen te
houden voor den Coninck. De stadt Bath is , sonder dat
gewelt daerop is gedaen, overgegeven aen Parlementarissen. Een deel van derselver forcen is getrocken nae Excester, en een partije leght voor het casteel Scherborne.
Dit belech hebben de Clubmans van Dorsetshyre, soo men
seght, willen faictel. beletten ; maer sijs daerover eenige
geslagen geworden. De besoingnen inde Huysen van het
Parlement staen stille voor eenige dagen ; dan die stilstaat
sal in geen van beyde langer duyren dan tot dynsdage
eerstcomet . Ondertusschen vert bij 't Committée gebesoigneert op de articulen , die men den Co. soude voordragen, om uyt den oorloge te geraecken. Den pamphletier,
auteur van Mercurius Britannicus, omdat hij dese weecke
al te onweerdel. en ongeschictel. van S. Ma t heeft geschreven, is door ordre van het Parlement gevangen geset.
Daer is noch uytgecomen, door ordre als voorera, een commissie voor Sir Nicholas Crispe (van selve gaet een exemplaer hier nevens) aengaeti de instructies , die bij verscheyden coopluyden aen het Parlement lijn gedaen geweest ,
om te hebben schepen van convoy, die van Oostende souden herwaerts brengen seeckere Engelsche schepen, geladen met coopmanschappen, hier thuys behooren. Ick hebbe
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neerstel. doen aenhooren, maer niet connen vernemen, datter yet tot voorderinge van intentie van sollicitanten is
gedaen ; het schijnt, dat men voor heeft die saecke noch
te houden in deliberatie. Mons r de Sabran , Resident alhier van wegen den Co. van Vranckr. , heeft tot nochtoe
geene audientie gehadt bij het Parlement, overmits men
niet en heeft connen eens worden op de maniere van sijne
receptie ; dan voor drye ofte vyer weecken heeft hij in conferentie geweest met een Committée daertoe geappoincteert,
en heeft door last van S. Co. versocht , dat de Hertoge van
Espernon en desselffs borgen soude werden ontslagen van
een proces, hem gemoveert ter cause van een Engels schip,
bij de Fransche genomen, als der Franchoysen leger voor
Fontarabie, en aldaer verclaert voor goeden prinse : waerover ged. Hertoge en sijne borgen hier gecondemneert sijn
in een somme van tusschen de 8 en 9000 ponden sterlings, eli wert de borge daervoor gevangen gehouden. Item
heeft de voorgei Resident begeert te verstaen , welcke de
jntentie is van het Parlement nopende de vrije traffycque
op alle havenen van Engelandt met coopmanschappen , die
niet sijn van contrebande : welcke traffycque de Francoysen belet wort, niettegenstaen voorige besprecken , waeromme de Co. niet soude connen weygeren aen sijne beschadichde onderdanen brieven van represalien. Hij is
mede getraineert geworden met beloften van antwoorde,
eli en heeft die noch niet. Nu inden avondt wert mij geseght , dat degeene die mij soude werden gegeven, is afgeschreven in het Committée van Navye; dan moeste noch
eens vertoont worden in het Parlement. Voor weynige
dagen roerde mij aengebracht, dat de antwoorde was gearresteert , maer dat noch moeste werden geresolveert, hoe
en door wie mij die soude worden gelevert. Dynsdage sal
Hiermede,
het Huys van Lords wederom sitten.
Hoge etc. Tot Lonnen den 18en Aug. 1645.
Get. Alb. Joachimy.
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Mogende Heeren.

Mijn Heeren. Uyt voorgaen hebben uwe Ho. Mo. vernomen, dat men hier een goede wijle is geweest, dat men
niet en heeft geweten seeckerl. waer den Co. hem onthiel.
Op den 23 en leses heeft het Parlement advysen gecregen,
dat S. Mat is gecomen tot Neuwarcke met 2000 peerden,
vergadert uyt Walles, Chester ende verscheyde andere garnisoenen. Men seght, dat de Co. aldaer heeft een gros
van 7000 mannen, meest ruyterie. TTyt de Schotsche armée sijn sijne Mat naergesonden 4000 ruyteren en dragonners, om desselfs desseinen te verhinderen. De reste
van voors. armée houdt haer voor de stalt Hereford. De
Gnael Fairfax treckt mettet gros van sijne in Cornwal ,
om te beletten de vergaderinge, die aldaer soude mogen
werden gemaeckt voor den Co. Eenige van sijne trouppen houden het casteel Sherborne belegert, alwaer sijlieden stercke resistentie vinden. Hier sijn voor eenige
dagen met schepen opgebracht 800 officieren en soldaten , becomen binnen Bridgewater en daerontrent, en
sijn verdeelt in verscheyden gevangenhuysen. D'articulen ,
die men den Co. soude voordragen om uyt de oorloge te
geraecken , sijn noch niet afgesonden ; men seght , dat die
sullen worden gepresenteert bij Bill, om te versoucken
des Conincx confirmatie, gelijck men plachte in Parlementen te procederen. Deselve soude dry sijn : van de
vaststellinge van Gereformeerde religie en het Gouvernement van Kercke bij een Presbiteriale Regyeringe, — van
bestellinge van militie, -- en van continuatie van oorloge
tegens de Irische. Sommige seggen, dat men oock soude
versoucken de afdoeninge van wartschappen, daervooren
men den Co. soude adsigneren eene merckel e jaerlijcxe
incomste. Van hier sijn vertrocken Gecom den van beyde
Huysen, om te veesen bij het Parlement in Schotlandt,
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gel. hier Commissarissen uyt dat Rijck sijn bij dit Parlement van Engelandt. Men seght , dat den Marquis Montrosse in Schotlandt veele voordeels heeft gevochten tegen
de Parlementarissen ; maar men spreeckt weynich van particulariteyten. Hier wert gedruckt in fransche taele de
declaratie van het Parlement, beroeren de extraordinarisse
Ambassade, die men hier seght dat aen u Ho. Mo. is
geexhibeert; ick heb die noch niet. Wat belanght de
antwoorde, dewelcke ick sollicitere, mij is gesegt , dat noch
in dese weecke is geresolveert in het Parlement , dat men
mij die sal geven metten eersten en aleer die overgesonden sal worden nae Nederlandt. Ick hoore, dat het Committée , 'twelck de saecke beleydet, doet schrijven negen
exemplaren van voors. antwoorde , een om gesonden ofte
gelevert te worden aen u Ho. Mo., en voort voor de Heeren Staten van elcke Provincie een, en een voor mijn.
Men seght, dat alle de particulyere clachten van d'jngesetenen van Vereenichde Provincien over de hier aengehouden schepen en goederen, daerin werde aengeroert special.
Waertoe de voors. antwoorde sal strecken, sal men best
connen sien, als men die in handen sal hebben.
Hiermede ,
Hoge etc. Tot Londen den 25 en Augusty 1645.
Get. Alb. Joachimy.
Nae sonnen onderganck sijn bij mij gecomen twee
Gedep aen van het Parlement, en hebben mij gebracht een
Engelsch geschrifte, groot 12 bladeren , daerin sijlieden
seyden oock dat nae de middach is ordre gegeven, dat diergele geschriften souden werden gesonden aen S r Stricklandt. De tijt is te cort, dat ick met dit passagie copie aen
uwe Ho. Mo. soude connen overeenden, tweick jolt hoope
te sullen doen met de naeste gelegentheyt,
P. S.
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Hoge Mogen Heeren,

Mijn Heeren. De brieff van voorschrijven , denwelcken
het uwe Ho. Mo. belieft heeft aen mij te senden , den
21 en Decembris lestleden, tot recouvre van seecker schip,
genaemt het Lam van Rotterdam , ende vande ingeladen
goederen , genomen en opgebracht bij schepen van het
Parlement, is mij gewerden den 12" deses. Het voors.
schip ende de ingeladen goederen waren te vooren gecondemneert ende verclaert van goede prinse bij twee sententien vanden Rechter vande Admiraliteit, uyt crachte
vande ordre van het Parlement, daerbij de trafycke op de
havenen van dese Rijcken, die contraire partie houden,
geheelijck verboden is. Alle saecken van gelijcke nature
sullen moeten comen ter kennisse vanden gedachten Rechter, soolange als de voorgeroerde ordonnantie tegen de
vrijheyt vande commercien blijft onwederropen. Van des
Rechters sententien hebben degeene, die de goederen ende
het schip ter eerster instantie hebben gereclameert , geappelleert ende lijn Rechters gedelegueert, die voorder
sullen definieren.
Uwe Ho. Mo. sullen hebben vernomen uyt mijnen jongsten van 12 en deses, dat de Coning heeft laten weten aen
het Parlement, genegen te wesen alhier te comen om te
handelen, hoe de swaricheden , in dit Rijck swevende, souden cunnen werden ten eynde gebracht. Hierop is noch
niet gerescribeert aen sijne Ma t ; dan op de antwoorde,
die men soude seinden, is ernstich gebesoigneert. Voor soo
verre als ick hoorera can , soo blijven die van het Parlement noch daerbij, dat sijlieden souden seinden aen sijne
Mat articulen , om geconfirmeert te werden , ronder te comen in tractaet. Onder die voors. van het Parlement lijn
tijdingen, dat de Coninginne van Engelant in Vranckrijck
becomen heeft een aensienelijcke somme gelts, ende dat
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de Overste Goring doende is om in Vranckrijck soldaten
te lichten tot dienst van sijnen Coningh. In het Westen
heeft de Overste Greenvile noch volck te velde gebracht,
om te secoureren Exchester , soo men hier segt. De heere
Prince van Walles is mede met ettele duysenden voortgecomen, sulcx dat de Gnael Fairfax daertegen vergaderinge heeft gemaect, ende men is in opinie geweest, datter
een treffen soude sijn gevallen; dan men segt, dat de Coninghsche wederom achterwaert sijn getogen. Voor eenige
dagen is gesegt, dat die van Cornouaille, die de wapenen
hadden affgelegt, hebben eendrachtel. aengenomen ofte verwillicht, den heere Prince te gelegden tot sijnen vader
den Coning. Sijne Mat is noch tot Oxford. De belegerde
binnen Chester doen stercke resistentie; men segt, dat sijluyden haere peerden hebben geslachtet en het vleesch,
om te eten, in het sout gelegt. Men gelooft hier, dat de
Marquis Montrosse in Schotlant een gros bij hem heeft
van vijff duysent mannen en dat de Berchlieden meest
voor den Coning houden. Het punct vande Kerck-Regieringe is hier noch niet geheel vastgestelt , ende de secten
nemen toe. Woensdage toecomende sal een dach van humiliatie gehouden werden, ofte vasten ende bedendach, in
St Gilles-kercke, van beyde Huysen van het Parlement
en vande Vergaderinge vande Theologanten ofte Assemblée van Divines. Bij de oeffeninge van dien godtsdienst
wert niemant toegelaten, dan persoonen gehoorende tot die
voorgeroerde Vergaderingen. Sondage lestleden ben ick
bericht gewerden, dat tot Pleimouth is geweest een schip,
het Postpeert van Zeelant, gescheyden uyt Oostjndien in
Julio , affgeveerdicht om te brengen de tijdinge , dat de
Gnael van Diemen is gestorven en dat die vande Oostjndische Comp e hebben te verwachten negen schepen van
retour. Het voors. schip was van Pleymouth gevaeren onder een vloote van omtrent 80 schepen, die uyt Vranckrijck en andere Quartieren naer de Vereenichde Provincien
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vorder Naere, reyse Oostwaert hadden. Ick hoope, dat
wel ter gedestineerder haven sal wesen aengecomen.
Hiermede,
Hooge Mogen Heeren etc. In Londen den 19en Janríi

en

het

1646.
Get. Alb. Joachimi.

Hooge Mogen Heeren.

Mijn Heeren. De saeckeu alhier sijn niet gebetert sedert mijnen laetsten van 28en Junij , gesonden door den
ordinaris packetboot. Die vande stalt Londen hebben
verwacht, dat de armee, ontfangen hebbende een maent
soldye, soude eenige mijlen sijn afgetrocken verder vande
stalt, ende bijnaest alle de dagen voorleden van dese
weecke is gesegt ende meestendeel gelooft , dat de Coninck willichlijck soude comen tot Richemont met het
einde van dese weecke, ende was gespecifieert, dat sijne
Mat als gister soude vertrocken sijn geweest van Newmarket en gecomen t'avonts tot Rouston, dat deselve huyden
Boude wesen tot Theobalds ende morgenavont tot Richemont. Dan huyden voor de middach is in druck uytgecomen de remonstrantie van d'armée aen het Parlement
hiernevensgaende. Het schijnt, dat het noch wat sal aenloopen , eer de dissentierende partijen (die men segt te
wesen de Presbyterianen ende de Independenten) verdragen sullen sijn. Men segt, dat de elff persoonen uyt het
Hays vande Communen, beschuldicht van wegen d'armée,
hen hebben cloeckel. verclaert, dat sijl. bereyt sijn hen
voor het recht te verantwoorden. Het Huys heeft gevoteert, dat deselve voor Rechters sullen gehoort werden
tegen hare beschuldigers. Tegen elcke vande voors. persoonen soude een bijsonder proces moeten werden gemaect.
Off d'armée haer sal vervoeren, can ick niet seeckerl. schrij-
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ven. Het casteel van Windesor hout voor d'armée ; men
segt, dat van Oxford geschut daerbinnen is gebracht. Het
fort in Essex, leggende recht over Gravesande, staet mede
tot haerder dispositie. Dese dusverre sijnde gesp , comt mij
tijdinge van Westmunster, dat het Parlement in haeste
gesonden heeft aen den Coninck en bij missive sijne Mat
versocht, dat het deselve soude believen te blijven tot
Rouston ofte wederkeeren tot Nieuwmarket, tot sijne beliefte, ronder voor ditmael naerder te comen. Voor eenige
dagen heeft men gesegt, dat het die van d'armée niet en
behaechde, dat het Parlement hadt versocht dat de Coninck
soude comen tot Richemont, daertoe men segt dat de Coninck williger is geweest dan die van d'armée, om hem
te laten gaen onder sulcke guarde als het Parlement hadt
geschreven aen den Gael Fairfax; dat sij sijne Ma t Boude
senden al te groote guarde uyt d'armée, soude seer lichtel.
oproer veroorsaecken, en beyde partijen seggen, dat zij
ruste soecken.
Hiermede,
Hooge Mogen Heeren etc. In Londen den 5en Juli
1647.
Get. Alb. Joachimi.

Hooge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Mijnnen jongsten aen uwe Hooch Mogende is geweest vanden 14en leses. Nu naer den middach is mij toegekomen advis, dat mijn schrijven aen u
Hooch Mogende vanden vij en Octob., aengaende de Resolutie bij de Regieringe alhier genomen, daerbij geordonneert is, dat ick mij soude hebben te absenteren t'eynde
dertich daegen naer den 26en Septembris , stillo anglico.
Ick bidden u Hooch Mogende onderdanichl. dat ick met
den eersten ende sonder uytstel mach becomen uwe Hooch
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Mogende Resolutie, hoe ick mijn aengaende die saecke
sal hebben te draegen. Tijdingen vanden toestant vande
saecken alhier ende in Schotlandt ende Yrelandt hebbe ick
Beene sonderlinge , behalven diegeene die u Ho. Mo. sullen connen sien in het gelicentieerde gedruckte pamphlet,
hiernevensgaende.
Hiermede,
Hooge Mogende Heeren etc. Tot Londen den 21eu
Octobris 1650.
Get. Alb. Joachimy.

BRIEF
VAN

J. CATS, G. SCHAEP EN P. VAN DE PERRE,
IN

1652 IN ENGELAND.

Hooge Mogende Heeren.
Gelijck wij u Ho. Mo. bij oase laetste voorgaende van
15en deser verwitticht hebben , aengaende het gestadich
vervorderen en affwachten vande antwoorde op de 36 articulen, soo hebben wij sedert dien van dach tot dach gecontinueert, ende anders niet als gelijcke toesegginge van
antwoorde sonder meer becomen. Insonderheyt hebben wij
op den 18en deser bij de Maistre de Ceremonies (door den
welcken wij, naer het gebruyck alhier gevonden , gewoon
sijn ons aenden Raet van Staete te addresseren, als oock
derselver resolutie van tijt tot tijt te verstaen en ontfangen) door onsen Secretaris , in presentie van twee Edelluyden, jterative ende ernstige debvoiren doen gebruycken
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bij forme van doliancie , dat wij in soo langen tijt noch
de meermaelen toegeseyde antwoorde, nochte yets anders
becomen hadde. Waerop denselven antwoorde (gelijck oock
soo voor als naer nu en dan voorgegeven heeft), als dat
den Raet daermede besich was en op seer weynich nae
gedaen hadde, soo om de voorschreve antwoorde, als oock
yets naders boven dien ons eerstdaechs toe te laten comen , hetwelcke hij doenmael seyde te hoopen des anderen daechs te sullen geschieden ; voegende onder anderen
daertoe, als dat op de gedaene notificatie van het uytrusten vande hondert vijfftich schepen (die wij soo aen den
Raet van Staete als aen het Parlement door den heere
spreecker ingegeven hebben) mede yetwes soude geantwoort
worden , t'sedert hetwelcke wij bij den selven Maistre de
Ceremonies, ten eynde als voorera wel naeder hebben doen
aenhouden ; maer alsnoch , noch het een noch het ander
niet becomen. Wij hebben sedert onsen laetsten op den
16 en deser door eenige coopluyden alhier mede ontfangen
drie distincte missiven van u Ho. Mo. , mette respective
bijlaegen daertoe specterende, waervan den eersten in date
den 15 en Feb. met de resolutie van u Ho. Mo. van selven
daete, in faveur van 't schip de Eendracht van Zierczee,
daer schipper op is Jan Adriaensen Blanckert; den tweeden van 16 en Feb. met u Ho. Mo. voorschrijvens aen het
Parlemt , in faveur vande bewuste twee hoeckers van Zierczee ; ende den derden in faveur vande geinteresseerde van
't schip de Eendraght van Middelburch , daer Schipper op
was Pieter Eelinck , die gelijck voorschrijven respectivelijck
gegeven waeren. Tot antwoorde vande welcke uwe Ho.
Mo. sullen gelieven te verstaen, als dat het eerst gementioneerde schip , de Eendraght, all in Feb. voorleden bij
sententie vati Court van Admiraliteyt vrijgemaeckt js ,
net adjudicatie vande bedongen vrachten en condemnatie
van het jngeladen Bout, alsoo bij den schipper verclaert
was voor de reeckeninge van Fransche coopluyden te sijn,
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gelijck in alle diergelijcke genomen schepen en goederen
geschiet, volgens hetgeene u Ho. Mo. b ij onse missive
van 16 en Feb. verwitticht hebben, Nopende de voors. twee
hoeckers refereren wij ons tot hetgeen wij u Ho. Mo. jn
den onsen van 8 Marv bekent gemaeckt hebben , sedert
hetwelcke wij naeder bericht en verseeckert sijs, dat deselve op de ordre Raet van Staete van 28 en Feb. (uwe
Ho. Mo. op den 8' n Maert toegesonden) sonder uytstel
en costeloos ontslagen waeren : waeromme wij oock het
gedachte voorschrijven van u Ho. Mo. aen het Parlement
opgehouden hebben. Ende wat aengaet het laetste genoemde schip, de Eendraght, wij sullen daerinne mede uwe
Ho. Mo. bevelen ter gelegener tijt (soo ras ende soo veel
als doenelijck wesen sal) betraghten nae te comen. In de
bewuste saecke van appel js sedert onsen laetsten niet
naeder gevolght , als dat op de pleydoye over het affdoen
vande jnhibitie , gehouden den 16'n deser, bij twee vande
gedelegueerde Rechters (volgens de Commissie van appel
en de ordre van procederen alhier daertoe maghtigh sijnde)
voor den dagh gebraght is seeckere ambigue jnterlocutie,
sonder dat deselve op 't aenhouden van onsen Procureur
hunne meeninge daerover naerder hebben willen exprimeren, gelijck u Ho. Mo. uyt de nevensgaende copie en
translatie vande voors. jnterlocutoire ende juditiele acten
breeder sullen gelieven te sien. Waerover, alsoo wij verstonden dat partijen hun vande voors. ambigueteyt sochten
te prevaleren om de jnhibitie tegen te gaen, ende va"
gecondemneerde schepen ende goederen (gelijck sij alreede
begonnen hadde) vorder te disponeren, -- soo hebben wij
derhalven op 't advys van die van onsen Raede hetselve
aenden Raet van Staete doen vertoonen , ten eynde de
voors. Rechters mochten geordonneert worden , hunne gemelte jnterlocutoire te jnterpreteren en declareren , ende
ons het effect van verleende jnhibitie laeten genieten conform de civile rechten, die wij verstaen alhier mede in alle
xXY. j.
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saecken van Admiraliteyt meest geobserveert te worden:
waerover wij de dispositie van gedachten Raede sijn affwachtende. Middelertijt sijn wij mede bericht geworden, dat
inde proceduyren in cas d'appel, gehouden tegens Capn
Pieter van Salingen , voerende het schip den Brack, in
dienste van u Ho. Mo., voor de gedelegueerde Rechters
alhier soo verre geprocedeert was , dat naer apparentie
eerlangh vonnis bij continuatie jegens denselven soude gegeven werden. Soo hebben wij daerover op den 20en deser
laeten versoecken, dat deselve mochte in staete gehouden
worden, totdat wij uwe Ho. Mo. daervan soude connen
verwittigen ende derselver antwoorde becomen, waertoe,
naedat de saecke wedersijts gedebatteert was, vergunt is
een termijn van drie weecken peremptoire, omme ten
eynde van dien, 'tsij dat wij jets doen alleguere ofte niet,
vorders te sententieren off disponeren, soo als de gedachte
Rechters sullen meenen te behooren. Waeromme wij uwe
Ho. Mo. in gedienstige ootmoedicheyt met desen ernstelijck versoecken, soo deselve yets naeder mochten becomen
hebben, dat tot onse naerichtinge jnde voors. saecke soude
connen dienen (boven hetgeene wij nevens uwer Ho. Mo.
missive vanden gen Januarij albereyts ontfangen hebben), dat
ons hetselve door de naesse post toegesonden magh worden.
Ondertusschen sullen wij ons behelpen mettet geene wij
van practisijnen, den voornoemden Cap n jnde eerste instantie gedient hebbende, sullen connen verstaen ofte becomen.
Op den 16 en deser is ons door eenige Nederlantsche
coopluyden clachtelijck versien , hoe dat den Gouverneur
van 't eylandt Gernesey gerefuseert hadde op de commissie
vande Court vande Admiraliteyt alhier aen deselve te
laeten volgen seeckere geberghde goederen van 't gebleven
schip Delff, gedestineert nae Genua. Waerover wij goetgevonden hebben aenden Raet van Staete hetselve terstout .bekent te maecken, gelijck u Ho. Mo. uyt de nevensgaende copie vande memorie, daertoe dienende, sullen
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gelieven te sien, waervan wij de expeditie alsnoch mede
verwachten. Wij sijn verscheyde maelen mede aengesocht
geweest door eersen S r Allert Butler, seggende een merekelijeke portie te hebben inde actie van Paulet'), en voorgevende ons te connen bewijsen, dat Pettingale (op wiens
naem de brieven van repressalien verleent waeren) geen
het minste recht daertoe en heeft, jndien hem Butler
voor sijn pretense aenpart een seeckere somme van penningen soude willen toeseggen. Dan naedat wij met denselven in conferentie geweest sijn , hebben de gemelte
pretensien en sustenuen soo vremt ende ongefondeert gevonden , dat wij niet geraden hebben connen achten, daerinne verder te treden, ten waere het u Ho. Mo. mochte
gelieven anders te bevelen: tot welcker hooge wijsheyt
wij derhalven de saecke gedienstelijcken refereren. Wij
senden u Ho. Mo. hiernevens mede een acte van 't Parlement, waeruyt deselve sullen gelieven te sien, dat de
Raet van Staete daerbij geauthoriseert is omme brieven
van repressalien te verleenen, selffs oock in val der justitie
ofte satisfactie gedilaijeert wort, weleken achtervolgende
ontallicke pretensien souden connen gevonden worden om
op soodanigh voorgeven repressalien te becomen.
Naer het stellen tilde affschrijven van het bovenstaende
heeft den opgedachten Maistre de Ceremonies ons comen
aendienen , als dat de heeren Commissarissen van Raet
ons op maendach toecomende tot Whittehall sullen verwachten , omme ons alsdan te doen hebben de resolutie
en antwoorde van Raet met het gevolgh van dien, uyt
hetwelcke (naer desselffs voorgeven) het geheele werck sijn
beschaepentheyt schijnt te sullen nemen. Godt geve, dat
alles ten besten ons lieve vaderlandt magh strecken.
Hiermede,
Hooge Mogende heeren etc. In Chelsey bij Westmunster, den 22 en Martij 1652.
Get. J. Catz, G. Schaep, P. van Perre.
1) Sints jaren was deze zaak hangende.
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BEZETTING VAN UTRECHT IN

1672.

De Heer Brill deelt mede, dat in de Kroniek 1868, die ter
perse is, een kort verhaal wordt opgenomen van eenige gebeurtenissen, bij de bezetting van Utrecht door de Franschen
in 1672 voorgevallen. Het is geschreven door den Heer
Jacob Martens en berust in het archief van Hilten. In eene
bijlage tot dat verhaal komt ook het een en ander voor
over de ongelegenheden, waarin eenige Utrechtsche Heeren
geraakten , die van hier naar Amsterdam waren geweken
en daar als aanhangers der Franschen werden beschouwd.
Verder treedt de Heer Brill in een onderzoek, in hoeverre
de Utrechtenaren gewenscht hebben opgenomen te worden
in de linie van verdediging. Het opstel van den Heer
Martens bevestigt de aanteekeningen van den Heer Booth,
in de vroegere werken van dit Genootschap afgedrukt.
Uit de berichten der beide Heeren blijkt, dat de aanzienlijke ingezetenen van Utrecht gaarne zouden hebben gezien, dat de stad verdedigd werd. De Regering verzocht
de Staten Generaal en den Raad van State naar Utrecht
te komen en daar, even als in 1629, te vergaderen. Ook
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de Provincie Holland stond op het verdedigen van Utrecht
en beloofde krachtige hulp. De Staten van Holland zonden Beverningk om dit nader te verzekeren. De Staten
Generaal hadden echter in 's Hage reeds besloten Utrecht
te verlaten en den Prins de noodige bevelen daartoe overgezonden. Deze almede van gevoelen zijnde , dat de stad
niet verdedigbaar was, gaf te kennen, dat hij, in geval van
verdediging, in de eerste plaats zoude moeten aandringen
op het afbranden der voorsteden en vorderde zulks van de
stedelijke Regering. Tot zulke geweldige middelen durfde
de Regering niet besluiten , en de Prins trok met het
leger af.
De Heer Vermeulen vermeldt het gevoelen van Bilderdijk ten aanzien dier handelingen. Deze was van meening,
dat de moed der Utrechtenaren juist niet al te groot was;
inderdaad, zonder iets te willen afdingen op de waarde
der opofferingen , die sommigen zich wilden opleggen ,
meent de spreker, dat de Notulen der Regerings-Collegiën
uit die dagen groote besluiteloosheid verraden.
De Heer de Geer van Jutfaas vestigt de aandacht op
het werkje getiteld : Dagverbaal van dat tot Utrecht en Woerden bij de Francoizen is voorgevallen. Er waren in Utrecht
twee partijen : & ne die niet ongaarne de Franschen zag
komen en op welke het Katholicisme niet zonder invloed
was, en eerre andere, die de verdediging der stad wenschte.
Maar onder deze waren er die verlangden, dat de Prins
zijn leger ten Oosten van Utrecht op de heidestreek zoude
neerslaan. Toen dit echter ondoenlijk verklaard was,
wenschte de Prins daarentegen, tot voorwaarde der verdediging , het afbranden van Utrechts voorsteden en verwijderde zich met het leger als ter sluiks.
De Heer Kan vraagt of er bewijzen zijn , dat de Roomsche inwoners bij de nadering der Franschen het hoofd
hebben opgestoken.
De Heer Brill antwoordt, dat dit ten minste niet op
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gewelddadige wijze geschied is. Ook was de Utrechtsche
Overheid gewoon de Roomschen met verdraagzaamheid to
behandelen en de plakkaten tegen hen niet met strengheid te handhaven.

OPGRAVINGEN TE VECHTEN.

De Heer J. J. de Geer deelt mede, dat de vergravingen
van de Genie voor den aanleg van het fort te Vechten ,
ter plaatse van het vroegere Castrum der Romeinen, vele
oudheden aan het licht brengen. Onder anderen werd onlangs een grafsteen gevonden, waarvan de Heer de Geer
de inscriptie, voor zoo ver die ongeschonden gebleven is,
overlegt, even als die van drie vloertegels. Eerst wanneer
de verdere fragmenten gevonden zullen worden, zal men
in staat zijn de inschriften te herstellen.

DE LABAD1E TE UTRECHT.

De Heer Raven deelt de volgende extracten mede uit
de Vroedschapsresolutien van 1667 en 1669, over het verblijf van den bekenden Franschen predikant de Labadie te
Utrecht en de onrust, die de door hem gehouden conventiculen verwekten.
Extracten uit de Vroedschapsnotulen der Stad Utrecht.
's Maendaeghs den Sen Junij 1667.
Gehoort de lecture van de memorie, wegens die van de
Fransche Gemeynte alhier overgelevert, onder anderen
vertonende, hoe dat Jean de la Badie, Fransche predicant
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tot Middelborch, binnen dese stad in een particulier huys
eygener authoriteyt onderscheyden reysen heeft aengestelt
private bijeencomsten, bestaende uyt luyden van allerhande
qualiteyt, in dewelcke de texten der H. Schrifture bij forme van predicatien worden verhandelt, — versoeckende sij
supplianten, om redenen daerbij gededuceert , dat hierinne
soude mogen worden voorsien , ende wijders ter vergaderingti gerefereert sijnde, hoe dat M r Mackwher, gewesen
predicant in Schotland, insgelijx sodanige particuliere vergaderingen comt aen te leggen , in dewelcke bij danselven
predicatien in de Engelsche tale souden worden gedaen, —
heeft de Vroedschap goetgevonden te versoecken ende te
committeren de heeren Borgermeester Foeyt , Out-Borgermeester Nellesteyn, mitsgaders J. van Mansfelt, van Din ter
ende van der bussen, omme hun desen allen aengaende
te informeren, ende naer gedaene rapport hierinne gedisponeert te worden naer behoren.

's Dynsdaeghs den

13 eh1 April

1669.

Is na versochte audientie binnen erschenen D. Ludovicus
Wolzogen , Historiae Sacrae Professor ende predikant in
de Walsche kercke alhier, als gecom de van de Walsche
Synode, in de laetstleden maand binnen Dordrecht gehouden , omstandele remonstrerende, hoe dat den gemelten
Synode gebleecken sijnde, dat Jean de la Badie, Walsche
predicant tot Middelborch, met een geformeert dessein
een bijsondere secte en schisma in de gereformeerde Kercke
quam aen te rechten , ende hem tot een hooft van die
secte metterdaet op te werpen , leerend ende voortsettende teu dien eynde eenige pernicieuse dwalingen, gevaerlick sijnde aen den Staat ende strijdende tegens de
suyvere leere, sulcx die in de Vereenichde Provincien is

aengenomen ; dat de gemelde Synodus den voornoemden
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La Badie, om dese ende andere wichtige redenen meer,
van sijnen predick-dienst hadde gedeporteert, versoeckende
hij Remonstrant uyt de naera vande meergemeelte Synode,
dat, tot maintien vande gemeene ruste en eenicheyt der
kercken , dit desseyn ende de schadelijcke leere van den
voorn. de la Badie ende sijnen aenhangh alhier tegengegaen ende special. alle der selver conventiculen souden
mogen worden geweert; dat mede jegens die geene, die geen
ledematen vande Walsche kercke sijn, ende hun ondernemen de goede en rechtmatige intentie van het gemelte
Synode in desen tegen te gaen , bequame ordre mochte
worden gestelt, mitsgaders dat alle boeckdruckers en boeckvercopers geinterdiceert moge worden, te drucken ofte te
vercopen eenige boecken ofte schriften , inde welcke de
ecclesiastique ordres ofte die geene die gestelt sijn om de
selve te maintineren ende voor te staen, worden getraduceert ofte injurieuselijck gehandelt. -- Welcke saecke , na
het vertreck van den voorn. D. Wolzogen , in deliberatie
geleyd zijnde, sijn de Heeren Oudt-Borgemeester Foeyt,
van Dinter, van der Dussen ende Velthuysen versocht ende
gecommitteert om het voors. geproponeerde te examineren
ende de Vroedschap te dienen van haere consideratien
en advis.

's Maendaghs den 10en May 1669.
De Vroedschap, gehoort het rapport van haere Gecommitteerden , heeft goedgevonden ende verstaen, dat de Heer
vanden Eng, Hooch Officier deser Stad, sal hebben te inquireren en nauw regard te nemen, off Johan de la Badie,
gewesen Walsche predicant , off iemand van sijn aenhang
in dese stad ofte vrijheyt van dien , eenige con venticulen
boude ofte aanstelle ende haere quade desseynen tot onrust en scheuring vande politie en Kerck int werck stelle,
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ende naer ondervindinge tegen dezelve te procederen volgens de placcaten vanden Lande, tegens de private conventiculen en contraventeurs vande goede en gestabileerde
ordre geemaneert ; dat mede alle boeckdruckers en boeckvercopers sal worden geinterdiceert eenige boecken te drucken ofte te vercopen, inde welcke het Walsche Synode
o ff de leden van dien worden geledeert of de proceduren
bij het selve Synode, omtrent de saecke van Johan de la
Badie gehouden, getraduceert , op poene bij de placcaten
tegen de druckers en vercopers van fameuse boecken en
geschriften gestatueert ; dat oock de Kerckenraed vande
Nederlandsche Gemeynte sal worden gerecommandeert en
vermaent om met allen ijver en ernst door Naere ecclesiastique middelen te precaveren en te beletten , dat Johan
de la Badie noch ymand van sijn aenhang eenige onruste,
scheuring of factie inde kerck van Utrecht come te ondernemen of te maecken ende tegen die geene, die vande
kerck sijnde daeraen schuldich mochten gevonden worden,
volgens de kercken-ordre van deze Provincie te procederen.

Naar aanleiding der vorige mededeeling haalt de Heer
Wolbers eenige bijzonderheden op aangaande de Labadisten in Suriname en in andere streken van Amerika, en
vermeldt met lof hunne pogingen tot verzachting en afschaffing van de slavernij.
De Heer Hartog vestigt de aandacht op het werk van
Van Berkum , De Labadie en de Labadisten , en meent , dat
ook de notulenboeken van den Kerkeraad der Waalsche
gemeente te Utrecht eene niet te veronachtzamen bron
zijn voor de geschiedenis van de Labadie's leven.
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BRIEF VAN DEN VORST VAN MOLDAVIE
AAN DEN GEZANT DER STATEN TE CONSTANTINOPEL, 1616.

Lra Illmi Principis Moldauiae ad Potent morum Driorum Ordinum Gnlium etc. Oratorem, Residentem
Constantinopoli.
Perillustris ac Magnifice Domfine, Drie et amice
observandissme.
Servitiorum nrorum parat ma commendatione praemissa etc.
Semper nobis cura fuit vt Oratores, ad Aulam Sermae
Portae degentes Christianorum Principum, habeamus nobis
amiciss moS et rerum nrarum promotores faventissimos, in
vris fidelibus amicitiis certissima praesidia proponentes
propter authoritatem, qua polletis abunde, et quod consilio, gratia ac intercessione plurimum efficitis. Praeteritis
Lis ntis proxime missis
ac

Mar

in

primo ingressu nro

a per -jlln

Dom rie vra multis precibus flagitavimus, causae

nrae habere rationem , et nunc magnopere petimus , velit
nobis adesse fautor benignus, laborem non detrectans in
commendatione nri subire, et sedulo adiuvans legatos nros

in adeptione vexilli, ad nos iure feudi, natura priuilegiorum,
benignme ab Serma Aula concessorum, proprie devolventis,
astu et fraude crudelis Tomsae a nobis alienati ad ternpus , non vero ablati, qui in Dominio nihil aliud exercuit,
nisi caedes nefarias, sine lege, pro libitu, carnificum manibus tradens innoxios, oculos sanguinarios funestissimus
homo pernicie hominum nunq saturauit, constitutum apud
se habens omnem Nobilitatem funditus evellere, caeteros
ad extremam egestatem deducere. Pessimum animum Deus
non prosperavit. Pulsus sede, profugus in confinib s Danubii, cum malo nro vitam indignam luce trahit, collee-
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taq manu nefariorum, actus furiis ex amisso Dominio in
praedam mittit Prouintiam nram , sola relicta vastitate
nobis successoribus, quo facto non solum jmpriam Mátem,
Dnum, Dnum n "rum clenlentissimum gravissime laesit, sed
etiam oratores nros cum querelis ad Ser mam Portam euntes,
in via interceptos, crudeliss me trueidauit, hoc intendens
per amicos ad id ordinatos , vt nulla accusatio ad benignls$ mas aures Im prifie Matis pervenire possit. Respiciat itaq,
oramus, per-jll ris ac magea Duo vra aequitatem in nos successione, qua proprium dominium et haereditatem perpetuo
nobis iure Priuilegiorum donatum et concessum recuperamus; respiciat et oppressionem subditorum, a quorum
ceruicibus iugum servitutis tyrannicae depulimus; opitulari
dignetur nobis in consequendo vexillo, quod dum ex fauore
Dnis vra per-jll ris ac mare consequemur, etiam inclitae
Reip vrae et mare Dril vTae, a qua hoc beneficium referemus, plurimum obligati erimus, grates ac officia perpetuo debito modo candide offerentes. Interim per-j1l rem ac
mageam Domnem vram diu valere ac feliciter optamus. Datum Jassae, die xx April a. 1616.
Per jll ris ac mare Duis vrae amicus
benevolus, seruire paratmus.
Alexander Mohilae Princeps Moldaviae.

BRIEVEN VAN DEN SECRETARIS H. COPS,
UIT CONSTANTINOPEL 1641--1645. `}

Hoge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Weynich naer 't vertreck vande laetste
bodens met mijne onderdanichste brieuen aen u Ho. Mo.,
1) Tocu de Gezant Haga zich in den zomer van 1639 op reis begaf

13riereu van den SPereíaris II. Cops,
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is alhier tijdingh gecomen , hoe dat den Tartarschen Coninek van naetuerlijcke sieckte overleden was. Derhalven
werde datelijek vanden Vezyr Azem een van sijn ExP e dienaeren , Regieb Aga, afgevaerdicht, om uyt een plaets,
Castamboli genaempt, een anderen Chan , die aldaer met
een entrata van ontrent twintich duysent rijcxdaelders des
jaers (gelijck er meer adderen in dit gebiet sijn) gedetineert
was, te haelen. 'Twelck geschiet sijnde opden 14" Novemb ,
met wijnich personen hier gearriveert ende flatel. bij sijne
Keyserl. May t is gebracht, daer seer minnel. onthaelt, op
een Turckschen stoel geset ende met groote eere onder
een famigliar discours beiegent is geworden. Van waer nae
het palleys vande Vesyr Asem, daer sijn logiement in een
ea rn er vande Hofmeester vaerdich was ge ïaeckt, werde
gebracht, totdat op den 20en daeraen gereet sijnde, affscheyt van sijne Keyserl. May t heeft genomen, vanden
weleken (met een vereeringh van een desselfs rocken met
sabelsvellen gevoedert) niet anders gerecommandeert en
werde als goede ordre Lotte recuperatie van Asach jegens
het voorjaer te stellen, waermede met ontrent vijftich personen te landen vertrocken is. Sijne May t is een broeder
van Jambeck Giray Chan, met den weleken (ten tijde van
Sultan Achmad Chan) lange jaeren dat RRijck heeft gegouverneert. Ten selven dage als desen nieuwen Tartar Chan
alhier gebracht werde , is oock den Capitean Passa met
d'armade (uytgesondert de Sayken, die men seyt dat, om
opt voorjaer naerder bij de hant te wesen, in Caffa sijn
gebleven) uyt de Swarte Zee gearriveert, met advis dat,
omdat de stadt van Azach op alle plaetsen, daer men aen

om uit Constantiuopel naar ons vaderland terug te keeren, liet hij daar
zijnen neef H. Cops achter, om hem tot nader order van H. H. M.
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jaarg. (bl. 90) is een brief van denzelfden medegedeeld uit het Arch. v.
llilten. Deze brieven zijn uit de verzameling van Mr. J. A. Grothe.
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can tomen, soo see r is ondermijnt, dat deselve sonder verlies van veel volex niet winbaer is, oock dat eenige mijnen
hebben aengesteecken, waerdoor met de uytvallen daerop
gevolght, ontrent ses duysent menschen gebleven sijn,
'twelck daernaer sulck een vreese ouder de reste vande
soldaten heeft gebracht, dat niet verder hebben derven
naerderen. Het guarnisoen vande stadt, bestaende wel in
drye duysent Chosacken behalven haere vrouwen ende kin..
deren, hebben haer seer couragieus gehouden ende met
de belegeringe den spot gedreven. Men seyt mede , dat
de stadt soo van amunitie als andere behouften ten overvloet is versie p ende voor niemant vreesen , 'twelck den
Vezyr Azem ende dat gantsche Hoff ten hoochsten irriteert, ende derhalven deur alle plaetsen in Europa commandementen sijn gesonden, dat alle degenen, die page')
van sijne Keyserl. May t trecken , hoedanich deselve sonde
mogen wesen, haer opt voorjaer soo haest mogelijck is,
gewaepent naer Adrianopoli sullen begeven, op pene van
uyt het register geroijeert ende alle haere goederen geconfisqueert te werden. Uyt dese teyckenen wert de gemeene inditie geconfirmeert, dat zijne Keyserl. May t beneffens den Vezyr Asem selfs naer Adrianopoli sal gaen,
om over alles een waeckent ooge te houden.
De intentie van Coningh van Persia en schijnt niet
anders geweest te sijn, als de frontieren te verseeckeren
ende op alles goede ordre te stellen, gelijck geschiet sijnde,
wederom naer Spahan met eenige nieuwe stucken, uyt een
amunitieplaets gelicht , vertrocken is; derhalven van hier
ordre aenden Passa van Van ende op andere plaetsen van
confijnen is gesonden, dat den Ambr van Persia, met den
geenen van hier vertrocken, sonder eenich belet souden
laten passeeren , waermede nu alles van die zijde sender
naedencken is.
1) paye, bezoldiging.
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Den Amb r van Prince van Transilvanien heeft het tribuyt in Divan overgelevert ende oock affscheyt van Vezyr
Azem genomen, soodat apparent noch dese weecke sal vertrecken. Sine Ed. is eenigen tijt niet wel te pas geweest,
ende derhalven heeft mij den brief van sijne Hoocheyt,
vol complimenten, door eenen nieuwen ordinaris Resident
toegesonden, die mij verclaert heeft, dat den Ambassadeur
niet anders en is belast, als het tribuyt over te leveren,
sonder vande bewuste negotien eenige mentie te maecken,
maer wel andermaels te tenteren, of men door eenige presenten beloften conde becomen, den sone van sijne Hoocheyt
naer sijne aflijvicheyt Prince te erwelen. Hetwelck getenteert hebbende, soo heeft daerop vanden Vesyr Asem voor
antwoort becomen, dat geene bastante redenen en conde
vinden 'tselve aen sijne Keyserl. May t voor te dragen, omdat sulcx niet en geschiet als per recompence van eenige
groote diensten of verhogingh van het jaerlijcx tribuyt,
'twelck tot nochtoe niet en hadde vernomen, maer wel dat
op dese versoecken wat anders te antwoorden soude vallen,
soo den tijt tegenwoordich daertoe diende, ende derhalven
dat sijne Hooch t hem met dese vruntschap soude contesteren ende aen geene nieuwicheden gedencken. Welck
antwoort , beneffens den grootera macht, die opt jaer opde
confijnen sal sijn, apparent sijne Hoocheyt in geen cleyne
alteratie sal brengen , alhoewel beter fondament op dese
vruntschap behoorde te maecken.
Hiermede,
Hoge etc. In Constantinopolen den xj eu Dececb. 1641.
Get. Henrico Cops.

Hoge Mogende ende Genadichste Heeren.
Gisteren avont, sijnde woonsdach den j en deser ende
laetsten nacht vanden Turckschen Ramsan , ontrent ten
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negen ueren oft vier ueren inden nacht, is vande Hasseky,
genaemt Tarchan Sultana voor sijne Keyserl. Map een
soone ende erfgenaem des Ottomanischen Rij g geboren ,
die datelijck Sultan Mehemet genaemt is geworden. Waerdoor in dese stadt alle mogelijeke vreuchde wort getoont
ende datelijck geproclameert is geworden, dat men met
het openen van alle winckels , op cierliexte toegemaeckt,
ende uythangen van lampen over de gantsche straeten
dry dagen en dry nachten vreuchde soude betonen, gelijck
alreede begonnen wert.
Den Vesyr Azem heeft mij door een principaal sijner
familieren, benevens alle heereu Ambassadeurs, dese vete
doen doen, met bijvoeginge dat versoect, gelijck uwe Ho.
Mo. ende ick, derselver oitmoedichsten dienaer, voor seeckere vrienden van dit Ottomanische Hof bekent sijn, oock
met alle vreuchde sulx nu wilde bewijsen ; tot hetwelck
ick alles gereet doe maecken.
IIiermede ,
Hoge etc. Constantinopolen den Z en Januarij 1642.
Get. Henrico Cops.

Hoge Mogende ende Genadichste Heeren.
Mijn Heeren. Over de clachten, die den Coninck van
Poolen laest aen dit Hoff van wegen de invasie der Tartaren heeft gedaen (gel. u Ho. Mo. in dien tijt ootmoedich heb geadvyseert), is van desen Keyser door een Capizy Bassi seer rigoureuse erdre aen Chan gesonden, dat
met sijne nabuyren in vrede sal leven en voortaen alle
hostiliteyt naerlaten, maer over het gepasseerde tot gelegener tijt patientie nemen, niet geraden vindende den
oorloch op twee plaetsen, soo naebij malcander gelegen, te
openen. Waerop den Tartar Chan geantwoort heeft tot
sijne onderdanen , ydereen door de doot harer vrienden ,
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die in Poolen omgebracht sijn geworden, seer gealtereert
waren en bereyt stonden haere vendetta te nemen, doch
sulex sooveel mogelijck was soude beletten. Hetwelck niet
naer behooren geschiet, en daerover van heer Gnael Conjecpolski wederom dachten gecomen sijnde, is andermaels
het voorige commando door een expres dienaer des Keysers met eenige dreygementen vernieuwt. Waerop, onder
demonstratie van grooten onlust, in 't eynde mondelingh
tot antwoort heeft gegeven , dat hem niet mogel. was soo
geoffenseerde natien in den toom te houden en op sulcken manier gebonden sijnde, hem niet anders als een blooten naeen van Tartar Chan , in een arm landt, dat met
rooven onderhouden moet werden, op hem bleeff, die sijne
Keyserlijcke Mat mede wel op een ander mocht transporteren. Over hetwelck daernaer berou genomen hebbende,
heeft drye principaelste heerera van geenen , die laest in
scorrerijen `) waren geweest, doen onthalsen. Maer den boden ondertusschen hier gecomen en relaes van sijn wedervaeren gedaen hebbende, is het antwoort van Tartar Chan
ten hoochsten in rigeur genomen en datelijck een galeije
nae Rodus om een anderen Chan gesonden , die huyden
acht dagen hier gearriveert sijnde en op gisteren, naer
bevestinge van een rock met costel e sabels gevoert en
eenige duysent ducaten tot reysgelt, naer Caffa gesonden
is geworden, daer apparent sal arriveren, voor men van
eenige veranderinge sal weten. Bijaldien dese resolutie wel
succedeert, soo sal haer al de werelt verwonderen, dat de
Coningen van soo machtigen Rijck haer op het simpel believen van dese Porta soo lichtelijck hare Croonen afeggen en herrewaerts te comen , om in exilie gestelt te
worden. De Poolsche Cosacken sijn-dit jaer met soo goede
ordre ingehouden als noyt en is geschiet; hetwelck men
gelooft grootelijcx tot de resolutie over den Tartar Chan
1) Ital. seorreria, vijandelijke inval.
XXV. J.
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heeft geholpen, om daermede de sehaede, die van haer in
de Swarte Zee gedaen can werden, te verhoeden. Den
Passa van Caffa over de groote slachten der onderdanen
affgeset sijnde, is ontrent twintich dagen geleden hier ge(-omen en binnen het Seraglio van sijne Keyserl e Mat onthalst en op de strate voor Divan geworpen geworden. Va i
andere afgesette Gouverneurs sijn die van Bosna ende
Tripoli de Sorcia gearriveert eii soo langh in gevanckenis
gehouden totdat door het betaelen van Bene groote somma
gelts eyntelijck verlost sijn geworden. Die van Cairo, van
Babilonie, van Diarbecquir en van Aleppo werden dagelijcx verwacht.
De Amb' van Prince van Transilvanie sijn op den. Oen
leses met alle contentement en mogele beloften van hier
verirocken, waernae den afgesetten Passa van Buda, Mouza
Passa genaempt , is gearriveert en datel. bij den Keyser
ter audientie geleyt, van seleen met een toornich gemoet
werde geaccuseert secrete intelligentie met den Duytschen
Keyser gehadt te hebben en oorsaecke was dat den Prince
geen beter contentement en hadde becomen ; daerop geantwoort heeft, nyt bevonden sal werden dat anders als
een getrou slave van sijnne Keyserle Mat is geweest, noch
eenige correspondentie als tot glorie des Rijcx met yemant
heeft gehadt, maer (na-)dat alles tot den optocht en hulpe
van sijne Hoocheyt gereet was gemaeekt, afgeset is geworden. Waermede met groote jniurien geboden is te vertrecken , seggende andermael die questie te sullen decideren,
gelijck daernae door een amende van ontrent 50000 rijcxd.
is geschiet, en daermede Vezier in Divan is gebleven.
Mij van Prince van Transilvanie en andere vrienden uyt
Hongarien geadvyseert sijnde, dat den Duytschen Keyser
eyntel. geresolveért hadde een solemnele Ambassade met
groote presenten nae Constantinopolen te senden, en dat
de Croone van Sweeden sulcx van gelijcken hadt te doen,
met vriendel. versoeck, ick het aen mijne vrienden alhier
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te kennen wilde geven , en sooveel mogel. is impedieren
dat met den Amb r des Keysers niet geconcludeert mach
worden, voor aleer dien van Sweden mede mochte arriveren, en daernae, partijens gehoort hebben, soodanige resoluties mochten nemen als goet sullen vinden ; -- soo hen
derhalven de voorl. weecke bij den Vezir Azem geweest en
aen sijn EX cie verhaelt wat mij geadvyseert was. Waerop
met demonstratie van groote affectie heeft geantwoort, dat
de desseinen des Princes as tributario van delen Keyser
soo veel mogel. is geassisteert sullen worden , jae geordonneert is de gantsche macht van Europa daertoe den naestcomenden winter op de Frontieren van Hongarien sal blijven oock mede het negotieren met den Ambr soo laugh
sal treineren als doenl. sal wesen ; maer dat men moet
advyseren den Amb r van Sweeden soo haest voorcomt
als mogel. is, opdat door het lang tarderen niet genootsaeckt wert yets te concluderen, dat daernaer niet aengenaem sal wesen. Hetwelck alles aen Prince hebbe geadviseert, waerop met den tijt de vruchten moeten wachten.
Den Ambr van den Duytschen Keyser was thyen dagen
geleden in Buda gearriveert, soodat gelooft wert, binnen
een maendt hier sal wesen.
Hiermede,
Hoge etc. In Constantinopolen den 28en Julij 1644.
Get. Henrico Cops.

Hoge Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Den Amb r van den Duytschen Keyser
heeft, sedert mijne laetste advysen, twee reysen bij den
Vezier Azem audientie gehadt, ende instantel. versocht, dat
de desseinen van den Prince Ragotzky door authoriteyt
beleyt ende sijn Ex cie met antwoort van dit Hoff geexpedieert mach worden. Waerop voor antwoort heeft becomen ,
6*
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dat het werck vanden Prince dese Porta niet en toucheert,
maer sijne Keyserl. Mat het tribuyt van Hongarijen begeert, ende tot sijner expeditie noch eenigen tijt patientie
moet nemen : derhalven sijn Ex C1e secretelijck in groote
diligentie sijn primo Secretaris naer den Keyser, sijn meester, heeft gesonden om te solliciteren, dat men tot de contributie van een goede somme gelts resolveert, off dat
anders den macht van desen Monarch met de wapenen
sullen moeten stutten ; heeft mede eenige dienaren gelicentieert ende veele peerden vercocht, hetwelck een teecken is dat gelooft vert desen winter hier sal moeten
blijven. Ondertusschen continueren de ordren aen den
Bassa van Buda om den prince van Transilvanie sooveel
mogelijck is t'assisteren, gelijck S. Hoocheyt advyseert,
dat meer als desidereert geschiet , soodat met deselvige
een groot leger heeft gemaeckt ende wacht totdat den
heer Generael Torstenzon in Moravie sal arriveren , om
aldaer met malcanderen te conjungeren ende gesamentlijck
soodanige resolutien te nemen als geraden sullen vinden.
Op den Hen deses is hier een Ambr van S. Hoocheyt met
het jaerlijcx tribuyt gearriveert , dat apparent morgen in
Divan met de gewone ceremonien overgelevert sal worden.
De seeckere tijdinge alhier arriverende, dat de Cavalliers
met haer galeijens van Malta een Kislar Aga met sijnen
grootera rijckdom, die men meer als een millioen rijcxdaelders estimeert, hadden verovert, soo heeft S. Keyserl.
Mat datelijck naer de culten van Barbarie commandementen met over de twee hondert broccade rocken aende bevelhebbers van die plaetsen gesonden, dat op 't voorjaer
met alle haere schepen ontrent Sico comen, om met d'armade van S. Keyserl. Mat d'ordre vanden Capitan Passa
te helpen executeren. Oock is derhalven dese gantsche
weerelt in groote toornicheyt jegens alle Christensche natien ontsteecken, ende hebben van dit verlies principal.
de Francoysen de schuit gegeven , seggende, meest alle
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Maltezen van die natie sijn ende dagelijcx met degeenen
die hier sijn corresponderen. Jae is den heer Amb r van
Vranckr. in sijne visiten, soo bij den Vezyr Azem als bij
den Choggia ende Capitan Passa, seer brusco bejegent,
ende aengeseyt dat, dewijle hare capitulatien met den jegenwoordigen Keyser niet vernieuwt en sijn , de voorigen
in 't toecomende voor nul ende geender weerde gehouden
sullen worden. Waerop sijn ExC1e heeft geantwoort, dat het
doen der Maltezen sijnen Coninck niet en toucheert, maer
die Cavalliers altfijt deser landen vijanden sijn geweest ende
van niemandt als haer selffs en dependeerden ; maer wat
het vernieuwen der capitulatien aengaet, dat sulcx voortaen int werck sal stellen. Met welcke antwoort den Vezyr
Azem niet tevreden sijnde , heeft den Oppersten trucheman van heer Amb r den verleden Saterdach tot des anderen daechs toe als gevangen gehouden , ende te kennen
gegeven : dat door een goet present satisfactie begeert te
hebben, waerrnede sijn Ex c'e jegenwoordich in travaglio is.
Mij wert van eenige vrienden uyt dit Ho ff aengedient,
dat ick mede sulck tractement heb te verwachten ; waerjegens geene reparatie hebbende, soo vreese, dat het quade
eynde, hetwelck soo meenichmael uwe Ho. Mo. ootmoedichst hebbe te kennen gegeven, nu naerbij is, tensij
met de naeste brieven eenige hoope tot het senden van
eersen anderen Amb r naer dese Porta verneme, gelijck
Godt Almachtich bidrie dat sal geschieden.
Den heer Bailo van Venetia wert hoe langer hoe meer
getrauaglieert over de galeye, die het voorledene jaer in
Candia is gevlucht ende gestrandt, die men met groote
injurien pretendeert wederom te hebben ; dat andermaels
een goede somme gelts sal tosten.
Den Passa van Trabisonda eenige van Chosacken (die
latelijck naer het arrivement van de armade de Swarte Zee
hebben berooft) op sijne custen geattrappeert hebbende ,
heeft acht derselviger hier gesonden, dewelcken voorleden
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Saterdach alle int Divan onthalst en de lichamen met de
hooffden op verscheyden straten door de stalt sijn geworpen.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. In Constantinopolen den
Ven Decemb. 1644.
Get. Henrico Cops.

Hoge Mogende en Genadichste Heeren.
Mijn Heeren. Ick moet uwe Ho. Mo. door grooten
noodt soo lang met mijne ootmoedichste supplication van
aen dit Hoff een Ambr te senden, importuneren, totdat
verhoort sal veesen, omdat gevoele, het eynde van dese
vrientschap en mijne totale ruyne, tot schande van uwe
Ho. Mo. Serme Repe, dagelijcx naerder comt, dat, soo oitmoedich als mogel. is, bidde believen voor te comen.
De heer Secretaris, die naer sijn meester den Duytschen
Keyser afgesonden was, is, doordien met een koetse, ontrent Weenen comen, omgevallen en sijn arm gebroocken
hadde , niet wederom gecomen , maer sijne Keyser'. Mat
heeft een courier, met antwoorde dat geen geit en begeert
te geven, herwaerts gesonden. Denwelcken arriveren, soo
heeft den heer Ambr datel. bij den Vezir Azem audientie
versocht ende instaptel. om gelicentieert te werden gesolliciteert, gel. noch alle dagen continueert, en seyt, dat
den Keyser sijn meester niet en wil dat langer hier blijft,
maer een resolutie begeert van dit Hoff; waerop geen
ander antwoort en becomt, als dat patientie moet nemen
totdat den winter gepasseert sal sijn en den tijt de wegen
reysbaer sal maecken. Ondertusschen hebben de soldaten
van dese confijnen ontrent Caniza een inval in Hongarien
gedaen en aldaer eenige Keyserl e dorpen gespolieert en
verbrandt, uyt dewelcke grooten beuit, beneffens veele
menschen, hebben becomen, die aldaer publicq als vijan-

uil Constantinopel in

1641-1645.

87

den voor 40 a 50 rijeed. sijn vercoft ; waeruyt sijne keyserl.
Mat wel sal connen concluderen , dat van dele zijde niet
veel goets en heeft te verwachten.
Den heer Ambt' van Prince Ragotzky blijft mede noch
alhier , en wacht op de wedercomste van Edelman , naer
zijne Hoocheyt afgesonden , die men gelooft dat , door de
quade wegen , noch wel 20 dagen sal Larderen en soo lang
alle negotiatien , die quartyeren aengaen, gesuspendeert
sullen blijven ; maer daernaer soo moeten in den schoonen
voortijt alle secrete resolutien haer openbaren.
Aen hier resideren heerera Amb rs van Vranckr. , Engelt
en Venetia en wert Beene verdere molestie over den rooff
der Maltezen gedaen. Alleen arbeyt den heere Bailo van
Venetia , door alle mogel e donativen te penetreren , op
wiep het gemunt is; maer ick en can niet vernemen , dat
aen sijn Ev C1e eenige resolutie wert geopenbaert. Verscheyden Griecken, jongst van Malta gecomen , brengen voor
seeckere tijdinge, dat den Kislar Aga overl. is, maer den
oppersten Rechter naer Mecca gesonden en andere voorneme luydens wel getracteert werden.
Onder de facteuren , in Venetia woonachtich , sijn in
Comp e Jacomo Strijcker en Hieronimo de Wilhm , beyde
geboortich van Amsterdam, aen welcke de directie van
veele Nederlandtsche schepen wert gegeven, die t'sedert
het vertreck van heer Haga aengevangen hebben onder
de vlagge van St Marco hier in Turquie tot groote disreputatie van Landen te senders ; waerdoor de Consuls van
alle plaetsen de protectie van uwer Ho. Mo. onderdanen
abandonneren en mij advyseren , dat , als er schepen met
weynich faculteyt comen en groote trauaglio medebrengen , men alsdan deselve onder de vlagge van sijne Hoocheyt laet vaeren , maer alsser eenige rechten te betalen
sijn, vreemde protectie met het versaecken harer Overhoeren aennemen , gel. in Novemb. laestl. in Aleppo is
geschiet, alwaer schipper Jacob Lamberts met sijn schip,
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het Vergulde Cruys, tot Amsterdam te huys hoorui (met
grooter rijckdom als noyt voor desen is geschiet) onder de
vlagge van St Marco is gearriveert, ronder dat yemant als
de Venetianen heeft willen kennen. Van hetwelck schuldich heb geacht uwe Ho. Mo. oitmoedich advys te geven,
en te bidden, dat met het herwaerts senden van een Ambr
oock soodanige ordre believen te stellen, dat sulcke jnsolente coopluydens, factoren off schippers inden toom mogen werden gehouden ; anders en sullen de goede onderdanen van uwe Ho. Mo. buyten Constantinopolen geenen
protecteur vinden en nootwendich de negotianten van
Levante alles moeten abandonneren. Het carge vant voorgenoemde schip is , achtervolgen de memorie aen mij overgesonden , over een millioen guldens geestimeert; van
weleken, bijaldien het uwe Ho. Mo. genadichst sal believen
den schipper off de reders vant schip , als overtreders der
placcaten van Landen, alleen in de betalinge van consulaten gerechtel. te condemneren , soude daermede dese
Ambassade connen restaureren.
Hiermede ,
Feb.
1645.
Oen
Hoge etc. In Constantinopolen den
Get. Carel van Cracau.')

Hoge Mogen Heeren.
Weynich dagen naedat hier de tijdinge becomen hadden,
dat d'Armade in Candia gelandet was, soo js op den 16en
Julius, omtrent drie uyren inden nacht, int midden van
Constantinopolen een schrickel. brant ontsteecken, die in
1) Deze naam is hier waarschijnlijk gesteld bij vergissing van den
klerk, die ook dépêches van den Resident der Staten in Elseneur te
copiëeren zal gehad hebben. Het stuk draagt in margine den naam:
secret. Cops.
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drie dagen en nachten, niettegenstaende desen Kaiser
selffs met alle de Visyren ende andere officialen , alle mogel. vlijt hebben aengewent, niet uytgeblust is connen
werden , ende een pleyn als een ordinarise stat gemaeckt.
Waerop eenige dagen daernaer S. Kaiserl. Mat drie ter
dop t gecondemneert, de straet-roovers, in christensche habiten, als brantstichters met vuyrwercken op haere borsten,
in verscheyde plaetsen inde stat heeft doen ophangen ,
hetwelck de Turcken tot sulcken haet jegens alle de Christenen heeft gebracht, dat niemant bijna de straten seeckerl. mach gebruycken noch eenige negotie doen. Hierbij
is op den xj en deses, twee uyren voorde nacht, een generale voce ') onder alle deselve, soowel Griecken als andere,
verbreyt, datter ordre gegeven was , haer alle die nacht te
massacreren, waerdoor dat veele haer inde kercken ende,
met compen van 6, 8 à 10 persoonen sterck , inde huysen
hebben gesloten ende alsoo onder groote vreese den lach
hebben verwacht. De Ho pven van heeren Ambassadeurs
van Vranckrijck, Engelant, ende principal. van Venetien,
met den heer Resident des Duytschen Kaisers, sijn mede
grootelijcx geconturbeert geweest ; maer u Ho. Mo. oitmoedichsten dienaer en heeft weynich geloove aen dele
cruele 2) voce gegeven, die het schijnt gesprooten is uyt het
luyt roepen ende seggen van sijne Kaiserl. Ma t (bijsonder
als niet wel gemoet en is ende quade tijdingen becomt),
dat den heer Bailo van Venetien met de sijne wil doen
ombrengen ; oock mede omdat in verscheyde actien een
groeten vijant van alle de Christenen toont te veesen, sop
dat men seyt den Vezyr Azem ende andere favoriten dickwils groote furien moeten tegenhouden.
De tijdingen, die hier van het eylant Candia uyttet leger
voorde stat van Canea comen, sijn so p variabel, als niet te
gelooven is: siende dat alles wat van Cap ri Passa ende
1) Ital. stem; hier gerucht,

2) wreed,

90

Brieven van den Secretarie H. Cope ,

andere heeren aen S. Kaiserl. Mat en Vezyr Azem geschreven wert, seer secreet blijft, ende de brieven aen particulieren, verdonckert werden. Maer dewijle hier verscheyde
reysen publycque solemnele gebeden , ten overstaen van
Muffti, met d'opperste Rechters ende veele hooffden van
Wett ende Policie , werden gedaen , ende men onder het
commando van eenen Vizyr, Achmad Passa genaemt, omtrent 6000 soldaten tot guardie naer Morea (daer de Venetiaensche Armade is ingevallen ende beneffens veele
proviant een goeden buyt hebben becomen) heeft gesonden , soo oordeelt yder een , dat de progressen soo groot
niet en sijn, als aen de Porta wel gewenscht werden, jae
Jatter veele soldaten door uytvallen van het guarnisoen
geconsumeert sullen sijn.
Sijne Kaiserl. Mat heeft op den li en leses den Passe,
van Buda, genaemt Deli Hussain (lijnde een groot vrient
des Duytschen Keysers), affgeset, ende een vande Vizyren,
genaemt Mustafa Passa, een seer moderaet heer, in sijn
plaets gestelt, sonder dat men d'oorsaecke weet, waeromme
dese veranderinge is geschiet in eenen tij t, dat op die confijnen de weerelt bij den anderen schijnt te wesen. Het
is omtrent 14 dagen geleden, dat aenden Keyser ende Vezyr Azem hadde geschreven, hoe dattet leger des Duytschen
Keyser veel machtiger als het Sweedsche leger was, ende
derhalven te vreesen stonde, dat, ingevalle het overhant
mocht becomen, die confinen wel mochten invaderen,
'twelck van S. Keyserl. Ma t ende den Vezyr Azem (die
beter onderricht werden) seer qualijck is genomen ende
gehouden, dat sulcx is geschiet om, tot beneficie der Venetianen , de wapenen in Candia te diverteren. Doch off
derhalven is affgeset, dan off men hem, gelijck veele willen,
noch dese sower ordonneren sal met een leger, dat in Europa te vergaderen can wesen, als Veltoverste de Landen
onder het Venetiaensch gebiet te invaderen, en can men
noch niet weten.
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1641-1645.

91

Den heer Ambr van Prince van Transilvanie blijft noch
alhier, om overal een waeckent ooge te houden. Heeft mij
gesegt, dat S. Hoocheit alle tijt met sijn dessein voortvaert,
niettegenstaende bij wijlen Chiausen van hier ende Buda,
met ordre niet verder te marcheren , ontfangt , die voor
antwoort geeft, dat aldus niet te rugge en can keeren ende
reeckeninge van sijn doen aen desen Keyser sal geven.
Den Vezyr Azem heeft met dit senden van Chiausen gemeent, de belooffde somme uyt Weenen te becomen; maer
verneemt niet, dat noch soo haest gereet sal sijn , alhoewel den Resident des Keysers overal seyt, dat beneffens
een Gedepde op den wech is ende in weynich tijt hier sal
wesen. D'oorlogen met de Serme Repe van Venetia sijn
oorsaeck , dat den heer Ambr uyt Buda is gelaten ende dat
hier soodanige moderate resolutien werden genomen : anders sonde men apparent in die quartieren een groot vuyr
hebben sien branden , dat nu met patientie wert ingehouden.
Door de laetste rigoureuse ordre, die desen Keyser aen
den Tartar Chan heeft gesonden , om met de nabuyren in
goede vreede te leven , soo isser onder die onderdanen
een groote oneenicheit ontstaen, in manieren Jatter veele
uyt d'omleggende plaetsen bij den Coninck sijn gecomen,
om van desselffs incomen te leven : derhalven S. Ma t de
saecke mettet pericul daerinne was, aen desen Kaiser
heeft geadviseert ende seer instantel. versocht , ordre te
mogen hebben, hoe hem hadde te reguleren. Waerop gedelibereert lijnde, eyntel. goetgevonden is , hem licentie te
geven , dat met trouppen van honderden , den eenen nae
den anderen , op de Russchen, onder het gebiet vaat Poolsche Rijck sorterende, ende oock op de Muscovitische onderdanen mach doen rooven; maer dat S. Ma t hem wacht
in persoon eenige hostiliteit te doen , achtende alles wat
de particulieren sullen verrichten wel t'excuseren.
Binnen Babilonien is tusschen de Janitsaren en de sol-
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daten van Gouvern r grooten tweedracht geweest , in manieren dat de Janitsaren sijn Ext1e buyten het casteel geslooten ende hetselve onder haere particuliere bewaeringe
hebben gehouden; waerdoor van hier gecommandeert is,
dat den Passa van Diarbeqnyr naer Babilonie sal gaen en
den anderen in sijn plaets sal gouuerneren , daermede men
gelooft, alles gestilt sal werden, ende men daernae de
delinquanten sal connen castigeren.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. In Constantinopolen den
22 en Augusty 1645.
Get. Henrico Cops.

TWEE BRIEVEN VAN M. H. TROMP ,
MET BIJLAGE BETREFFENDE HET BELEG TAN BOURBOURG
IN 1645. ')

Hooge Mogende Heeren.
Mijnnen laetsten is geweest vanden xxviij en der voorleden maent Julij; daerin ick , per post datum, hadde geadviseert, dat denselven dito het stedeken Bourborch was berent
ende dat de quartieren besich waren op te breecken , om
hetselve rontsom te besluyten ; volcht hetgene t'sedert is
voorgevallen. Den 29, 30, en 31 en dito waren de Francoisen besich om haer canon , amunitie en alle haer geréetschappen tot voor het stedeken te voeren, en denselven
nacht maecten sij een loosen alarm aende westzijde. Onderwijlen approcheerde Gassion aende zuytoostzijde tot bin1) Uit de verzameling van den Heer Mr. J. A. Grothe.
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nen musquetschoot van contrescharpsgracht en Rantzau
aende noortoostzijde tot binnen pistoolschoot van dito contrescherpsgracht , alwaer yder een batterije begonden te
maecken, welcke baterien den ij en deses naer den midlach
gereet waeren, Gassion van 4 en Rantzau van 3 stucken,
daermede sij datelijck begonden te schieten, om onder het
faveur van dat canon vorder te approcheren. Den S en dito
snachts werde den Maerschalck Rantzau inde approches
door sijn lincker wang geschoten, doch continueert echter
sijn approches te vervolgen en alwaer in persoon te verschijnen. Den lild en dito savonts was Rantzau geavanceert
tot ontrent 30 treden vande contrescherpsgracht en begonde, doncker sijnde, sijn oude baterije te breecken , en
maeckten van die nacht twee nyeuwe, de eene met 3,
d'andere met 2 stucken , weynich naerder als de eerste
geweest was; dan werde alleenl. gedaen , omdat deselve vrij
van hare approches soude speelen op des vijants halve
maene, die tusschen twee bolwercken inde stadts veste
leyt, waer naetoe hij approcheerde. Den ben dito smorgens, met het lumieren van dach, begon Rantzau met sijn
voors. twee nyeuwe baterijen te spelen en was dien nacht
met sijn approche geloopen ontrent 44 a 46 treden, maer
niet boven 15 a 16 treden genadert nae de contrescherpsgracht, en sijn dien selven nacht in de approches gebleven
ontrent 150 a 160 man, gelijck een van mijn scheepsofficieren, den geheelen nacht inde approches geweest sijnde,
gesien heeft. Nopende van Gassion , vertrout den gem.
Officier, dat hij is geavanceert tot ontrent 30 a 35 treden
naer aende contrescherpsgracht; dan alsoo hem gelast was
om mettet hooge water uut de rivier van Grevelingen te
comen, heeft den tijt nyet willen lijden, dat hij dat heeft
connen gaen inspecteren, maer heeft gesien, dat dito Gassion van 2 baterijen heftich schoot, d'eene van seven, d'ander van 3 stucken canon.
Hiermede,
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Hooge etc. Int schip Amilia voor Duynkercken, den
Augustj 1655.
Get. M. Herp. Tromp.

Gen

Hooge Mogende Heeren.
Monsr Bartholomeus Noté, die gestadich met een van
mijn scheepsofficieren inde approches voor Borborch was ge-

weest, die relateert, dat den vijant smorgens ten ses uurera
heeft beginnen te parlementeren en datter ostagiers over
en weder waren gesonden om de capitulatie te maecken.
Derhalven den voors. Noté aen Hertoch van Orliens ver
dat hij hem gelieffde de voors. capitulatie te vergun--socht,
nen , om deselve door den Lt Adml Tromp haer Ho. Mo.
de Staten Glnael en sijn Doorl. Hooch t , mijn heere den
Prince van Orange, bekent te maecken. Daerop den meergem. Hertoch antwoorde en seide : gaet flatel. nae den
Admit Tromp, en seght hem , dat hij aen haere gem. Ho.
Mo. en sijne Hoocht schrijft, dat Borborch over is, en dat
se anders geen conditie sullen hebben als gevangenen de
guerre te blijven, off soo sij dat nyet Willen aennemen , sal
ick haer wederom binnenstueren om haer te defenderen.
En schoon sij deeden dat, soo connen sij de stadt geen
eenen dach houden, soodat de stadt over is; en segt
den Admit Tromp , dat hij morgen gelieve hier te comen
om den vijant te sien uuttrecken , die sijn drie regimenten , bestaende in 1500 man met twee comp. peerden,
sterck tsamen hondert toppen: soodat ick voornemens ben
van dage derwaerts te rijden om sijne meergem. Cone
Hoocheyt over sijne victorie te congratuleren en met eenen
den vijant uut te sien trecken. Vorders soo Wert voor vast
gehouden, dat den rij en leses alhier tot versterckinge van

des Hertoch van Orliens leger sal sijn Monsr de Villeroy met sijnne trouppes, daermede hij voor la Motthe
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heeft geweest, bestaende in 8000 effectiue mannen; wanneer vertrout wert , noch iet notabels sal bijde hant genomen werden.
Hiermede ,
Hooge etc. Int schip Amilia leggende binnen de Brake
voor Duynkercken, den iz en Augustj 1645.
Get. M. Harp te Tromp, smorgens ten vijff uuren.

Hoogh Achtb. Heeren.

Mijn Heeren. Alsoo ick geloove V Ed. is bewust, dat
de Francoysen op den Ken der verleder maent Bourburgh
hebben berent gehadt, soo Nebbe ick niet willen laeten ,
volgents voorgaende belofte , wat tsedert is gepasseert, V
Ed. mede te deylen.
'T is sulcx, dat het approcheren vande Francoysen t' op
ontrent de graft vant eerste contrescherp, sonder weynich
resistentie couragieuslijck op den sesten smorgens heeft
geijndicht , wanneer den vijant gedwongen viert te retiereren over een veel wijder graft int tweede contrescherproyal. Hetwelcke den vijant dito avont verlaten hebbende,
gevlucht sijn in twee halve maenen, leggende in des stats
graft , te veeeten aen ider attacque eerre, wat minder als
ter halve inde voors. stats seer wijde graft.
Den Ten smorgens sijn de Marechalen Gassion en Ransauw , naerdat de mineurs op de voet van Gassions t'attacqueren halve maen geswommen waeren , g'approcheert
vanden voet vant tweede contrescherp tot op desselfs cruyne,
alwaer des middaeghs in Gassions approche een batarije gemaeckt was van dry stucken , van welcke terstont heftich
wierde geschooten, en was de mine veerdich, maer niet met
polver gevult waeren. Mede de doorsnijdinghe gemaeckt
in den bedeckten wech , omme dat gedeelte vande veste ,
sijnde wijt ontrent 70 voeten, dien volgende nacht te pas-
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seren tot inde halve manen. Dito naer middach heeft
den Hertoch van Orlians de stadt doen opeysschen, in
vougen soo sij het refuseerden, dat haer, naer het passeren
van des halve manens graft geen quartier soude werden
gegeven. Naer welcke een weynich stilstaat den vijant versochte noch een quartier ure respijt, hetwelck haer niet
viert geconsenteert, soodat het geschiet (te weeten den
vijant alleen met musquetten) heftiger als oyt te voorera
aenvinck. Des avonts sijn ter wacht gecomen in Gassions
approche het regement de guarde , als in Ranssauws het
regiment Piemont, welck regement de guarde, de kloeke
twee uren des smorgens, de voors. halve maen heeft ingenomen , en het regement Piemont de halve maen aen
Ransauws attaque, ontrent de kloeke vier uren smorgens,
aldaer becomende ontrent twintich gevangenen.
Den Sen smorgens, de kloeke ses uren, heeft den vijant
beginnen te parlementeren, waerover ick mij naer 0-revelinghe hebbe begeven om vanden Hertoch van Orlians ,
die aldaer geduerende 't belegh van Bourburgh gelogeert
heeft, de capitulatie te becomen. Weleken mij , de kloeke
acht uren, lasttede in aller ijI naer sijne Doorluchtighe
Hooch t te vertrecken, omme hem de victorie bekent te
maecken. Waerover ick swarich en maeckte, doordien de ostagiers, die wt dito Bourburch om te capituleren gecomen
waren, geen satisfactie en hadden op haere voorstellinghe.
Echter wierde int seecker bericht vande voors. Hertoch,
dat sij als prisonniers de guerre souden getracteert werden , waerop sijne Doorluchtighe Hooch t hem vast mochte
verlaten. Welcke ostagiers seyden , het garnisoen effective
te bestaen in vijfthien hondert te voet, sijnde dry regementen en twee compangien paerden, in alles hondert coppen,
alle Vlamingen, Bourgonjons en Waelen ; den Gouverneur, genaemt monsr Puteanus, Bourgonjon. Welck rapport ick, op den 8en savonts bij den L. Admirael aen boort
gecomen sijnde , bekent gemaeckt hebbende, gelast wierde
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naer haer Hooch Mog. inden Haeghe te trecken. Van Wien
ick des anderen daeghs smiddaeghs, naerdat hij vanden
Hertoch aen lapt ontbooden was om den vijant te sien
wttrecken, met het schip van Cap in Jan Gijsen sij geseylt
naer Schevelinghe, omme aen Naere Hooch Mog. over te
leveren mijne van hem L. Admiraels medegegeve missive,
die ick desen avont, jegenwoordich ontrent de Maese sijnde,
verhoope over te leveren. V E. souden mede haest mogen
verstwen, dat de Fransche met haer leger naer Cassel sullen trecken, en deselve stadt binnen een lach ofte ses verovert sijnde, naer Nieuwpoort. Hetwelck een groote saeck
soude weesen ; want Picolominy, die met sine troupen
noch tusschen Bergen en Duynkercken leyt, alsdan beseth
soude connen werden (bij soo verre het leger, 'tgeene van
La Motte opgetrocken is, daerover het hooft, genaemt
monsr Lavilleroy, bestaende, soo vast geseyt wert, in twaelff
duysent effective mannen, tegens den 13 en ofte 14en alhier
verwacht wert, aen de westsijde van Duynkercken inquartierde). Tot alle hetwelcke, alsoo het schijnt vorderlijck te
sijn voor desen Staet, Godt sijnen segen gelieve te verlenen. Eyndigende sal naer mijne haestighe regulen en
dienstighe ghebiedenisse blijven,
Ed. Hooch Achtb. Heeren , mijn Heeren ,
V Ed. Achtb. dienstw. dienaer,
Bartholomeus Noté.
Int schip den Eenhoorn tusschen de Maese en Schevelinghe, seylende voorden windt, desen 10 en August. 1645.
Adres: Mijne Heeren, de Heeren Regierende Burgetot
meesteren , resid.
Amsterdam.
Origineel.
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Hoge Mogende Heeren.
Men wert alhier hoe langs hoe meer gealarmeert door
de marche vanden Hertoch van Lorraine. Gisteren is in
der ijl een voornaem persoon , tusschen Sambre en Meuse
vandaen, alhier gecomen, en heeft datelijck aenden Cancellier te kennen gegeven , dat hij gewisse advysen, dat den
voors. Hertoch aldaer binnen vijff off ses dagen gemeint
was met sijne trouppen te veesen, becomen hadde. Versocht
derhalven, dat de huysluyden, in voegen als vergangen jaer,
mochten opontbooden ende hem tot adsistentie gesonden
worden, om alle foulen en inlegeringen te veeren ; waerover de aenwesende leden der Staten van Luyck desen
morgen ten ses uyren, niettegenstaende het tegenwoordich
de feest van St Lambert is , sijn vergadert geweest. Van
haer resolutie can men noch niet vernemen. De gemelden
Hertoch heeft lang het landt van Luyck gedreycht, en dat
wegen een pretensie van onbetaelde incoop van inlegeringe , en die tusschen Sambre en Meuse leggen op den
tienstoot in allen gevalle. Indien de advysen, die die van
den Staet alhier hebben, waer sijn, dat den meergemelten
Hertoch tot secours vande Beijerschen treckt, sal hij nootsaeckelijck tot Givet off tot Namen moeten passeren, sulcx
dat het op het landt van Luyck droppelen sal. Becq wort
gesecht dat noch eenige van sijne trouppes bij de Lorrainse
in 't landt van Lutzenburch sonde voegen.

1) Uit de verzameling van den Heer Mr. J. A. Grothe.
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De propositie bij den Grave van Gronsfelt wegen de
Keyserlijcke petitie gedaen, heeft hij schriftelijck overgegeven, om daerop alhier Staetsgewijse hiernaer te resolveren.
Het schijnt waer te sijn, en wert bij verscheyden advysen
geconfirmeert, dat Gil de Haes, voordesen bij den Keyser
in ongenade geweest sijnde, uyt den Venetiaenschen dienst
gescheyden en met 2000 paerden en 1000 musquettiers in
aentocht is tot renfort vant Beijersche leger.
Ondertusschen heeft men alhier verscheyden advysen, dat
Philipsborch bij den Hertoch van Anguyen bij assault, en
het casteel bij appoinctement sijn ingenomen, hoewel sulcx
alhier bij den secreten Raedt niet en wert aengenomen.
lek hebbe denselven Raedt volgens d'ordre van u Ho. Mo.
genotificeert het overgaen van 't Hooge ende Laege Sas
van Genth onder u Ho. Mo. gehoorsaemheyt.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. Luyck den 17 en September 1644.
Get. J. will— Burch.

Hoge Mogende Heeren,
Den Baron de Beck, Gouverneur van de Provintie van.
Lutzenburch, marcheert met het meerondeel der guarnisoenen van sijn Gouvernement, en quam verganghen saterdach met síjne trouppen tot Bastoigne; hij sal naer alle
apparentie te G-ivet de Maes passeren en sich voegen bij
Lamboy, die noch met sijn gros ontrent Valenchien leght.
Den Hertoch van Lorraine sijnde op den 25er1 deser stilswijgens uyt Brussel vertrocken om naer Namen te gaen,
is hem bij Piccolomini een Spaens Edelman naergesonden,
die hem soo verre gepersuadeert heeft, dat hij wederornme te rugge is gegaen , en souden des anderen daechs
t'samen vertrecken naer 't rendevous tusschen Rijsel en
7*
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Armentiers. Den Hertoch van Lorraine scude voor sijn
vertreck een juweert ') zijn, weerd vijftich duysent croonen,
hetwelcke voor desen bij den Cardinael Infante gedragen
is. Men heeft alhier advysen , dat den Hertoch van Longueville staet maeckt den Ben van toecomende maendt tot
Charlesville te wesen en van Baer herwaarts te comen. De
Lottaringsche troupen leggen noch tusschen Sambre en
Maes; sullen apparent eerstdaechs marcheren.
Hiermede,
Hoge etc. Luyck den Men May 1645.
Get. J. vander Burch,

Hooge Mogende Heererf.
Mijnheere den Hertoch van Longueville arriveerde gister avondt alhier; hij woerd, nae de gelegentheyt die dese
plaetse geeft , met groote eere ontfangen , scuffs met het
roepen van : Viue le due de Longueuille ! Sijn Hoocht
is vergangen nacht gelogeert geweest in 't palais, en vertreckt soo flatel. van hier nae Maestricht. Hij heeft mij
desen morgen voor anderen, als aen een dienaer van u Ho.
Mo., audientie gegeven; informeerde sich op de gelegentheyt van 't leger van u Ho. Mo. en op 't stucq van exulanten van Luyck, waerop ick sijn Hoocheyt volgens mijn
brieven van beneden, ende de kennisse, die ick van desen
Staedt hebbe , bericht hebbe gedaen.
De trouppen van Hertoch van Lorraine waren noch
eergisteren in haer oude quartyeren tusschen Sambre en
Meuse; doen groote desordre, maer wrijven haer niet aende
Luyckenaers. Den Hertoch voor sijn persoon verseeckert
men mij dat dien lach noch te S t Vit in 't landt van Lut1) Waarschijnlijk moet hier gelezen worden: een juweel vereert zejn.
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zenburch was. Tot Marche en Famine is groote meenichte
van broot voor sijne trouppen gebacken.
Hiermede,
Hoge etc. Luyck den 14 en Junij 1645.
Get. J. van Burch.

Hoge Mogende Heeren.
• De keer, die den Hertoch van Lottaringen met 200 peerden in 't landt van Lutzenburch gedaen heeft, en het gerucht doen lopen, dat sijue gantsche macht wederomme die
wech te rugge trock, blijckt maer een feinte geweest te
sijn, alsoo hij, alle zijne troupen van Mozel, en waer die
geweest sijn, bijeen getrocken hebbende, op den Men deser
tot Namen is gepasseert, nemende sijue marche naer Bergen
in Henegouwen. Sijn troupes werden sterck geestimeert
3000 ruyters en 2000 man te voedt, soodat tegenwoordich
in 't landt van Lutzenburch geen ander erijchsvolck als de
sobre besettinge van plaetsen is.
Sijn Hoocheyt van Longueville, alhier passerende, is bij
de leden deser stadt versocht de inbeeldingen, tot nadeel
van selve in Vranekr. gegeven , te willen helpen wech
nemen en de executie van Hessische troupes tegens de
Luyckenaers te doen cesseren. Waerop S. Hoocht gelieft
heeft haer te sommeren van tot Munster haere Gedep de te
senden, om die misverstanden aldaer te verhandelen; soodat daerover de Staten van Luyek tegens den xj en Julij
toecomende verschreven sijn, omme opde deputatie te resolveren.
Hiermede,
Hoge etc. Luyck den 20en Junij 1645.
Get. J. van Burch.
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Hoge Mogende Heeren.
Brieven uyt Lutzenburch en Sedan seggen , dat die van
la Motthe in Lottaringen haer hebben weten te dienen
van een mijne, die die van buyten int bolwerck, Ste Barbar genaemt, gemaeckt hadden , in suleker voegen dat,
als die van 't Fransche leger gereet stonden om die te doen
springen, die van binnen die selffs aen brandt gesteecken
en het effect daervan tegens die van buyten hebben doen
uytbersten. Waerop de Command r van plaets, deur een andere sortie een uytval doende met 500 man, soude in de
confusie , die het springen vain mine veroorsaeckt hadde,
tusschen 6 en 700 man van 't Fransche leger hebben ter
neder gehouwen, waeronder selffs den G-raeff Magalotti
neffens vijff Colonnels getelt worden; dat daerop tusschen
drye en 4000 man, die vant Fransche leger haer in Lutzenburch lieten sien, als hebbende het ooge op Tryer, terugge sonde getrocken sijn. lek wenschte, dat de autheurs
van dese particulariteyten niet seecker gingen, als die het
slaen van 't Keysers leger en het vangen van Eertzhertoch
Leopoldus eerst uytgegeven hebben; maer dat van la Motte
wert geconfirmeert bij een Cap n , die in matroose cleederen
tot Hoey gepasseert en tijdinge is gaen brengen aen Hertoch van Lorraine, dewelcke evenwel seyde , dat de plaetse,
in 't corte off in 't lange , sich sal moeten ergeven; dan hij
meent datse noch ses weecken te houden is.
Ick weet van goeder handt, dat den Hertoch van Beijeren op nieu een religieux naer Vranckr. sent, om het Tractact van Neutraliteyt op nieus te hervatten.
Hiermede,
Hoge etc. Luyck den j en Julij 1645.
Get. J. vander Burch.
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Hooge Mogende Heeren,
Sedert dat de trouppen, olie voor la Motthe geemployeert
sijn geweest , de frontieren vaat lant van Lutzenburch gequiteert hebben, heeft men alhier tijdinge, dat den L t van
Beck 14 cornp en peerden eiï ongeveer 6 a 700 man te voet
sonde doen marcheren hebben nae Marche en Hanfalize,
apparentl. om die tot Namen te doen passeren sich
bij des vijants legers in Vlaenderen te voegen. Dan op het
geruchte , dat Vranckrijck een corps te Meziers deede formeren , souden deselve wederom terugge getrocken sijn ,
hetwelcke bij coopluyden van Dinant wort geconfirmeert.
In allen geval is, sedert het vertreck wanden Hertoch van
Lottaringen van dose frontieren, nyets van consideratie
tot Namen gepasseert. Den Churvurst van Ceulen laet
alhier eenige wervinge doen , maer van cleyne consideratie.
Hiermede,
Hooge etc. h ut Luyck den G en Augustj 1645.
Get. J. wander Burch.

Hooge Mogende Heeren.
De laetste invasie, die de Hessische trouppen in 't G raeffschap van Hoorn gedaen hebben, veroirsaeckt alhier resolutie tot lichtinge van een notabel gros, tot defentie van
't landt van Luyck, en indien ter naeste vergaderinge van
't lichaem van desen Staedt geen oppositie en valt, sal
men alhier 4000 mannen werven. Den Cheurfurst van
Ceulen, nae ick seeckerl. bericht Wert, soude gesocht hebben deselve trouppen, indien de wervinge daervan voortgaet, bij de sijne te voegen. Dan het schijnt , dat men alhier t'sedert de excommunicatie, bij 't geestelijke Hoff van
Ceulen tegens d'ordinaris .Raedt alhier gedecerneert, van
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alles des Churfurts versoecken affkeerich is; behalven dat
men hier niet gemeint is mette Hessische in offensiven
oorloch te comen, gelijck wel des Churfursts intentie schijnt
te wesen.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. In Luyck den gen Septemb. 1645.
Get. J. van Burch.

Hoge Mogende Heeren.
Men handelt alhier onder de handt wegen de neutraliteyt tusschen het landt van Luyck ende de Hessische
trouppen, en sullen daerover eerstdaechs Gedep aen van
wederzijden tot Aken bij malcanderen comen. Den Hertoch van Nieuburch heeft alhier eenen expressen gesonden,
met brieven aen de dry leden van desen Staet, sich aenbiedende tot middelaer; dan, naer ick bemercke, sal men
sijn Doorlucht beleeffdel. daerover bedancken, alsoo de
saeck bij andere gemesnagieert wert.
Men hout alhier onder de pant noch al crijchsvolck aen,
off misschien het tractaet mette Gedep de van Mevrouwe
de Lantgravinne van Hessen te niet liep. Hiermede,
Hoge etc. In Luyck den M en Septemb. 1645.
Get. J. van Burch.

Hoge Mogen Heeren.
Alsoo de ses weecken stilstaat van hostiliteit, die de Gedepden van Luyck jongst tot Aecken van volmachten van
Mevrouwe de Lantgravinne van Hessen geobtineert hadden , t'eynde loopen , soo sijn de Staten des laats van
Luyck beschreven tegens maendach toecomende, omme
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middelen te beramen tot een volcomene accommodatie en
onderhandelinge van neutraliteit , waertoe men alhier genegen schijnt, omme een notable somme te vinden , ten
eynde het platte laat van vexatie van Hessische trouppes
mogen ontslagen blijven. Daer loopt alhier een geruchte,
dat de Keyser het secours, den Beijerschen toegesonden ,
te rugge heeft ontboden, vermits den inval van Veltmarni
Torstenson in Bohemen, van Coninxmarck in Silesien en
den aentocht vant Sweedsche leger uyt Holstein en Denemarcken naer 't Hijek; gelijck dan van Spiers geschreven
wert, dat den Ertzhertoch Leopold, die het Beijersche
leger als Generalissimo commandeerde, op sijn wedertocht
naer d'Erflanden was, met een deel vant leger. Aengaende
de comste wanden Churfurst van Ceulen alhier, tegens het
uytgaende vande toecomende maent, daerin is noch geen
veranderinge voorgevallen , soodat deselve noch verwacht
wert. Het volck twelck hier voor Beijeren en Trier is
geworven geweest, is meerendeels bij parthijen uytgetrocken. Voor Vranckrijck is noch geene wervinge begost.
Hiermede,
Hoge mogen Heeren etc. In Luyck den 21en Octob.
1645.
Get. J. vander Burch.

Hooch Mogende Heeren.
De groote brigues ende kuyperien, die der omgaen wegens de Bisdommen van Munster ende Paterborn , sijn
oorsaeck, dat den Churvorst soo lang tot Bonn blijft. Over
welcke praetensien toecomende 14 van dese maent uytspraeck ende electie soude geschieden, ende konnen voor
de komste van sijne Doorl t alhier geene saecken van groote
importantie affgedaen werden.
Voordesen heeft men gesproocken van het vercoopen van
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het casteel van Argenteau en de landen daeraen dependerende , waervoor den Hertoch van Lorreine ses nael
hondert duysent guldens aen den marquis van Tourlon,
die Heer daervan en daer beneffens Gouverneur daervan
is, Boude gepraesenteert hebben, daer wat aen is. Tegen
roerde ick waerschijnl. bericht, dat de Prince van-wordich
Luyck daer na staet. In sulcken val sal de stadt Luyck
boven door Huy en onder door Argenteau geboucleert
wegen.

Luyden , die eergangen maendach uyt het leger voor
Mouson sijn gecomen, seggen, dat de stad noch hout, ende
noch weinich apparentie is van overgaen , vermits men ,
wegen den grooten regen en 't hooge water, geen groff geschut daervoor can brengen. Ondertusschen doet den Gouverneur Mason , die daer binnen is , geen cleene schade
int leger van den Ertzhertoch , gecommandeert bij den
Marquis de Molenguien.
De executies tot het opbrengen van contributies, aende
Sweetsche betaelt, werden in 't werck gestelt, invougen
u Ho. Mo. uyt de bijgaende lijste sullen gelieven af te
nemen.

Hiermede ,

Ho. Mo. Heeren etc. Uyt Luyck den 5etl Novemb.
1650.
Get. Jacob wander Burch.
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NIEUWE LEDEN.

Tot honoraire leden van het Historisch Genootschap zijn
benoemd en hebben die benoeming aangenomen : Dr. Ph.
Wackernagel, te Dresden , en Dr. W. Wattenbach, te
Heidelberg.
Tot gewone leden zijn benoemd en hebben deze benoeming aangenomen: de Heeren D. A. Balfoort, te Utrecht;
F. Caland, te Sas van Gent; Mr. D. Everwijn, te Londen ; Mr. H. Gerlings, te Haarlem ; Mr. R. H. J. Gallandat Huet, te Haarlem; Dr. G. A. Hulsebos, te Utrecht;
Dr. C. M. Kan, te Utrecht; C. van Maanen, te Breda;
Mr. H. P. G. Quack, te Utrecht; Mr. J. Roëll, te Utrecht;
Dr. K. Sybrandi , te Haarlem ; Mr. J. P. R. Tak , te
's Gravenhage ; H. W. F. Tydeman , te Rozendaal ; Dr.
H. Edema van der Tuuk, te Noordwolde; G. A. Vorsterman van Oyen, te Aardenburg; Dr. A. van der Willigen,
te Haarlem.

GESCHIEDENIS VAN DEN ARBEID.

Dr. W. G. Brill deelt eenige opmerkingen mede aangaande hot oogpunt, waaruit in verschillende tijden de arbeid beschouwd is. Hij wijst op het contrast tusschen de
beschouwing van den arbeid bij de Egyptenaren en bij de
Israëlieten : bij genen was de arbeid het deel der laagste
kaste; bij dezen was de arbeid volgens het woord, tot
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Adam na den val gesproken : „in het zweet uws aanschijns
zult gij uw brood eten," de algemeene taak des mensehen,
en daarentegen , op den sabbath , de rust van den arbeid
ook aan den slaaf en den vreemdeling gegund. Niettemin
werd de arbeid ook bij den Hebreeër beschouwd als straf;
de rust als zaligheid. Dezelfde beschouwing straalt door
in de benamingen van den arbeid bij Romeinen, Romanen
en Gothen. Tot bewijs van dit beweren treedt de spreker
in eene verklaring en etymologische ontleding der woorden laborare , travailler en arbaidjan. — Hierna stelt hij in
het licht, hoe het Christendom ook in dit opzicht eene
geheele omwenteling heeft te weeg gebracht. Terwijl op
den Olympus de eenige God , die arbeidt, iets belachlijks
heeft, spreekt de Zoon Gods bij den Evangelist : „mijn
Vader werkt tot nu toe." — Onder de volken , die den
arbeid zijne eer verzekerd hebben, is, en met deze opmerking besluit de spreker, onze natie niet de minste.
De Heer Hartog heeft eene bedenking tegen de beschouwing van den arbeid bij de Hebreeën. In het 0. T.
toch wordt gesproken van arbeid vóór den val. God stelde
Adam in den hof om dien te bebouwen. Hiermede nu
wordt de arbeid verheerlijkt. De lofredenen op den vlijtige
en arbeidzame hebben dezelfde strekking. Prof. Brill neemt
deze bedenking erkentelijk aan. Vooral treft hem de opmerking aangaande den arbeid in het Paradijs. Deze voorstelling bewijst voorzeker (iets waaraan de Spreker trouwens
niet getwijfeld had) , hoe de Israëliet zich tot een standpunt wist te verheffen, waarop de arbeid verheerlijkt was
en niet bloot als moeite werd opgevat, die den hooger
bevoorrechte niet voegde.
Prof. de Geer heeft bedenking tegen het denkbeeld dat
de arbeid bij de oude volken vernederend zou zijn geweest:
men lette op de Pheniciers en op de Grieken. Het is
slechts de vraag, welke arbeid bedoeld wordt. Vernederend
werd bijv. de landarbeid geacht. Bij de Romeinen waren
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de verstandswerkzaamheden in hooge eer ; ook onder de
vrije lieden waren vele arbeidslieden. Eerst bij de Germanen heeft zich een adel ontwikkeld, een krijgsmansstand,
die met verachting neder zag op hen, die daartoe niet
behoorden. In de steden komt de arbeid weder volkomen
tot eer. Altijd is de arbeid hoog geacht, doch niet alle
arbeid.
Prof. Brill herinnert hiertegen, dat hij van arbeid sprekende niet aan verstandswerkzaamheden , aan contemplatieve studiën en wetenschappelijken arbeid heeft gedacht.
Zulke arbeid was juist het voorrecht der hoogste losten,
en daar dezen zich dien voorbehielden, moest de handenarbeid te noodzakelijker aan verachte lieden en slaven worden overgelaten , hoedanige zelfs Pheniciërs en Grieken in
hunnen dienst hadden.

BRIEVEN VAN DAVID NUYTS AAN VAN HILTEN,
BETREFFENDE DE BELANGEN VAN DE OOST- EN WESTINDISCHE COMPAGNIE, 1623.
Uit het Archief van MILTEN,

Erentfesten seer voorsinnigen Heer.
Vwer E. aengenamen van 13 leses, nieuw stijl , met
den ingelechten aen den heer Rhoda, op 14 deses wel
ontfangen, met copij van denseluigen, waervoor vwer E. ten
hoochsten wt den naem vande dolerende particypanten heb
te bedancken. Den ingelechten op Aernhem bestelt, mij
seer aengenaem, uwer E. goede affectie tot de weluaert
van d'Oost-Indische Comp e en beuoorderinge van WestIndische Compe mij seer lieff te verstaen. Hoewel voordesen van sulcx mij versekert gehouden hebbe, als onmo-
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gelijck sijnde , die de weluaert des lants beminnen , niet
souden inclineren tot behoudenis van d'een Companie en
beuoorderinge van d'ander. Op Paris en Rouen geschreven, als na Rotchel , om alle deuoor te doen goey som
van penningen tot de West-Indische Comp e te becomen ;
is soo veer dat sijn Maiesteyt tot sulcx heeft geconsenteert, opentlijck bilietten laten placken. S r Jeremies Waleus , sijnde hooftparticypant vande West-Indische Compe
tot Middelburch, sijn deuoir tot Rouen tot sulcx doende,
tot Paris vermoede niet min sal doen. Schrijft mij, dat, soo
lang men de particypanten vande Oost-Indische Comp e geen
contentement en doet , geen apparentie tot geit te betomen slet Heb geschreuen aen contentement niet twijfelen , beuindende de Ho. Mo. Heeren Staten Generael tot
sulcx sullen deuoir doen; de ses Prouintien voordelen sulcx
bethoont, oock sijn Excelentie, als bij de acte blijckt.
Vande Edelen en alle de Steden van Hollandt, wtgenoomen de stalt van Amsterdam, houden ons versekert
voor de goede saecke sullen sijn. Ofter noch een ofte twee
steden , om Amsterdam te belieuen, haer stemmen inde
Vergaderinge van Heeren Staten van Hollant, sullen bij
die van Amsterdam voegen , soo soude su] cx niet helpen
aen Bewinthebberen. Twee mael sijn de Gedeputeerde vaiï
dolerende particypanten inde vergaderinge vande Heeren

om de resolutie van de 9
resoluerende stemmen. Soo schijnt, de stemmen sijn opgehouden door voorgeuen van sijn Exelentie sijn aduys eerst
noch eens te hooren. Men verwacht de Gedeputeerde vande
dolerende particypanten van Amsterdam en van Seelant
van dage ofte morgen, om resolutie te versoecken ; 't succes
mogen verwachten. Bevinden alle de heeren geaffectionneert tot soo billeken versouck; eenige die 2 jaer off nicer
alles hebben verhindert, soo veel getost 1) ofte gemocht
Staten van Hollant geweest,

1) (1. i. gekund.
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hebben, verliesen seer haer credit bij alle Steden en worden
seer subieckt datse eygen baet preffereren voort gemeyn
weluaren , Baer men naest God opt hoochste aen is verbonden ell met eedt aen verplicht. Men vindt persoonen,
als ten tijde van Barnevelt, die alleen op auancement en
proffijt lien; tis onmogelijck door ingnorantie sulcken saeck
can voorgestaen worden, die soo claer is en soo meenichmael door requesten supplicatien bewesen.
Die het octroy maer leest, soo solemneelen contrackt,
bij de hooge Ouerheyt gemaeckt, bij Bewinthebberen besworen , can vande saeck alleen oordeelen. Te willen materie van staet maecken, van Bewinthebberen, tegen soo
soolemneelen contrackt, tegen wil en danck vande voornaemste cooplieden vant lant en beste patriotten, in haer
goederen te maynteneren, en d'administratie van dien haer
haer belieuen sonder opsicht te mogen nemen, sonder
sulcken persoonen te mogen betrouwen ouer haere priue
goederen, alst haer belieft, sulcx is soo dienstich voor den
Staet als dienstich was de religie te veranderen , justitie
de haat te sluyten (dat men Barneuelt voor criemen opgeleyt heeft), 't seluige tegen particypanten voorleden winter gedaen is. Sulcx is om den Staet te renverseren en
't meeste nadeel dat Amsterdam can geschieden , welcke
Stadt door goede justitie door God soo is gesegent sus lang,
dat God hoope verhoeden sal , ten besten van 't gemeyn
weluaren voor ons en ons vrienden , hebbende ons negotie
aldaer en middelen, Boude ons qualijck comers.
Alsoo eenige Bewinthebberen en haer vrienden in regiering sijn, becomen faueur, maer sij abuyseren haer te
meynen sij Amsterdam voor haer hebben. Van 20 persoonen
meyn niet een is die haer proceduren approberen ; oock
vande Magistraten ten deel niet, d'welck niet dueren can.
Dat men op ruyne van particypanten gaet, in drye jaer wel
gebleecken. Waertoe sulcx tendeert, -- can men afnemen
om alles aen sich en den sijnen te trecken, perijckeloos
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voor Bewinthebberen en voort landt. Sijndé ongehoort inde
werelt oyt cooplieden in een Comp e soo sijn van haer
medecompangons getracteert, die noch loon genieten, dat
ordenary de minste van Comp e sijn, en geen justitie tegen
soo ongehoorden procedure Boude sijn. In drye jaer siet
men eenige geruineert; 'tgeen 270 en meer, de lieden cost,
om 170 hebben moeten geuen. Daer de Comp e t'sedert altijt wel heeft gegaen, huyshoudingh schattingh bouen dien
te moeten dragen, sulcx in recompense voor dat haer winningen 20 jaer lanck sijn veroorloocht en, om landen te
conquesteren, gebruyckt, ten besten vaat landt. Sulcken
jock om eenige haers gelijck en minder, ten deel onwettelijck, te verrijcken, waer is sulcx in cronijcken gelesen?
Dit in dese vrije Republyck, daer de vrijheyt soo dier is vercregen. Daer ander inwoonderen ten hoochsten met eenen
tweehondersten penninck beswaert worden , sal men particypanten soo trackteren , die sommige 't geheel capitael
en meer in hebben, om haer met vrouw en kinderen te
ruyneren , dat arger is als 't leuen te nemen ; soo behouden die ouerblijuen haer eer. Eenige predicanten , soo
hier als t'Amsterdam, doen genouch haer debuoir; 't heeft
euenwel sus lang aengeloopen eer particypanten justitie
becomen hebben, oft contentement, op soo blooden eysch,
tot schanel van Bieder oorsaeck van sijn ; nadeelich voor
de gereformeerde relige binnen en buytens lants, verhinderinge van West-Indische Comp e , waerdoor dese landen
apparentel. niet alleen souden ontslagen werden van den
bloedigen oorlooch, maer alle gereformeerde kercken door
de geheele Christenheyt van vervolginge verlost mogen
werden. Dat God geue beleuen mogen, en die suicx verhindert hebben sus lang, mogen oprecht berouw becomen,
en alle oneenicheyt binnen 't lants mach censeren , lijnde
niet dan te veel , als oock vianden van buyten.
Valer E. rijt van mijn affectie tot 't gemeynen besten
versekert, daerin hoop te continueren soo lang mij God
XXV. J.
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't leuen sal verleenen. Dat soo vrij schrijff, is dat weet aen
eenen vertrouden vrient schrijff, nae ick de saeck in mijn
gemoet verstaen.
Hiermede den Heere beuolen en seer gegroet met alle
die uwer E. lieff sijn, blijuende
Uwer E. d. w. vrindt,
A° 19 Septemb. 1623.
Dauid Nuyts.
In 's Grauenhage.
I )'Tgeen uwer E. vermach te doen voor soo noodige rechtvaerdige saeck, ten besten vanden staet des lants, houde
mij verseeckert doen salt , soo lang tot dat de Companie
door goey ordre sal verseeckert sijn , alsoo door disordre
en foute van opsicht alle wereltsche saecken grooten risico
loopen; hoe veel te meer de Oost-Indische Companie, bestaende in soo cleynen cappittael. Coninckrijcke , die soo
veel iaerlijckx incompsten hebben, cunnen sonder goey ordre niet bestaen. Dit wel geconsidereert sijnde, sal men
pticipanten, die de Companie maecken, mainteneren, niet
die de Companie soecken tot eenen onverdraechlijcken
last te wesen , vande Companie te leuen en niet alleen
te leuen, ofschoon onbequaem sijn om eenige diensten te
doen noch tot toe hebben om te doen , maer bouendien
verhinderen alle generaels Commisen, die haer plaets souden bequamer bewaeren met goey diensten tot proffijt
vande Companie en contenteinent van pticipanten , die
immers haer loonen moeten. Ongehoort, lieden met eeren
oyt tegen ymants wil dadministratie van ymants goederen
begeert hebben. Tsijn eenige Bewinthebberen, die meynen
met haer authoriteyt alles door te drijuen ; andere, die sulckx
gern anders sagen, volgen haer. Na mijn opinie sullen sich
beyde ten Iaesten beclagen, die nu meynen alles vermogen,
als die op haer vermogen meynen vast te gaen, sijnde tegen justitie, die ten lesten moet triumpheren, als voorde1) Dit volgende met Noyts eigen hand.
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sen is beuonden , veel meer apparentie hebbende als dese
saeck. p aduys.
Seynd vwer E. den staet van dOost-Indische Companie
ouer 3 iaeren nu in cont. Waerom doen ') de actien 250,
en nu 180 gelden, heb oock gestelt in tort. Off bij desen
copy sal cunnen seynden, weet niet, bij foute van tijt; Soo
niet, hierna.
Adres; Erentfeste, seer voorsinnige heer, mijnheer van
Hilten , Secretaris vande Heere Staten van Provintie van
Tot
Wtrecht.
Wtrecht.
Rpa 12a Septemb. 1623.

Edele Mo. Heeren die Staten van den Staet van
Vtrecht.
Vwe Ed. Mo. wort mit eerbiediger reuerentie bij desen
vertoont van wegen de misnouchde participanten der OostIndische Comp e van Hollant ende Zeelandt, hoe sijluiden
op den 22 en September lestleden ter Vergaderynge vande
Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant ende Westurieslant
regn hebben gepresenteert , om te betomen generale acte
vande resolutiue stemmen , volgens het formulier bij alle
de leden vande Vnie, op den 3l en Maert voorleden , den
gedeputeerden der participanten voorschreuen geleden teickenen. Waerop bij haere Ed. Mo. ter seluer Vergaderynge
niet hebbende tonnen werden gedisponeert , alsoo de E.
Heeren Gedeputeerden vanden Ed n A. Magistraet van Amsterdam copie van des vertoonders schriften wirt toegestaen,
mits zij daerop haere resolutie ter seluer Vergaderinge souden inbrengen, waerinne deselue in gebreke gebleuen lijnde
Versoucken ouersulcx de vertoonders seer gedienstelicken, dat uwe Ed. Mo. haeren Edn Heereis Gedeputeerden
] ) d. i. toen.
S'
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ter Vergaderinghe vande Heeren Staten Generael gelieuen te beschriuen, de voorscr. generale acte ter Vergaderinghe vande Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant ende
Westurieslant te helpen beuoorderen, om daerdoom voor te
tomen de groote misnoughynge ende sware inconuenienten, die vuyt soodanige schadelicke contractatien, bij den
Bewinthebberen int nieu octroy aengegaen , staen te re
sulteren. Van welcke jnconuenienten uwe Ed. Mo. Puit
de medegaende copie der Req , op den ten Nouember aende
Ho. Mo. Heeren Staten Generael gepresenteert, breeder
berichting aengedient wort, -- ende daeruit sullen verstaen,
hoe hoochnoodich is, de negen hooft5ticipanten ter Vergaderynghe vande Seuentienne mogen vercrijgen de versochte
resoluerende stemmen, tot redres van saken, ter conseruatie vande Comp e, opdat bij defecte derseluer ende de continuatie van dese onbehoorlicke procedures vele treffelicke
participanten niet veroorsaect mogen werden , door den
onlust derseluer schadelicke contractatien , de vuitheemse
Indische Compaignien te helpen verstercken , alsoo cooplieden genegen lijn haere capitalen te risiqueren daer sij
de meeste prouffijten hebben te verhopen ende goede resolutien mogen toebrengen ende helpen beuoorderen, ronder te moeten lijden, dat de vruchten van haere capitalen
door schadelicke contractatien veruallen sullen op eenige
weinige contractanten. Dwelcke de vertoonders vertrouwen
uwe Ed. Mo. niet en sullen gedoogen , maer velemeer
door haere hulpe trachten te beuoorderen de continuatie
ende welstant der Comp e , alsmede de eenicheit tusschen
de Bewinthebberen ende participanten, door wechnemyng
van dese aengewesen oirsaken tot dagen. Ende sullen
Godt Almachtich bidden uwe Ed. Mo. regieryng te segenen met voorspoel, 10 Nouemb. 1623.
Vwer Ed. Mo. dienaeren ,
De misnouchde participanten der 0. Compe
van Hollt eE Zeelant.
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Extract uyt de facture vande goederen gescheept
int schip Schiedam.
328 pack gebleect Guinees lijwaet, inhoudende .s 6481.
2685.
151 ditto rouw ..
32700.
218 ditto rouw catoene garen
. . ffi 15450.
103 ditto wit ..
parcallen.
12 ditto inhoudende 2316
3 ditto inhoudende 684 gebleecte petilles.
246 ditto inhoudende 36900 It indigo.
110 baeltgens suycker.
87697 ii peper.
Geraffineerden salpeter ;s 42977'
87158.
Ditts ongerehneerden i: 44181
120 stucx diamanten weghende 239 caradt.
Rp a xij a Novemb. 1623.

Eerentfesten seer voorsinnigen Heer.
Mijnheer. De Gedeputeerde vande participanten van
d'Oost-Indische Companie hebben op mij versocht, de moyte
te nemen om een couuert om dese ingelechten te maecken,
met recommandatie van haer rechtvaerdige saeck ouer 2
jaeren gesolliciteert; mij aenden jnhoudt refererende. Vwer
E. sal wel verstaen hebben Bewinthebberen weygeringe
van facturen van Indien ouer te leueren om de ladingen
en cargasoenen te sien , ten sij met conditie de goederen
aen haer gesonden niet gehouden te sijn goet te doen.
Tis mij leet, persoonen, die in regiering sijn, onder Bewinthebberen sijn, die voorstanders van gerechticheyt moeten
sijn, jnsonderheyt iTt coopsteden. Sonder sulcx en can geen
coopstadt best-den; onse middelen ten deel in Amsterdam, met onse vrienden, als inde Comp e meest hebbende.
aen wiens weluaert ons ten hooehsten is gelegen. Hor
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men tot nochtoe heeft binnen Amsterdam geprocedeert
tegen die sulcx weygeren off geweygert hebben , heeft men
diuerse exempelen. Hoope , Godt de Heere de Heeren
Staten van yder Prouintie int particulier sal jnspireren
'tgeen ten besten en tot behoudenis des Lants dienstich
is. Van Prouintie van Hollandt hebben participanten niet
dan alles goets te verwachten. De Comp e van Oost- en
west-Indien lijn ten hoochsten noodich behouden , ten
besten vaat Landt. Sulcx can niet geschieden , sonder participanten te maynteneren in haer gerechticheyt ; sonder
sulcx te vreesen , mochten coomen te veruallen in handen
van particuliere, tot groot perijckel voor den staet des
Lants : dat Godt verhoede. Participanten meriteren ander
recompense voor dat se haer winningen soo veel jaeren
tijts tot voordeel des Lants en afbreuck vanden viandt
veroorloocht hebben.
Hiermede, seer voorsinnige heer, den Heer in sijne genade beuolen en van herten gegroet. In 's Grauenhage
den 20en Nouemb. 1623.
Blijuende vwer E. d. w. vrindt,
Dauid Nuyts.
Adres : Aen mijnheer van Hilten , Secretaris.
Tot
Wtrecht.
Rpa 14a Novemb. 1623.

Erentfeste seer voorsinnige Hr.
Mijnheer. Vwer E. seer aengenamen van 30 Nouember
mij wel behandicht. Ons is seer lieff geweest de goede
resolutie vande Mogende Heeren Staaten van Wtrecht te
sien, waerouer particypanten (die doleren) verobligeert
blijuen. Die niet doleren, worden vele bij Bewinthebberen
gewonnen , door part in diuerse partijen te laten , als in
den vercoop vanden peper eE veel partijen meer; daerbij
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noch niet bliju.ende, maer men geeft oock part persoonen,
die inde regieringe sijn, om haer faueur te becoomen, sijnde
ongehoort sulcken manier van doen onder cooplieden inde
geheele werelt ; wie soude oock sulcx inde Vereenichde
Prouintien verwacht hebben onder die den naem van Gereformeerde voeren. Tsedert dArminianen haer onder de
Gereformeerde hebben vermengt, vereyscht, men wel let
wat ymant inder daet is off geweest is , en niet wat sich
geveynst te sijn, soo wij niet willen bedroogen worden.
Ick sende uwer E. een calculatie wat den peper, onlangs
vercoft, de Comp e compt te costen , den langen tijt en
jntrest, vracht en alle andere oncosten geconsidereert,
waerbij 't verlies van dees partij van achtien duysent balen
sessendertich tonnen gouts beloopt; dat is voor de reeckenninge van dolerende participanten. Hier wt trecken
Bewinthebberen, met haer compangons, hier vooren aengeroert , na den prijs sij den peper vercoopen , te weten a
32 en 34 d. 't pondt, op 9 ofte 12 maenden, die sij 29 d.
op 21 jaer vercocht hebben, 8 ten hondert jntrest tegent
jaer : is in 21 jaer 20 ten honderden , daer men voor de
Comp e tegen 5 genoech can becoomen , ja selfs bij particuliere cooplieden soo becoomen wort.
Item noch bedongen in 2 jaer geenen peper te mogen
vercoopen. Heeft desen handel niet lang genouch geduert
in allerley waren , in onnoodige equipagien en bouwen van
schepen, waerwt Bewinthebberen en al haer vrienden, na alle
apparentie, gelijcke proffiejten trecken, hoe grooten schade
de vrome participanten, sijnde de voornaempste cooplic:len
vant Landt, bij haren handel sijn lijdende , d'welck schijnt
Bewinthebberen niet achten , als sijnde vremdelingen , in
ander Prouintien gebooren, maer voorgenoomen hebben
die wt te putten , door desen handel te continueren, deseluige soo moede te maken, dat sij alle haer partijen om
cleyn gelt aen haer ende haer vrienden sullen brengen
die sij wt de winning. vooren hier aengewesen , sullen
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connen betaelen. Soo heeren vande Compagnie geworden
sijnde door soo ongehoorden procedure, moeten dan sien
bouen justitie te comen, als voorleden winter betoont hebben door de justitie de bant te sluyten, noch soo vrouch
sijnde, soo weynich inde Comp e met haer vrienden noch
hebbende. Als men considereert, dat sij deruen facturen
en connossementen weygeren, tensij men haer belooft nade
seluige niet te richten, alleen naer haeren Cassabouck,
daer sij selfs bekennen met 100 tonnen gouts die niet
souden goet doen , dit is noyt inde werelt onder cooplieden met eeren gehoort. Sulcx te weygeren acht men voor
imfamie ; te seggen de Magistraet van Amsterdam sulcx
niet sal lijden, sulcx waer tverderff vande stadt, die op
negotie is gefondeert. Soo cost niemant in die stadt handelen , als compangons en facteurs niet meer souden behoeuen goet te doen alst haer belieffden; hoop, de Magistraet veerder sal Bien , die appel lijden 'tgeen bouen de
50 gulden beloopt.
Geen 9 resoluerende stemmen participanten te willen
gunnen, tegen de resolutie van 6 Prouintien en sijn Exelencie , daertoe de Prouintie van Hollant niet min toe is
genegen, soo maer eens tot stemmen mochten coomen, als
tot 2 off 3 mael heeft gebleecken, soo men yder reys niet
geuonden had iet om de stemmen te stutten. De Heeren
Edelen, de Gedeputeerde van Dordrecht, Haerlem , Leyden haer yder mael rondelijck verclaert voor de dolerende
participanten; van d'ander steden sijn meest verseeckert
van haeren last in faueur van dolerende participanten te
hebben. Menheer Duyck met Bewinthebberen alle deuoir
doende , off selfs Bewinthebber waer, en dat vande voornaempste, die het al doen. Alsoo vele Bewinthebberen de
procedure niet behaecht e'n hoe lang hoe min sal behagen,
hoe meer kennis becoomen, sijnde meest persoonen die
weynich kennis hebben van 'tgeen passeert, alst in suleken saecken gemeynel. toegaet. Dit oock met authori-
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teyt vande Magistraet van Amsterdam te willen tegenhouden, soude te veer sien. D'Ouerheden sullen, de saeck
bij de bant nhemende, wel sien van wat importantie sulcx
soude sijn. Hoop, de Heer d'Ouerheden sal wijsheyt geuen
binnen Amsterdam, en in alle Prouintien op goey justitie
en eenicheyt sal gelet worden, tot behoudenis vanden staet
des Lants, en dat den eenen inwoonder tot geen proey
van d'ander sal gegeuen worden. Ouer 3 jaer heeft men
anders niet beuonden, door rijring inde actien en daling
te causeren, en in alle 'tgeen bij Bewinthebberen is gehandelt, alles op eygen baet ging , sij, door sulcke pracktijcquen , heeren vande landen in Indyen en alle de forten ,
schepen, goederen, am.onitie wordende. Wt deselue macht
costen , door goet beleyt, bouen alle oncosten coemen tot
30, 40 tonnen gouts t'siaers incompsten, en veel meer
met den tijt, tot 100 tonnen gouts waer niet vrempt , ehveel duysenden in dese landen euenwel aen haer verobligeren, dat geensints onsen staet dienstich is, na mijn oordeel en vele tot mij'); maer participanten de nominatie en
elecktie van Bewinthebberen te gunnen; geen Heeren noch
Borgemeesteren, die geenen tijt toe hebben en met authoriteyt becleet sijn, toe dienstich, 'tgeen negotie is, en geen
regiering toucheert, te willen staende houden, off haer stadt
de saeck meer toucheerden als ander steden. De Compe
compt d'inwoonderen des Lants toe, in alle steden en prouintien woonende, als buytens lants, weynich aen die inde
regiering binnen Amsterdam rijn, oyt toegecomen, als men
bij de teykenning van begin sal beuinden. Ja dat meer is,
die nu meest Bewinthebberen sijn, eenen penninck van begin in gehadt hebben; bij de teyckenninge en Comp e van

1) dat is, bij of met mij. De zin is : naar mijn oordeel en dat van
velen met mij. Het behoeft niet gezegd te worden, hoe uiterst gebrekkig de stijl van den briefschrijver is; doch te beter misschien blijkt al
de bitterheid der doleerende participanten.
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west-Indyen can men sien , waerop alle de teyckening
meest heeft geloopen, al op de som van 6 duysent gul.,
om te mogen Bewinthebber worden, 'tsij bequaem toe te
wesen off niet, off tijt toe te hebben. Tis bedrouft, alles
sus op eygen baat begint te loopen, onse reformatie soo
jonck sijnde. De hooge Ouerheyt moet er in voorsien, sal
men wat goets te verwachten hebben, eer te laat is , dat
Godt verhoede , nimmer meer beleuen mogen. Mijn wensching is al, de stadt van Amsterdam mach prospereren
nergens int landt niet hebbende als daer , soo in gebouw
als onse negotie ; dan can geen Boet verwachten, als wt
goey justitie te administreren, en yder, 'tsij inwoonder ofte
vremdelynck , recht te doen : anders can geen coopstadt
bestaen ; elck tot goede reeckeningh en reliqua te constringeren, soo veel mogelick is; ymandts door eenige ongelucken niet connende betalen , mits bewijst niet meer
te cunnen geuen, die gratie te doen , is onder cooplieden
en bij de justitie in coopsteden gebruyckel.; maer sonder
bewijs van haer verlies, en dat se niet meer geuen connen,
te leggen niet geuen willen, noch rekeningh naer behooren
te doen, is ongehoort voor sulcke eenighe versekeringh
can sijn, off met eenich pretecxt in proteckxtie van d'Ouerheyt connen genomen worden, extreme rijckdommen te besitten van sijn meesters en companions goederen, volgens
participanten besluyt, soo lang geen satisfacties van rekeninge gedaen sal wesen en reliqua, na dat men in billicheyt en reden sal beuinden te behooren, dat can niemant
ontgaen. Voor eenen tijt proteckxtie vindende, can niet
Bueren; is oock dan in sulcke plaets voor hem en sijn
kinderen beslooten, oock sijne goederen selfs, en wort voor
al de werelt voor infaem gehouden, daer voor is geen protecktie te vinden. Ick beclage Bewinthebberen, die door
begeerlijckheyt van gasie, die sij niet verdienden, maer 10
mael meer verhinderden, geen bequame in haer plaets
mochten coomen, haer in dese swaricheyt beuinden. Sij
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mogen haer verlaten op menheer Borgem r Bas , h r Borgemr Poppe, h r Pentionaris Pauw en eenige in ander steden , die in regiering sijn , als tot Delft , Rotterdam en
Hoorn. Na mijn oordeel sie geen goey wtcompst voor
haer. Ouer 2 jaer en meer tegen menheer Borgem r Honing gesecht, om geen 20 duysent gul. wilde Bewinthebber
waer geweest; Boude nu om geen vijftich duysent gul. willen.
Hiermede, seer voorsinnige heer, den H r in sijne genade
beuolen en van herten gegroet. In 's Grauenhage den Gen
December 1623.
Blijuende uwer E. dienstw. vrindt ,
Dauid Nuyts.
1) Den heer Generael de Coene heeft eenige articulen in
handen vande Hooch Mogende Heeren Staeten Generael
gestelt , waerbij sijn E. meyning is , middel sal geuonden
worden om de Companie in anderen staat en meerder verseeckering te brengen, ten besten voor den staat des Lants
en pticipanten vande Companie. Wensch, yder Prouintie
copy van mocht becoemen en eenige mochten deputeren
van de ervarentste , om met den heer Generael in conference te poemen en satisfactie op yder poinckt , na alle
swaricheden van yder poinckt int lang gedebateert sal
veesen. Dit is van nooden metten eersten te geschieden,
sijnde een saeck , den Lande ten hoochten aen gelegen,
eer Engelschen, Fransoisen en die van Dennemarcken ons
preuenieren.
Vwer E. sij dit gerecommandert bij occasie , om an der
prouintien te recommanderen. Den heer Generael vertreckt van daech van hier, in meynung weer te keeren , als
tot sulckx sal ontboeden worden. Sijn E. meynung is , de
Companie van alle oncosten sien tontlasten in Indien en
wtdeyling voordaen voor pticipanten jaerlijckx sullen vallen,
1) Dit wederom eigenhandig.
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tot volcoemen contentement, als ten deel tot diversche
reysen van sijn E. vernhomen heb.
Rpa 29" Novemb. 1623.

Een corte aenwijsingh voor de Ouerheden der landen ,
wat dat den peper de Comp e compt te costen , op
de manier als Bewinthebberen den handel drijuen ,
twelck noyt inde werelt bij geen natie van deugdelijcken handel is gehoort van dergelijcke. Alles maer
bij prouisie gestelt, nae stijl van cooplieden, om Bewinthebberen tegenstellyng op te verwachten ende
het aduys vanden hr Generael de Coene , opdat
d'Ouerheden vande waerheyt vande saeck perfecte
kennis mogen bekoomen , om nae behooren nae
d'importantie vande saeck in voorsien te mogen
werden, ende d'eygenaers, die de profijten toecommen, voordaen die selfs mogen genieten. Den peper
in Indyen ingecocht is bij prouisie gestelt niet op
den hoochsten prijs, noch op den leechsten prijs,
waervan de heer Generael de Coene sal connen
oordeelen.
Den sack peper sij gereeckent tot 6 realen van
. . . 12 d. tee.
8en , hier wtbrengende maer 48 ii is
In intrest voor een jaer int senden vant geit
naer Indyen , 8 ten hondert ; asseurantie in
't gaen 10 ten hondert, in 't coomen oock soo,
intrest 8 ten hondert. Asseurantie 10 ten hondert, 14 ten hondert voor vracht naer Indyen;
10 ten hondert voor oncosten vande Commisen
in Indyen; 20 ten hondert voor tol om d'on91 d.
costen vande soldaten . . .
Vracht tegen duysent gul. 't last gereeckent als
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aende Comp' van Warwijck betaelt is, voor
3000 fj3 gewicht gereeckent ..
. .13/d.
35 d.
Inden vereoop, ontrent 11 jaer geleden, van 9000
balen hebben Bewinthebberen bedongen in
een jaer vande peper , die comen sal, niet te
vercoopen : daervoor maer 11 jaer intrest en
stel. De partij van 18000 balen nu vercocht
op 21 jaer, daerbij is bedongen al den peper,
die comen sal, in 2 jaer niet vercocht sal mogen werden ; waerdoor dese partij beswaert wort,
door den tijt, diese heeft moeten liggen, eerse
vercocht heeft mogen worden , als voren verhaelt, en dierder gegeuen is eǹ bedongen tot
nadeel vanden peper, die comen sal, met 4 jaer
intrest a 8 ten hondert, is 32 ten hondert,
gelijck Bewinthebberen met haer vrienden de
getochte partij selfs rebatteren ') . . . . . 11 d.
Arbeytsloon in Indien en d'arbeytsloon hier, packhuyshuier, waechgelt, incoomende conuoey, Bewinthebberen prouisie , makelaerdy, canefas tot
de baelen, loon voor de garbeleerders bij prouisie . .
. 3 d. oor
Compt te beloopen in manieren hier gereeckent 49 d. gestelt
Den peper castende . . . . . . . 49 d.
Volgens dese calculatie, die gefondeert
is, tot 29 d. vercocht . . . . . . 29 d.
Verlies 20 d.
Elcken groot op 18 duysent balen , die men gist te sijn
]) In margine; 20 ten hondert van tol is ontrent 3 d. van 't pont,
10 van prouisie maer 12 d. In Vranckrijck betaelt men 4 d. vant pont
van specerijen. Wat de nooten, folie en nagelen in Portegael betalen
van intomen, dient nagesien. D'oncosten in Indyen apparentelick beloopen al veel meer als hier gestelt is, nae alle apparentie, als Bewinthebberen best weten.
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tot 400 ii de bael , is 10 florin par bael , is guld. 200,
verlies op de bael comt op 18 duysent balen florinen
3600000.
Nota. Dat hier noch bij gebracht moeten werden d'oncosten vande vlooten naer Goa gesonden , om de Portegiesen den handel van Goa te beletten, insonderheyt het
ouerbreingen vanden peper , twelck wel gesuccedeert sijnde
tot laste vanden peper gebracht moet werden.
Van dit verlies aenden peper heeft men noyt van Bewinthebberen gehoort, alsoo weynich, dat men aende facturen vande goederen, van Oost-Indien gesonden, veel te
cort heeft beuonden. Bewinthebberen niet ontsien proffijt
wt alderley goederen te trecken , o ff de Compe noch soo
veel aen verloor, als wt rijsing en daling van actyen. Soo
participanten kennis hier van gehadt hadden, die negotie
niet min verstaen als Bewinthebberen , souden haer rekeninge soo wel gemaeckt hebben als Bewinthebberen, daer
men eenige siet excessiue rijckdommen hebben wt lees
pracktijcken en handel getrocken, tot groote schade , ja
ruyne van vele , d'welck door seecker hooftparticipanten
van begin had behooren voorgecomen te worden en veranderinge van Bewinthebberen. Bewinthebberen hadden
geensints Bewinthebberen willen veesen ronder hooftparticipanten gestelt waren : 't Boude de Compe cappitalen geprofiteert hebben en tot haer eer gedient hebben. Sulcx
noch tegen te staen, is voor haer de hoochste schand', en
geeft alle quaet bedencken van te quader trouwen te willen gaen , als Alexander vanden Berg en andere gedaen
hebben, daer sij weten, wat schade de Comp e door foute
van sulcx heeft geleden en t'groot voordeel bij haer en
den haeren genooten.
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Erentfeste seer voorsinnigen Heer.
Mijn Heer. Gedenkende aen uwer E. goey affectie tot
de weluaert van ons lant en weluaert van d'Oost-Indische
Comp e , opdat alle vrome inwoonderen des _kilts wt liefde
tot 't gemeyn weluaren souden liberalick teeckenen inde
West-Indische Comp e, tot affbreuek van onsen vijandt en
behoudenis der landen, als wt uwer E. aengenamen van
13 September desen morgen heb bij occasie gelesen.
Wat ick gedaen heb binnen en buytens lants tot beuorderinge vande West-Indische Comp e van a° 1607 is ten
deel bekent. Altijt sustinerende vrijheyt voor die 100 duysent gulden souden inleggen, om ouer haer priué goet, dat
sij souden tot soo goeyen loffiijcken eynd gebruycken, eenen
Bewinthebber mochten stellen. Als ick niet anders verstaen
heb, dan dat sulcx billich was, van eenige heeren sulcx
wesen moest, en daerna da tsulcx was beslooten, — soo heb
inde articulen des octroys contrary beuonden , tot groot
nadeel van soo noodigen werck. Wie dit verhindert hebben,
can men affnhemen, die het alleen te doen is om in possessie van ander lieden goederen te comen, met 4 duysent
ofte 6 duysent gulden te teeckenen, als off een prebende
cochten, d'welck met meerder eer can geschieden, alsoo die
middelen tot sulcx vrijwillich sijn. gedestineert. Maer in
dese saeck gaet het anders, daer men door pracktijcken de
nominatie onbehoorlicker wijs aen Bewinthebberen, sonder
participanten aduys, heeft gebrocht ende kiesing aende Magistraet van eenige Steden, daer Cameren sijn. D'welck heel
contrary behoort te wesen.; de nominatie bij participanten
en kiesing met aduys van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael , om voor te coomen geen Spaensgesinde souden
gecooren worden, als men sinisterlijck heeft voorgegeuen,
Dese pracktijcken sijn vele participanten te laet wijs geworden, die al gemeynt hebben alles sonde blijuen in stile-
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ken staet als voor den tijt vande vereenigde Companie heeft
toegegaen , als sij selfs Bewinthebberen stelden; als bij de
winninge van a° 1598 tot a° 1602 is blijckende, een. groot
deel spruytende wt een vloot van 8 schepen, geen 8 tonnen gouts gecost. De winninge vandien weer ingelecht
van d'een vloot in d'ander, en eenich capitael bijgeuoucht;
in 4 jaer 53 ofte 54 schepen wtgesonden , bij 80 tonnen
gouts gecost, die voor auance gegeuen hebben 145 tonnen
gouts, soo dat capitael en winning tot 225 tonnen gouts
is gebrocht, eer land en forten gehadt hebben, daerna tot
grooten cost vercregen en Portegiesen machtich, waer, van
a° 1620 den 21 en October, den staet vande Comp e wtgegeuen
als in secreet, datter in contant en coopmanschap en in Indyen was 64 tonnen gouts, de schepen en equipagie eens
soo hooch geestimeert sonder landen en forten, -- soo sijn
veel persoonen tot coopen bewoogen , als door wtdeyling
van 374- ten hondert aen geit, daerdoor d'actien van ontrent 160 op 250 sijn gecomen, tot proffijt van Bewinthebberen, die soo ouer een capitael hebben gewonnen en weer
door d'actien te doen dalen van 250 op 180 en min, bouen 't verlies van intrest en asseurance, door d'uytgeuen,
in 6 jaer geen wtdeylinge souden doen en ontrent 80 tonnen gouts schuldich waren , dese personnasie sus gespeelt
hebben. Die hier tegen sprack off ouer clachden , scholt
men voor vremdelingen , calesen, en datter veel banckroet
moesten , dat geen apparentie had als door haer pracktijcken. Bouen al dit soo presenteerden ditto Bewinthebberen
'/20 deel inde West-Indische Compe van participanten penningen , mits Bewinthebbers te mogen stellen sonder participanten aduys, off 10 tonnen gouts, die men wel heeft
geweygert nagelen tot 11 st, die men niet vercoopen cost,
om die te ruyneren. En haer familiera comende slagen off
maer versoucken, dat men Bewinthebberen, die noch voor
50 jaer octroy, sonder aduys van participanten, versochten,
d'Ouerheden sulcx niet souden accorderen, sonder partici-

Brieven van David Nulls aan van Hillen,

1623.

129

panten te hooren, die scholt men voor Spaensgesinde en
Jesewytsgesinde; ja dat men die behoort bij den cop te
nemen , en dergelijcke woorden meer, volgende d'exempel
vanden gewesen Aduocaet tegen die vande gemeynte vanden Haech, enen off sij sijn disciplen waren geweest. Aen
geen octroy gedenckende, noch aen haer belofte op een
eelt en vromicheyt, niet gedenckende, datter noch priuielegien voor handen sijn, en vooral ten minsten justitie
moest veesen, die sloot men de ha pt, dat men soo onlanckx
voor criemen heeft geoordeelt.
Men vaert voort, als het op teekenen inde West-Indische
Companie is aengecomen, van haer priué middelen hebben
haren ijuer betoont, dat schanel' is als haer alleen te doen
sijnde om in ander lieden goet te geraecken. Als het op
reeckening te doen aencompt, daertoe soo hooch haer verbonden hebben , schamen haer niet te versoucken vrij te
sijn van haren ontfanck wt Indien reeckeninge te doen
vande 21 jaren, maer vrij te sijn van alle goederen, die in
toecomende 20 jaer souden mogen ontfangen en deseluige
niet behouuen te meten off wegen noch tellen, maer simpel
goet van te doen, 'tgeen haer belieuen sonde. Het onbeschaempste versouck en weygering , dat oyt inde werelt is
gehoort, ja dat meer is, offschoon de Heeren Staaten Generael contrary belasten , ja tot 2 off 3 mael gedeputeerde
tot dien eynde wt haer Ho. Mo. vergadering senden na
Amsterdam, men heeft tot nochtoe niet gehoort als vremde,
ongefondeerde en ongehoorde wtvluchten, noyt onder cooplieden gehoort, euen off participanten goederen haer voor
een proy ten deel toeeygenden en sij onder geen justitie
stonden noch ouerheden , daer men van een som bouen
50 gulden voordesen van Amsterdam inden Haech heeft
mogen appelleren ; participanten, die doleren, weten niet
waer haer dele privilegie van daer compt. Siende bouenal
dit , dat sij weygeren dolerende participanten 9 stemmen
inde vergadering van 17, waerop sij geconsenteert hebben
XXV. J.
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inductie van sijn Exellentie en 6 Prouintien , offschoon haer naer rechten vrij staet, wt de Compe te scheyden , haer penningen ten dienst vande Compe en vanden
staat des Lants inde Companie te laten ; daertoe de vergadering vail Mogende Heeren Staten van Hollant verscheyden reysen na alle apparentie soude geresolueert
hebben , tensij menheer Pentionnaris Duyck ten belieuen
van Bewinthebberen sulcx had verhindert. Bewinthebberen
voor dese vergadering met een lange deductie omgetrocken
en inde Vroetschappen vande Steden lange harangen gedaen met hulp van Aduocaten; welcke deductie, niet veel
te beduyden hebbende, in cort is wederlecht, en wort aen
alle Steden gesonden. Soo d'Ouerheden door haer authoriteyt soo vremde proceduren niet souden connen off willen keeren , soo waren dolerende participanten voor eerst
ongeluckich, maer 't en sonde ten lesten d'Ouerheden niet
beter gaen na alle apparentie. I& sal bij desen senden
een extrackt van die vande religie in Vranckrijck , in een
harange aenden Coninck gedaen. Oock sal vwer E. lesen
cunnen in de historie van van Meteren a° 1576, vltimo
Nouemb., fo. 101, het aduys vanden ouerleden Prins d'Oranien hoochlofilicker memorie , ter begeerte vande Zeeren
Staten Generael gedaen, soo int begin als int leste , om
te sien hoe hooch de priuelegien recommandeert en hoe
Bich, om die te maynteneren, presenteert tegen soo machtigen Coninck. Welcke preuelegien , als sijnde benefitien
vanden Prins, geen comparatien hebben bij d'octroy te
mainteneren en d'articulen inde sel uige , sijnde een contrackt voor cooplieden , door d'authoriteyt van hooge Ouerheyt gemaeckt, daer de participanten noch haer mede
companions die Bewinthebberen moeten bonen, die meest
weynich in d'Oost-Indische Comp e gehadt hebben, te weten die nu in bewint sijn, als bij haer teeckening sal blijcken in begin vande Companie d'welck sij haer schamen
souden voorts te brengen, en oock in bewint gecomen sijnde,
door
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maer wat ingecocht, als een prebende gecocht wort, mochten dolerende participanten bestaen met d'onbequame een
som als prebende te genen, en die geenen tijt toe hebben
om bequame inde plaets te stellen, die de proffijten souden bijbrengen, sulcx waer eenichsints dragelijck. Soo
souden die zij van cleynen middel gekent hebben, sonder
negotie te hebben, soo seer voordaen niet sien wt haer
goederen verrijcken en ander dingen meer, tot haer leetwesen. Niet in versien wordende, noch veel arger te vreesen,
als souden sien Bewinthebberen bouen de Souuerayniteyt
des lants geclommen ; mogen elders sien haer onder ander
souuerayne proteckxtie te begeuen; d'welck dolerende participanten anders verhoopen eerlang te sien, siende alle
Prouintien en Steden tot mayntenement van haer goet
recht, Godt loff, genegen , alsoo yder d'oogen meer en
meer worden geopent; alle vrome heeren detesteren Bewinthebberen proceduiren hoe langer hoe meer. Op welck
vertrouwen bij dolerende participanten noch tamelick is
inde West-Indische Comp e geteeckent, al ist sij sien, haer
middelen, als sij souden willen vercoopen , in 4 jaer, in
plaets van een cappitael te winnen, op de helft bijna ge-

comen, voor die vercoopen moesten, voor desen, een jaer
off 2 harwaerts geleden, off nu noch soude moeten vercoopen, door de quade geruchten van Bewinthebberen en
quay procedures en princepaelste. De leden meynen, omdat eenige Bewinthebberen Borgemeesteren binnen Amsterdam sijn, veel vrienden aen haer met peper tot leegen
prijs te gunnen, daer de Comp e 3 deel ten naestenbij aen
verliesen, en ander waren meer, als bewesen can worden, oock de middelen en incompsten vande stadt eenichsints haer aensien geeft; daerop niet en sie, maer op de
eracht van waerheyt en op goet recht van participanten ,
die tot d'incompsten binnen Amsterdam meer contribueren
als Bewinthebberen en meer inde Comp e herideren. Soo
heb noch in dees maent 9 duysent gulden hij prouisie hier
9'
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inden Hage geteeckent, en 2200 gulden voor eenige van
onse familie en goey vrinden ; alles wel gaende , hoop te
vermeerderen door teyckenen off door coopen, en ons€
som inde Oost-Indische Comp e behouden. Souden d'Ouerheden ons niet maynteneren in ons recht , als ander inwoonderen; en als men cooplieden trackteert, deer sulcke
preuilegien niet sijn , soo hadden onse voorolderen den
Coninck van Spanien om de priuelegien ongelijck gedaen,
die soo veel bloets gestort hebben en geit. Godt bewaer
onsen staet voor sulcx , dat men den Coninck int gelijek
sonde stellen en onse voorolderen en ons seluen int ongelijck ; dan sonde d'onderdanen (hoe grooten lust hebben
int contribueren voor haer lijff en goet) den last vergaen,
want 't goet benomen doet eenige 't lijff ja noch eer verliesen , als men bij eenige participanten van grooten middelen heeft gesien, dat alle verlies in dese werelt te bonen
gaet. Die crimen begaen hebben in dese landen, coomen
met de helft van haer goet vrij. Soo de Companie wel
geadministreert waer, na mijn `) en meer tot mij , die kennis wande negotie van Oost-Indien hebben , de Companie
waer eens soo rijek en den Coninck van Spanien soo veel
affbreuck geschiet als geschiet is. Mogende wel geadministreert worden voordaen, 't sal de helft inde winninge verschillen , bij off bewinthebberen souden continueren , als
eenen tijt gedaen hebben, off Bewinthebberen doen , als
men wel sal examineren , recompense vereyscht , dat men
participanten goederen haer bonen al haer fouten , tegen
eenich recht, sal als tot een proy genen , 'tselue stel tot
oordeel van die sulcx beuolen is. De saeck is soo gestelt,
dat men Naest sal sien wiens authoriteyt sal moeten wijcken : te weten d'authoriteyt van Ho. Mo. Heeren Staten
Generael off van Bewinthebberen, alsoo de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, volgens contrackt tusschen Bewint1) Hier schijnt het woord oordeel uitgevallen. Zie bl. 121, noot.
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hebberen en participanten gestelt , ten belieucu van Bewinthebberen, sonder aduys van participanten ten minsten
gehouden behoort te worden in regard van Bewinthebberen,
die d'auteurs daervan sijn geweest, als sijnde haer eygen
contrackt, in preiuditie van participanten. Soo sij sulcx
niet willen houden , wat sullen sij hiernaer houden , tot
meerder macht sijnde gecomen ? Dolerende participanten
versouck is 't recht ouer haer priué goederen te mogen
behouden ; Bewinthebberen versouck, om te mogen behouden 't recht ouer participanten goederen, sonder reken e van
den ontfanck te doen , van voor den 21 jaeren bij haer
belooft op eer, eedt en vromicheyt ; maer noch bonen dien
preuelegie van sulcx noch voor 20 jaer. Waerom Quingniet ') sulcx binnen Amsterdam niet vergunt? Het is
onnoodich moeyte hier ouer te nemen om aduys van theologanten off rechtgeleerden. Alle persoonen, die eenichsints een gesont oordeel hebben, die connen hierouer
oordeelen, alsse na contientie willen te werck gaen, alsoo
niemant inde werelt leeft off verstaet, elck schuldicli is
rekeninge van sijnen ontfanck te doen. Coningen en Printen verstaen sulcx niet alleen van publycke goederen, maer
oock van priué goederen, ja tot de boeren selffs.
Alsmede dat een yder vrijheyt heeft sijn priué goederen
t'administreren off deseluige te betrouwen die 't hem belieft, mits gehouden sijnde rekeninge en bewijs van reliqua
te doen: bij foute van dien wort bij een yder verstaen, dat
persoonen, die sulcx weygeren, infaem sijn: alsoo banckroctiers selffs selden sooveer coomen te vervallen, datse den
ontfanck vande goederen , haer toegesonden, ontkennen ,
alsoo die sulcx souden doen, nergens sauueté de corps vans
d'Ouerheden becomen cunnen. 'Tgeen in haest heb bij dcsen geschreuen, recommandeer uwer E. daervan te dienen
nae uwer E. discretie binnen uwer E. Prouintie als buy1) Eigennaam, zie 1,1, 139,
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ten deseluige : alsoo het een gemeyne saeck is , niet een
Prouintie ofte Stade raeckende , als bij d'octroy blijckt,
soo ist van nooden alle de Prouintien de saeck ter herten
nemen en achtinge te nemen , de Comp e blijft ten besten
van d'eygenaers , die de riseco geloopen hebben en den
vijandt op haer costen grooten afbreuck gedaen tot versterckinge vant Landt, dat wel groote recompense meriteert, als bij alle Coningen verstaen soude worden en
Republycken, te meer men hoort Bewinthebberen seggen,
4 capitalen veroorloocht sijn.
Bewinthebberen rijckdommen , voor dat Bewinthebberen
waren, ten deel bekendt, en haer negotie , daertegen eenige
participanten rijckdommen en haer negotie, den eenera van
cleynen middelen, sonder negotie te sien subyt riek worden , dander van grooten middel, hebbende goey negotie,
in haer olde dagen sien arm worden door alles en meer
inde Compe gecocht te hebben op verclaringe van Bewinthebberen en wtgeuen vanden staet van Indien, in Indien
aen geen proffijten ontbreeckende, soo weynich als a° 1598
tot a° 1602, is misterium, dient wel ondersocht , om na
behooren in te versiep , geen comparatie hebbende , Bewinthebberen te ontsien bij voordesen en tegenwoordich den
Coninck van Spanien te ontsien : als ons geen beloofte ,
op eedt aengenomen, wil'} houden , soo heeft men sijn
Maiesteyt bewint benhomen en selff aengenoomen, dat in
dese saeck niet min vereyscht.
Bewinthebberen qualick willende, na sij haer aanstellen,
sij houden gelegeutheyt hebben alle de voornaempste patriotten middelen ten deel aen haer te trecken , soo in
d'Oost- als inde West-Indische Comp e , als participanten
geen meestemming en toesicht soude vergunt worden, en
oock veranderinge van Bewinthebberen soude vergunt worden van die onbequaem sijn, alsoo vele sijn ingeuoert
1) lees: wilde.
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sonder tijt toe te hebben off eenige bequaerheyt hebbende;
bequaem persoonen, die de Comp' gedient hebben, voorbij
gegaen; deseluige niet alleen gediscourag t , maer tot dienst
in Vranckrijck, Engelant , Denemarcken te soecken oorsaeck gegeueu, tot groote, onestimeerlicke schade vande
Compe , verhinderende bouendien alle vrome bequame persoonen in haren dienst te begeuen , als haer onnut vindende na wel gedient hebben voor 't Landt off voor de
Compe als voor haer selfs : een manier inde werelt noyt
gehoort noch bij Coningen, Republieken, cooplieden, ja
tot een ambachsman toe, off ander soorten van menschen.
Bij exempel, soo men Collonellen, Capiteynen off eenige
ander Officieren wilde maecken van die noyt gedient hebben , wat couragie souden soldaten thoonen ; hoe soude
sulcken leger varen voor den vijandt. Ja selfs de Generaels
off Veltouersten geen verstaat hebbende, en soo van meerder tot minder eens ouersien wat wt sulcx comen soude,
die sulcken persoonen souden auanceren en ander voorbij
gaen, souden die niet beschuldicht worden van trauwloosheyt. Hierin niet wordende versien, soo crijgen participanten niet alleen Bewinthebb en met haer kinderen te houden
en haer vrienden , die den cost qualick weten te crijgen ,
maer haer bekende, tot haer meysens ') toe en knechs, van
die knechs hebben, alsoo men siet al domineert en rijck
wort water aencompt. En d'een meynt, mach een ander
dat doen, soo mach wel sulcx doen ; comende alle quaet
ten lesten in gewoonte , dat geen schandt wordt geacht ,
als men de geheele werelt door beuint, wat gewoonte vermogen. Wat soude ten lesten voor 't Lant te verwachten
sijnP Soo men alle dese aenwijsinge wel considereert , sal
der niet staat in staat comen. Waerom veranderen die in
regiering van 't Lant sijn alle 2 ofte 3 jaeren? Men heeft
alreede exempel genoech om noorder toe te sien bij tijts.
1) d. i. dierisbiaeiden.
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Dolerende participanten hebben genoch aengewesen, off
ymant van harentwegen, die sulcx versuymen, mogen sien,
hoe sulcx verantwoorden, die sulcx soo hooch is beuolen.
De Heeren Staten van Zeelaat, als Magistraten van Steden, daer Cameron sijn, in Hollt , sullen na alle apparentie
haer Prouintie noch haer Stadt de schand niet aen doen
van Bewinthebberen te willen maynteneren, geen reke van
haeren ontfanck en al haer administratie te doen, volgens
haer solemnele belofte. Alles moet sijnen tijt hebben;
eerst wel geremonstreert sijnde, heeft men niet als alles
goets te verwachten. Bewinthebberen hebben acces bij sijn
Exelentie, doordien (het schijnt) sij goede patriotten sijn,
grooten oorlooch den Coninck van Spanien aendoen, ja
tot de vloot van l'Hermite eenige tonnen gouts geconsenteert, oock voorgeuen, als participanten t'raden hadden,
sulcx niet sonde geschieden. Bij de West-Indische Compe
liet men contrarie, daer veel dolerende participanten hooftparticipanten sijn, meer als Bewinthebberen. Bouendien
off de landen en forten in Indien dan niet souden wel
versekert blijuen, daer dolerende participanten weluaert aen
is hangende ? Hoe friuol sulckx is, can men licht affnemen.
Oock dient geconsidereert, dat d'Ouerheden van Bewinthebberen niet en behoorden te begeren, als met consent
van participanten, die den eygendom foecompt ; want van
imant te begeren 'tgeen hem niet toecomt, wortter aen
beyden sijde foute begaen , als sulcx wort geconsenteert,
als men can afnemen van 't groot tot cleyn , sulcx sijnde
wel geconsidereert van alle persoonen, die eenige administratie betrout is, t'sij inde polecij ofte als voechden, facteurs, companions van cooplieden, cassiers selfs, hoe lelijck
het is eenich goet tot eenen anderen eynd te gebruycken,
als daertoe sulckx is vertrouwt en aengenomen te gebruycken. Dolerende participanten meynen door goey administratie de Comp e 50 tonnen gouts eerlang alle iaeren bonen alle oncosten sal incomende hebben, en metter tijt
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meer. Dit in handen van Bewinthebberen en den haren
te laten en d'eygenaers t'ontrecken, is noyt bij eenige
Ouerheyt beuonden.
Men soude mogen exemplen vinden , dat eenige Coningen cooplieden goederen mishandelt hebben , 'tsij in Moscouien, daer men voor een spreeckwoort heeft: „'t goet, dat
men heeft, God en den Grootvorst en den eygenaer toecompt;" in Vranckrijck oock eenichsints wel een spreeckwoort is. Maer dat men exempel soude vinden, Coningen,
Vorsten, Republycken den eenen onderdaen den anderen
tot een proy souden geuen , daer de Croon noch de Republyck geen voordeel van can trecken, maer ter contrarie
souden te vreesen hebben, haer authoriteyt soude perijckel
loopen door de macht, eenige particulieren wt sulcx souden becomen, te meer haer beste onderlaten verongelijckt
hebben, waerdoor haer macht ende authoriteyt seer soude
verminderen.
Dolerende participanten wenschen maer, dat men de
qualiteyten van haer persoonen wel mocht ondersoucken
hooft voor hooft , en haer middelen , haer part inde Compe
van begin en tegenwoordich, en van gelijcken van Bewinthebberen wegen en al haer vrienden, die medegedeylt hebben inde proffijten van coopen, leueren en andersints,
alsmede wie de beste patriotten sijn geweest en noch sijn.
Haer verlatende, dat goet gout alle proeuen mach verdragen, wetende Bewinthebberen voordeel, dat sij als richters
sitten inde vergaderinge vande Ho. Mo. Heeren Staten
Generael en inde vergaderinge vande Mogende Heeres
Staten van Hollant, daer haer E. allen lach audientie
hebben , en dolerende participanten bij occasie, euenwel
sulcx niet vreesen, haer verlatende op haer gerechticheyt,
die alle vromen sullen maynteneren, soo sij hoopen. Contrarie can geensints apparentie hebben , off Bewinthebberen schoon veel giften en gauen geuen , van participanten
goederen oock haer adherenten part gunnen inde profijten
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dolerende participanten goederen, als in veel verscheyden waren sal beuonden worden. Soo sullen sij noch beuinden , veel persoonen sijn, die sulckx genoten hebben,
sullen detecteren, siende in wiens preiuditie en door wien
sulcx genooten hebben, en niet alleen voordaen van sulcke
coopen sullen wachten, in preiuditie van d'eygenaers,
strijdende tegen Bewinthebberen hooge beloften, maer haer
bereyt sullen toonen sulcken ongodlijcke winningen wt
te keeren ten besten vanden eygenaer, siende de waren
soo schandelick onder de waerde gecocht, dat men die
schaempt op sulcken prijs te stellen, als men anderssints
soude met fondam t mogen doen. Sulckx voor de Comp e altijt geschiet sijnde volgens belofte, op eer, eedt en vromicheyt, en 't gebruyck bij alle cooplieden , in Companie
sijnde, en facteurs ouer haer meesters goederen, onder cooplieden met eerera, de Companie waer na alle apparentie
eens soo rijck. Off de Comp e meer perijckel soude loopen,
eens soo rijck sijnde als nu, can bij een yder geoordeelt
worden. Dolerende participanten sijn geensints tegen equipagien tot proffijt vande Comp e dienende en conseruatie
vande seluige, maer alleen tegen onnoodich tequiperen,
siende sulcx is gefondeert op eigen baet, als de reeckening
vande schepen en vande equipagie sal wtwijsen, onder preteckxt yder Camer sulckx doet om haere stalt te beneficeren. God geue, niet meer mach onder schuylen. Wat
schepen van 100 tot 500 lasten coemen te costen, victualie voor 't volck na aduenant, hebben exemplen hier int
landt bij honderden. Oock dat alle cooplieden , facteurs,
'tsij voor haer seluen off in commissie schepen bouwende,
letten wie den besten coop wil doen, als oock een yder
int bouwen van een huys veel opserueert, 'tseluige aenbesteet ; meer moet men voor vertrouwde goederen doen, en
niet in companie sijnde met ander cooplieden, off cooplieden in commissie dienende, in fraude van mede companions
off sijne meesters te coopen met sijne vrienden , voor prevan
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Bewinthebberen
aen coopers soude ontbreecken. Die persoonen sijn weynich meest van negotie wetende, ja qualijck peper, nagelen, noten, foelie, indigo, lijwaten van Cormandel gekent
hebben , galigaen , sire-lacky, diamanten en posteleynen
en ontalleke waren meer. Nu in dienst vande Comp e kennis gecregen hebbende, tot grooten cost vande Comp e, die
kennis soo frauduleus tot nadeel vande Comp e gebruycken.
Contrary alle dienaers die wel in d'eerst in preiuditie van
haer meesters wat leeren in beginsel , door eenige jaren
daernaer te dienen , alle schade repareren en groote proffijten haer meesters inde volgende jaren aenbrengen.
Bewinthebberen worden leerjongere en meesters t'samen,
contrary 't gebruyck door de geheele werelt ; d'welck hoochnoodich dient geremedieert tot weluaert vande Comp e en
ander redenen meer, vooren verhaelt , pauijs. ') Bewinthebberen hooch spreecken , off sij de Comp e maeckten, ja
deseluige met haer credit hadden geassisteert, ja de behoudenis vande Comp e van haer was gecomen. Dolerende
participanten wenschen maer alles mocht ondersocht worden , en nadat men alles beuindt , mocht gericht worden;
geensints Bewinthebberen slachtende, die op alle wtvluchten studeren haer saeck voor den dach te brengen, thoonen te vreesen, ja de boucken vande Comp e achterhouden,
die participanten meer als haer toecomen ; sijlieden als
facteurs geloont sijnde en prouisie voor 't houden vande
boucken genoten, als Quinginet en alle facteurs genooten
hebben en genieten. Meer rechts hebben participanten
ouer haer eygen priué boucken, door haer mede Compans
voor loon aengenomen te houden, onnoodich consent bij
dolerende participanten tot sulcx te versoucken, eueleens
off ymant om consent quam om in sijn huys off cantoor
teckt nemende, binnen Amsterdam sonder

1) Dit woord is niet duidelijk. De zin vordert Bene uitdrukking, die
zoo veel heteekent als trots, in weerwil vier,
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off rekeninge van lijnen medecompanion
off facteur off dienaer te nemen. Daer d'Ouerheden sulckx
souden willen beletten, moest alle negotie cesseren en van
alle cooplieden sulcken landen geschouwt worden , dat
geenssints in dese landen soude dienen , in cooplieden
meest bestaende , sijnde te weynich lants om van lantbouwerij te erneren , te meer van noodera bij d'ouerheden op
gelet. See het God de Heere belieffden , dat de saeck van
dolerende participanten mocht bij d'Ouerheden beharticht
worden na d'importantie vande saeck, dat alle deuoir gedaen mocht worden om d'Oost-Indische en West-Indische
Compe mocht geadministreert worden tot contentemt van
participanten, na alle apparentie men soude sien den Coninck van Spanien meer afbreuck in een jaer voordaen
soude geschieden, als anders in twee jaer sal geschieden,
en participanten eens soo veel sullen winnen, die contrary
voorgeuen, dat men haer reden tegen dolerende participanten door onpartijdige richters laet examineren , daer alle
vrome naer verlangen en onvrome voor vreesen. Men examineert wel een proces van eenige hondert ofte duysent
gulden , laat op soo veel milioenen en macht van landen
en schepen en soldaten ten minsten nauw ondersoeck geschieden , tot contentem t vande voornaemste cooplieden ten
deel en beste patriotten.
Wat sal men anders in alle Coninckrijcken, Republycken van onse Regieringe connen seggen, soo die met ons
in aliantie sijn en onse saeck aengenomen hebben, tegen
calomnien van Spanien, soo men d'onderdanen geen justitie vergunt , daer men om minder als priuilegien sin ,
tegen den Graeff off Hartooch heeft d'oorlog aengenoomen, daerdoor alle vrome int ongelijck souden gestelt worden , soo overleden als noch int leuen sijnde, en groote
veranderinge wt te verwachten soude lijn , dat God verhoede ! als y onder twijffel verhoeden sal. Die om weynige

te mogen gaen
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vrome landen ') eertijts beweert heeft, sal sonder twijffel nu

niet min bij ons doen, maer goeyen ijuer bij de vroome
worden betoont, als voor weynich jaren heeft bewegen
buyten opinie van vele. Hebben in dese swaricheyt, niet
min perijckloos, 'tseluige te verhoopen. Off binnen Amsterdam veel in d'Oost-Indische Comp e is geteeckent int
begin, soo isser weynich van ingebooren Amsterdammers
geteeckent bij de teyckeninge, b ij dolerende participanten ,
bij namen en sommen aen d'ouerheden ouergegeuen om
Bewinthebberen te overtuygen van contrary, als sij in volle
vergaderinge en aen sijn Exelentie ouergegeuen hebben
voor desen, om Bewinthebberen te bewegen van gelijcken
te doen, die de boecken hebben, participanten die doleren,
maer bij geual participanten costen wturagen. Veel warender en sijnder noch, die haer om redenen neutrael houden , ons euenwel niet min toegedaen, in alle de proceduiren detesteren Bewinthebberen proceduiren.
Den tijt vande Compe is om, soo soude men licht sien,
vele haer partijen souden soucken te transporteren in ander Cameren, soo inde steden van Hollandt off in Zeelant,
mits bedingen sulcken conditien, die eerlick en billich sijn.
Iek en weet niet, hoe sulckx met eenich recht can ver-

hindert worden, off schijn van recht; doch hoop de Magistraet binnen Amsterdam dit sal voorcomen en achtingh
op de weluaert van haer stadt nemen bij tijts, om na haer
capitael te mogen continueren in alles. Alsoo alle wereltsche dingen soo veranderlick sijn , soo groote als cleyne,
soo ist wel van noodera , elck int sijn op sijn hoede is en
gestadich achting nheempt wat opcomst en onderganek int
gemeyn causeert, eer te laet is. Al 'tgeen dat ymant doet,
moet dencken in soo importanten saeck can beschreuen
worden, daerbij bij alle de werelt openbaer wort de foute
en de namen vande persoonen, diese voorgestaan hebben,
1) lees: de landen.
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tot groot nadeel vande eer, van die fouten begaen off toegestaen hebben om gunst en giften en gauen : dat blijft
voorde nacomelingen voor altijt tot groot nadeel van haer
seluen en nacomelingen. Menheer Harteuelt gesontheyt
heb wel naer verlanckt, die van Bewinthebberen giften
ten deel kennis had, maer deseluige niet toestoet, oock sijn
E. bekent was wiese geweygert hadden, hoewel 't minste
tot kennis van soo vrome heeren compt. Hoe groote costen hebben de landen om cooplieden goederen voor de
Duynckerkers te beschermen; sullense binnenslants niet
vrij sijn , daer men se met justitie te doen can beurijden.
Off Duynckerkers een schip nemen somptijts, daer auontuert
dick op dat verlieses can. Inde Comp e hebben sommige
't geheel capitael ingelecht en bij sommige isser bonen
't capitael op tijt ingecocht, haer meyninge sijnde, soo Beker ging als eenige naring , daer men siet de lieden gemeynelick credit bij gebruycken en rijck bij worden , alst
oock niet soude gemist hebben , soo alles na behooren waer
geadministreert, als genoech bewesen can worden. Vwer
E. sal sien bij doleren participanten verlies aen den peper,
ronder de costen van een vloot naer Goa gesonden om de
carelen in te houden , om dat de Portegiesen geenen peper souden becomen, dat wel is geluckt. En euenwel handelen Bewintheb en soo schandelick bij de partij pepers, daertegen eenige gedeputeerde van dolerende participanten
wegen tegen protesteerden , daer sij mede den spoelt dreuen. Schijnt haer meyninge is , geen justitie tegen haer
can gebruyckt worden , waerop alles deruen doen. Haer
winningen aen den peper blijckt, tot haer groote schande,
voor al de werelt, sooder door justitie niet in wort versiep.
Wat alle de schepen gecost hebben, gevictualieert na behooren , van a° 1598 tot á 1602, sal uwer E. bij desen connen
sien , om te bewaren, totdat men sal sien , hoe van jaer tot
jaer, t'sedert ander als huerlingen sijn ingecomen, de rekeninge op gelijcke schepen en soo veel volex vergroot sijn.
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Voor ons, wij hebben lange diuerce Companien gehadt,
God loff, noyt quay resconter gehadt, op vrome persoonen
gelet , proffessie vande religie doende. Ick beuind, men
vooral sich moet wachten van die met religie spotten en
van die van religie afuallen : al wat proffessie doet vande
religie, 'tsij van wat religie het sij , die yuerich in haer
religie sijn , thoonen haer salicheyt soucken, 'tsij Turcken
Jooden, Papisten, ja Heydenen selfs, hebben met verscheyden Natien gehandelt, met persoonen van allerley religie,
maer soo ons mede companions off facteurs soo bij ons
gehandelt hadden, als Bewinthebberen bij dolerende participanten, wij hadden niet halff dat wij hebben. Soude men
dan dolerende participanten met recht dwyngen, daer den
tijt om is, haer goet voortier soo te laten administreren ,
het waer het vrempste dat oyt van Ouerheden is gehoort
inde geheele werelt; dit onder Christenen, en noch onder
die proffessie van Gereformeerde religie doen, waer te grooten schandael voor ons laat en religie. Bewinthebberen
noch ouer die partijen die sijder inhebben , en de partien
die met haer administratie tevreden sijn, bewint behoudende, dat niemant sal wesen als die genoten hebben, incoopen leueren en op auancement gesien hebben. Dolerende participanten can men met geen recht min gunnen ,
en behoorlick opsicht bouendien te stellen, dat alle vrome
Bewinthebberen sullen wenschen , opdat haer vromicheyt
blijckt voor alle de werelt, dat alle vrome altijt soucken.
Toecomende dynsdach versta, de vergaderinge vande Heeren Staten van Hollandt hebben geresolueert aff te doen
de differentie tusschen dolerende participanten en Bewinthebberen. De Gedeputeerde wegen dolerende participanten van Hollant en Zeelant, die hier sijn, wenschen menheer van Market') tegen die tijt hier mocht welen, te meer
1) Daniel de Hartaing, Heer van Marquette. Dat de doleerende participanten dezen edelman op hunne hand hadden, boezemt almede geen
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eenige wegen de Heeren Edelen absent sijn , als siju E.
is bekent. De importantie vande saeck sijn E. sijnde geremonstreert door uwer E., twijffel niet, o ff sijn E. sal niet
laten sijnen goeden ijuer te bethoonen voor soo gerechtige
saeck, de weluaert des lants ten hoochsten toucherende;
waermede dolerende participanten bouen voorige obligatie
ten hoochsten sal obligeren en alle oprechte patriotten van
Wtrecht. Ymant wegen de dolerende participanten aldaer
woonachtich, mogende gedeputeert coomen als representerende de participanten van Prouintie van Wtrecht, waer
wel noodich : dit is tot noch toe geexcuseert aen doleren
participanten van Wtrecht te versoucken; dan wort nu bij
de gedeputeerde goet geuonden , opdat rapport aende Mogende Heeren Staten van Wtrecht mogen doen bij monde
van 'tgeen passeert, d'welck alles bij de pen niet wil gedaen sijn. Binnen Amsterdam compareerden een persoon
van Wttrecht gedeputeert van 17 persoonen, om te kiesen
persoonen tot opneminge vande reken e : 'tseluige can nu
weer geschieden.
Hiermede Eerentfeste seer voorsinnigen heer den Heer
beuolen met juffe uwer E. beminde en familie en van herten gegroet. In 's Grauenhage den 30 en Meert 1624.
Blijuende vwer E. d. w. vrindt,
Dauid Nuyts.
Adres : Eerentfeste seer voorsinnigen heer mijnheer van
Hilten , Secretaris vande Ho. Mogen Heeren Staten des
Tot
lants van Wtrecht.
Wttrecht.
Rpa 22a Marty 1624.
gunstigen dunk in omtrent hunne zaak. Uit deze brieven blijkt, hoe
de nijd van velen tegen de Amsterdamsche heeren door de staatkunde
van sommigen gebruikt werd om de kracht van die partij te breken,
aan wier zege het eigenaardig bestaan der Republiek verbonden was en
welke thans gesteund werd door menigeen, die vroeger de hand geleend
had om Oldenbarnevelt ten val te brengen. Zie voorts Vervolg op Arend,
4lgem. Gesell. d. Fad. D. III. St. III. bl. 829.
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Bewijs vande auance, vuyt de Oost-Indische negotie
becoomen met 54 onuereenichde eerste scheepen
van Amsterdam na Oost-Indien gevaren , gecost
hebbende 80 tonnen gouts, 99 duysent, 86 gul. ;
waerop van anno 1598 tot a° 1602 geauanceert
is 145 tonnen gouts, 25 duysent, 961 gulden.

P

1694.

l e Equipagie.
Mauritius . 250 last
Hollandia . 250 last met 250 eters, cost met de ladinge
2 ton gouts, 91.912 gul.
Amsterdam. 110 last
Duyfken . 30 last
2 e Equipagie.

0

1598.

Mauritius . 250 last
Amsterdam. 300 last
Gelderlandt. 200 last
met 680 eters , cost met de lading
Hollandia . 250 last
7 ton gouts, 68.466, auance 284:
Seelandia . 180 last
21 ton gouts, 82.443 gulden.
Wtrecht . . 150 last
Vrieslandt . 100 last
Ouerijssel . 40 last
3e

) 1599.

ntse Comp.
' 1599.

Equipagie,

De Sonne . 300 last met 171 eters, cost met de ladinge
2 ton gouts, 73.425, auance 130:
De Maene. 250 last
3 ton gouts, 55.452 gulden.
(De Sterre . 70 last
Nederlandt ... 250" Volck na aduenant
dander schepen,
De Geunieerde
d'welcke gecost
met de laProuintien . . 200 hebben
dinge ..... . 4 ton gouts 92, auance 198: 9
Nasnauw . . . . 180 Daeronder was in ton gouts 74.160 gul,
contanten en coo't Hoff van den
meeschapen
k Hage ......120 276000 gulden.
10
XXV. J.
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4e, Equipagie.
/Mauritius .. .
Hollandia .. .
Vrieslandia . .
Ouerijsel .. .
Amsterdam . .
Dort • .. •
Haerlem .
Delft ...
Leyden ..
\Gouda ..
Brabantse Comp.
A° 1600.

Den Witten
Arent ... . 175
Den Swarten
Arent . . ..175
5e

A° 1601.

. 250\
. 250
. 100
850 eters, cost met de ladinge
. 40 met
16 ton gouts 96.731, auance 125:
. 450
21 ton gouts 23.913 gulden , daer. 450'
onder was 1051 duysent gul, con200
tant.
180
180
160
Volck na aduenant
landere schepen ,
tosten met de la2 ton gouts 40; auance 62: 1 ton
dinge
Daeronder was in gouts 48, 800 gulden.
contanten en coomenschappen
120000 gul.

Equipagie.

Gelderlandt 250 last
Seelandt .. 200 last
Wtrecht . . 140 last met 300 eters; cost met de ladinge
3 tonouts
De roachg 76.087.
ters ... 60 last
Duyffken . 24 last
6e Equipagie.

Anno 1601.

Amsterdam ... 300
Alckmaer .... 300
Hoorn ..... 300 met 730 eters; cost met de ladinge
13 ton gouts 18.741, auance 259:
Henckhuysen . 100
34 ton gouts 15.539 gulden, Baer
Swarten Leuw . 300
onder was 709 d. gul. contant.
Witte Leuw . . 300
Rooden Leuw , 300
lGroenen Leuw . 90
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Equipagie.

Mauritius ... 430 \
Hollandia ... 300
lmsterdam
De Sonne ... 290
1° 1602.
De Mane.... 250
De Sterre ... 200
Sircksee .... 380 met 1000 eters; cost met de lading
diddelburg. Vlissinge .... 200
33 toil gouts 09.723, auance 161:
Der Goes ... 220
53 ton gouts 28.654 gul., Baer
n Delft. I Deendracht . . 130
onder was 2155 d. gul. contant.
Erasmus .... 300
Lotterdam.
Rotterdam ... 100
Hollantse Tuyn 200
Maecht van
Enckhuysen . 160
54 schepen hebben gecost
volgens dese calculatie, als
hier te sien is .

. 80 ton gouts 99.986 gul., auance 145 ton gouts 25.961 gul.
Als men capitaal bi) dauance brengt . . . 80 tori gouts 99.086 gul.
Compt tsamen . . . 226 toil gouts 25.047 gnl.

Den staet anno 1620 den Ken October, capitael in Indien
aen contant en coopmanschappen
65 tonnen gouts.
Aen lant alhier .
25 tonnen gouts.
53 scheepen .
64 tonnen gouts.
Voor fortten en landen
32 tonnen gouts.
Dactien doen gecost 280.
tsaemen 186 tonnen gouts.
Tgeen in Indien van dEngelschen verouert is geweest,
en buytten den staet gelaeten sijnde in Indien, moet
hier bij coomen.
Den staet anno 1623 in Martio
bouen schuld en aen lant . 2 tonne gouts en f 40453.
In Indien aen contant en coopmanschap . . . . . . . 64 tonne gouts en f 56101.
10*
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Ontrent 80 scheepen bij gis. 70 tonne gouts en f
singe ..
Voor conquesten van deylanden van Banda . . . . . 16 tonne gouts.
Verbeteringe vant fort Jacatra
en ander forten .. 4 tonne gouts.
Voor ses scheepen tsedert Martio 45 tonne gouts.
Voor schip den Gouden Leeuw
en 2 van Cormandel en Zuratte . . . . . . . . . 18 tonne gouts.
Voor fortten en landen . . . 32 tonne gouts.
Daccort met dEngelschen . . 9 tonne gouts.
Ende nu a 180. Somma tsaemen 260 tonne gouts en f 96554.
Belangende den peper in Oost-Indien , den prijs tot 6
reaelen van achten , den sack , die ten minsten 50 st.
voordesen heeft gecost , voor wisselen en voor verlies van
tijt, can men niet min als tot 52 st. in die tijt reeckenen;
den sack peper tot 52 iE compt yder pont „ 12 d.
Asseurance voor gaen en coomen , yder
reys 10 perCto ; interest vande penningen
voor gaen en coomen en stil liggen in Indien , voor 2 jaer is 8 p ct°, is 16 ten hondert , beloop t'saemen 36 pcto is•, „ 41/3 d.
Voor tol in Indien ; voor d'oncosten van
Indien ; item voor de prouisie voor d'oncosten vande comisen 18 pcto vanden incoop
„ 2 1/6 d.
maer
Item de vracht gereeckent, gelijck de Companie bedongen heeft vande Companie van
gewicht 1000 f is „ 13'/2 d.
Waerwijck, voor 3000
Compt contant te costen „ 31% d.
Voor dat inden vercoop van 9 duysent
baelen bedongen is, den peper die coomen
s oude, een jaer Boude moeten onvercocht
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liggen , al ist veer ouer 't jaer geweest eer
Bewinthebberen hebben willen vercoopen,
de 18 duysent baelen, na den vercoop van.
9 duysent baelen, soo sullen maer 6 maenden voorliggen na d'ouercoompst , stellen
jaer tijt inden vercoop gegeuen. Item
den peper die coomen sal, bedongen in 2 jaer
niet te vercoopen, offschoon dees groote partij
maer 6 maenden voor beswaeren, dat veel
meer can beloopen, na partij die becoomen
sullen , is 31 jaer tegen 8 ten hondert ; als
Bewinthebberen rabatteren, is 28 pet°, compt
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9 d. schaers

Arbeytsloon in Indien en hier pachuyshuer , waechgelt , incoomende conuoy, Bewinthebberen prouisie, maecklardij, voor ca3 d.
nefas tot baelen , bij gissing ..
.
„ 43% d.
Is tsaemen
18 duysent baelen , tot 400 de bad, maeckt
yeder U, tot 43% d. gereeckent, in gul. . . 7890000.
Dese partij Bewinthebberen met haer vrienden gecontracteert, van 7200000 ponden , tot
29 d. iE , op conditie voors., comt te beloopen f 5220000.
Compt voor de C ompanie voor verlies dde
somma van . . .......... . 2670000.
Het verlies vande 9 duysent baelen , bij 14
jaer te vooren soo verhandelt , mede na aduenant gereeckent, dat niet veel min can beloo. . 1 1335000.
pen , coompt voor de helft .
4005000.
18 duysent baelen, gereeckent als bouen, beloopen f 7890000, is tonnen gouts 78 en 90000.
9 d. baelen voor de helft . . . . 39 en 45000.
Compt voor verlies van beyde pertijen 118 en 35000 gul.
40 en 05000 gul.
Volgens dese calculatie blijfft suyver 78 en 30000 gul.
7)
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Eerentfeste seer voorsinnige Heer.

Mijnheer uwer E. aengenamen vanden 27 en Martio mij
wel behandicht; daerbij gesien heb uwer E. excuse, op den
mijnen van 6 December niet hebt geantwoorde. Uwer E.
excuse neme voor gefondeert, aen mij selff beuindende,
hoe mij, bouen mijn particulier affairen, dese moylijcke sollicitatie voor het recht van dolerende participanten, dat
soo wel is gefondeert na Goddel jcke ende wereltlijcke rechten, moeyelijck valt. Waertoe soo noode ben gecomen, dat
men, in 6 maenden tijts off meer, mij tot sulcx niet heeft
cunnen bewegen om daertoe te verstaen , wt consideratye
onder Bewinthebberen veel goey bekende had, en bouendien een deel inde regieringh binnen Amsterdam waren.
Sulckx aen beyden sijden ouerwegende, heb affgeslagen mij
bij dolerende participanten te voegen. Ten lesten siende
Bewinthebberen haer aenstellende euen off sij souuereyne
des laats waren, en eueleens off alle participanten haer
slauen waren, ouer wiens middelen sij absolute macht pretenderen , sonder consideratie van achtinge te nemen op
d'articulen des octroys , op eer , eelt en vromicheyt aengenoomen , veel min op priuelegien des laats, ja selffs op
geen justitie thoonden te passen, als ouer 15 maenden
off daer ontrent heeft gebleken , door hantsluytinge van
justitie, die nochtans door de geheele werelt moet geobserueert lijn, soo menschen t'samen sullen connen woonera,
d'welck oock onlanckx den gewesen aduocaet Barneuelt
voor een criemen is te last geleyt, mij geensints genoech
cunnende verwonderen , menheer Pentionaris Duyck sich
tot sulckx te beuoorderen heeft geemploijeert, sijnde selfs
fiscael geweest vanden gewesen Aduocaet, en dat meer is,
bouendien te continueren om Bewinthebberen in soo ongefondeerde saeck, tot grooten nadeel vande Comp e , ja tot
nadeel vanden staet des laats, te maynteneren, als bij di-
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uerce vergaderingen vande Grootmogende Heeren Staaten
van Hollant heeft bethoont, met de stemmyng op te houden. Soo, op d'een preteckxt off d'ander, daervan de Hee-

best
getuychnis van souden connen geuen, de saeck ten lesten
soo veer gebrocht, dat inde vergaderingh vande Grootmogende Heeren Staaten van Hollandt, ontrent de clocke
elf, aen contra-dolerende participanten , opgemaeckt bij
Bewinthebberen, persoonen bekendt dat sij , noch haer
olders, weynich inde Comp e van begin hebben gehadt en
noch hebben , tensij eenige gecocht hebben op hoop van
Bewinthebber te mogen werden, als men prebenden coopt,
en oock dese partye aennhemen, niet anders als op conditie van part te mogen genieten, in recompense van haer
assistentie, in leuerantien , coopen en andersins, tot groot
nadeel vande Comp e ; dat dese opgemaeckte contra-dolerende participanten met haren aduocaet sijn gecompareert,
die een harange van ontrent een halue vre lanck heeft
gedaen, sijnde van weynich substantie , als op bewijs had
aengecoemen, beuonden Boude sijn. Bouendien hebben
Bewinthebberen eenige vanden haren opgemaeckt , met haren aduocaet Boreel geassisteert , die het voort voerden
oock wel gepremiditeert, in faueur van Bewinthebberen ,
met alsoo weynich substantie, sijnde na waerheyt geexsamineert beyde d'oratien. Dolerende participanten harre
gedeputeerde, niet min sijnde verwachtende als 2 sulcken
partijen , met advocaten, om lange harangen te maken,
hebben, als geen advocaten tot sulcx bij haer genhoomen
hebbende ; Monsr Middelgeest, sijnde nu Heer Fiscael van
Brabant, isser wel tegenwoordich geweest, sonder last om
te spreecken, maer als participant; den Aduocaet Backart
in sulcken manier gecompareert, doch heeft wat gesproocken ongelast, als particulier participant. Menheer Pentionaris Duyck, hoewel bij mij en monsr de Groot genoech
wirt gesticht om naerder audientie te meriteren , heeft,
ren Edelen ende Heeren Gedeputeerde vande Steden
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hoewel vande gedeputeerde van dolerende participanten
sulcx bij den Camerbewaerder des namiddachs , als mede
voormiddaechs daernaer, audientie versocht , is sulckx affgeslagen , op preteckxt audientie genouch was vergunt,
daertoe wel een vre van nooden was off veel meer, als
men hoorden de clocke is 12, als sijnde tijt om scheydeu,
waerouer wt de vergaderinge sijn gegaen gemiscontenteert
ouer beyde aduocaets harangen, daermen niet op antwoorden mocht. Soo lange ditto heerera Aduocaten wegen haer
meesters lange harangen maeckten , heeft men tusschen
beyden te antwoorden verhindert , sonder dat men sulckx
bij schrift lede stellen , als dolerende participanten gewoon
sijn , en antwoordt aen partij op vergunden. De gedeputeerde van dolerende participanten, siende soo ongerijmde
proceduren, hebben daernaer een corte request ouergegeuen aen eenige Heeren , gaende inde vergaderinge , op
Bewinthebberen ongerijmpt voorgenen en versouck, van
dat men dolerende participanten geen 9 resoluerende
sternen soude vergunnen. Als bij desen bij copy can gesien worden, d'antwoort op beyde Aduocaten harangen tot
wederlegging 'tgeen wederleggers waert scheen te veesen ,
was gereet om de vergaderinge voor te dragen mondeling
als bij geschrift, soo audientie hadden mogen becomen,
dat naer mijn oordeel geen coningen cooplieden in soo
importanten saeck souden weygeren, swijge in een vrije
republycke, daer men de preuilegien soo dier heeft voorgestaen als kennelijck is bij die de beginselen van onsen
oorlooch is bekent en 'tgeen daerouer tot nu toe is gepasseert en noch geschiet, behaluen vrijheyt van contientie voor die vande religie , Lutersche en Menonisten is
toegeuallen. 'Tgeen dolerende participanten wederuaert, is
bij geen preuilegie te violeren te vergelijcken , noch bij geen
schatting van thienden penninck, als Ducdalue pretendeerden, noch bij de tollen in Spanien en Portegael, dat de
comenschappen betalen, weynich van ander lasten wetende,
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in comparatie van haer goederen vervrempt te sijn bouen
ordonnarische als exterordonnarische lasten , die men voor
de vrijheyt betaelt. Dit aen sijn Exelentie int cort te
kennen gegeuen op denseluigen dach voormiddachs, als
men audientie daechs te vooren namiddaechs bad geweygert, en dien voormiddach noch, buyten mijnen weten, weygerden. Waerouer versocht wirdt door een ofte twee vande
heerera Secretaresen van sijn Exelentie, dat sijn Exelentie
eenera wt sijnen naera soude belieuen aen menheer Pentionaris Duyck te senden om audientie te vergunnen, die
dolerende participanten voor haer meeste partij houden , wt
veel oorsaken. Door brieuen van Engelant is sijn Excelentie verhindert op sulcx te letten , ende resolutie op sulcx
te nhemen ; die anderssints genoechsaem sijn E. genegen
thoonden om dolerende participanten contentement van
rekene te mogen geschieden, en dat men wegen de resoluerende stem daerna soude sien 'tgeen tot dienst vande
Comp e noodich was.
Die genoechsaem considereert en weet wat aen cooplieden te behouden gelegen is, die soo willich sijn geweest int
contribueren tot dOost-Indische en West-Indische Compe,
als blijcken can, soo men de teeckeninge in d'een en d'ander Comp e van begin ondersoeckt , en 'tgeen bij de sommen
in d'Oost-Indische Comp e bij namen en toenamen is in
diuersche vergaderingen ouergegeuen. Bewinthebberen, die
de boecken hebben , sustineren contrarye , doch schamen
haer bewijs voort te brengen , gelijck in al haer doen tot
nochtoe is gebleken. De Ho, Mo. Heeren Staten Generael hebben , op stuck van reeckening te doen , een naerder resolutie genhomen in dato den 4 en April, op de
remonstrantie van eenige gedeputeerde wegen dolerende
participanten van [rollaat en Zeelant, ouer weygering van
Bewinthebberen int ouerleueren van alle de boecken die
haer min toecomen, sijnde maer als dienaers vande Companie, die geloont worden voor 't houden van boecken, ten
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besten vande Compe en van wegen haer administratie : die
loont, is meer als die geloont wordt; oock in een Compe
hebben de companions stem als in rederij , na haer part.
Bewinthebberen tegenwoordich part sal men beuinden in
begin als niet geweest, soo men de boecken opslaat, en
dat noch weynich is, hoeseer haer verrijckt hebben int bewint, door alderley vremde ongehoorde pracktijcken, noyt
onder cooplieden inde werelt gehoort , soo dat niet is te
verwonderen veele van grooten middel, als van middelbaeren middel, hoe aut geweest sijn, door bedrogen sijn. En
soo der niet in soude versien worden door dolerende participanten , met stemming te vergunnen ouer haer priué
goet t'administreren, tot soo grooten voordeel des lants en
door Bewinthebberen haer rekeninge na behooren te examineren , soo hadden eenige Bewinthebberen metter tijt
soo veel proffijt getrocken wt haer administratie , om alle
de rest op te coopen wt sulcken winningen. Insonderheyt
vrij sijnde vanden ontfanck goet te doen , volgens haer
versouck van voorige 20 jaeren en toecomende 20 jaer,
daer men noyt van d'eerste te weygeren, swijge van voorder te deruen versoucken, heeft gehoort inde werelt. Wat
wt sulcx te verwachten sonde sijs, die de justitie met haer
vrienden en fauoriten, tegen alle rechten en tegen priuelegien, hebben eens de hant geslooten, en weygering van
audientie, soo onlanckx geleden 2 halue dagen lanck, niettegenstaende soo importunen versoeck, te wege hebben
cunnen brengen. Wat ten lesten den staet des lants soude
van suicke persoonen, tot meerder macht gecomen lijnde ,
te verwachten sijn , geue een yder te bedeincken, die alreede deruen doen 'tgeen doen als 'tgeen gedaen hebben ,
dat wel meriteert rijplick ondersocht, te meer als men
considereert wat persoonen in d'Oost-Indische Companie
haer capitael hebben en inde west-Indische haer capitael
geconsenteert hebben te auontueren. Soo men die soo
beloont , dat men se tot een proey van Bewinthebberen
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geeft, dienden wel gelet wat reden en wat dienst den
staet des laats hierwt comen can, mits men de qualiteyt
van persoonen van beyden sijden ondersoeckt, van wat conditie sijn en geweest sijn. Genoomen dat men alle priuelegien wilde violeren , ja geen justitie doen en geen consideratie uhemen op d'oorsaeck vanden oorlooch tegen soo
machtigen potentaet als den Coninck van Spanien, noch
op onse voorolderen int ongelijck en ons seluen te stellen,
en alle die met dese landen in aliantie sijn getreden en
volgens dien onsen oorlooch geiustificeert hebben , soo
moet men letten wat proffijt voor sulcken quaet na alle
apparentie hebben te verwachten , dat ick voor mijn deel
niet sien can, maer veel erger als off men justitie, preuilegie en articulen des octroys in allen deelen maynteneerden. Sal men dan soo grooten quaet doen in ongeluckiger staet en conditie te comen als nu sin, daer ons
maer ontbreeckt inwoonderen consent te geuen om op
haren cost den coninck van Spanien affbreuck te doen,
om niet alleen ons, maer de Christenheyt, van Spaensche
tiranny en inquisitie te verlossen , soo men om eenige
Bewinthebberen te versien met een prebende , door ander
lieden priué goederen als ten besten te geuen, sulcx niet
belet, met d'eygenaers niet te vergunnen Bewinthebberen
ouer 't haer tot soo noodigen werck gecontribueert te stellen. Sullen Heeren Staten vande 7 Prouintien dese saeck
niet ter herten nemen na behooren en d'importantie vande
saeck , en den anderen ernstlijck vermanen om in yder
Prouintie, in alle de Steden, dese saeck te laten exsamineren bij d'Ouerheden en bij de Houen van Justitie, om
met fondament eens een goede resolutie ernstlijck te nhemen , als in veel swaerder saeck , en die duysterder voor
vele menschen scheen te sijn , met minder Prouintien is
genhomen en minder Steden inde voornaempste Prouintie
als nu genomen can worden en langge genhomen waer,
soo meeheer Pentionaris Duyck Bewinthebberen saeck soo
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heuich niet had aengenoomen, dat eenige reysen de stemmen had verhindert. Voor mij ick schrijff uwer E. opentlijck mijn auys, als van contientie wegen , ten dienst des
lants, mij tot sulcx vindende verobligeert, mij remitterende
aen het oordeel van mijnheer, alsoo na geen bewint oyt
gestaen heb , maer verhindert tot sulcx te comen, noch
voor mij noch voor mijn vrienden geen benefitie soeck ,
noch oyt gesocht heb , als occasie om 't lant te dienen ,
ronder cost van 't landt en mij gern exterordonnary na
mijn gelegentheyt heb willen laten costen ter noot, soo
lang hoop sie van eenich goet te cunnen doen , waermede
mij te quyten en mijn gequeten te hebben , d'Ouerheden,
wiens beroeping sulckx mede brengt , 't haer beuelende ,
alsoo mij soude beginnen te verdrieten als lange duiren
soude. 'T heeft bij 3 jaer geduert, is eersen langen tijt
ouer soo claren saeck. Als d'occasie sal vereyschen, sullen
aen Mr Jacob Sas aduyseren. Godt loff, is niet te laet
alsoo een goede wtcompst wegen onse Ouerheden verhoopen en vertrouwen. Wensch een yder d'occasie waernham
eick int sijn. Als na mijn vermogen doen en gedaen heb
sus lang, 't soude Naest gedaen sijn na wensch voor den
staet des lants en voor dolerende participanten. Vwer E.
brieff aen Sr Gijsels sullen sien te bestellen; is vertrocken
ouer 3 ofte 4 dagen , hier gedaen hebbende, met andere
gedeputeerde, als S r vander Straten, S r Hoffman, Sr Gras
en Sr Hauchepiedt.
De goede tijdinge wt Engelant, voorleden saterdach namiddach bier gecomen, als de Heeren Staten van Wtrecht
wel sullen verstaen hebben, daervan verlangen confirmatie
vande Heeren Ambassadeurs ') wegen haer Ho. Mo. te verstaen. De brieuen vande Heeren Ambassadeurs , voorleden
sondach gecomen, sijn soo jonck niet als de brieuen, die
den exterordonnary aen sijn Magesteyt gecomen is bren1) Sommelsdijk en Joachimi.

Brieven van David Nuyts aan van Hitten,

1623.

157

gende , als de tijdinge bij monde en den wint is contrary
eenige dagen geweest. Tis goet teycken de brieuen vande
Heeren Ambassadeurs van beter hoop sijn als de brieuen
te vooren. Mogen 't beste hoopen ; oock dat van Vranckrijck mede goede resolutie sullen becomen, dat nu allen
lach sullen gaen verwachten ; en alsoo eens na veel swaricheyts, in 3 jaeren gepasseert, beter jaeren sullen mogen
verhoopen voor alle religionsverwanten , goey ordre voor
beyde Companien Bouendien soude niet min goets doen,
alsoo door goede ordre eersen stuyuer 2 stuyuers sal verstrecken , dat te vege can gebrocht worden door participanten bewint te vergunnen ouer haer eygen goet, met
sulcke ordre en opsicht als sij sullen goetvinden. Dat ommers weynich is, versocht van die soo veel voort lant doen.
Wegen alle de calomnien, als daer mochten Spaensgesinde
incomen , die de secreten mochten openbaren , sijn maer
pracktijcken om aen bewint te comen geweest ; soo ment
ondersocht, men soude sulckx en veel meer beuinden. Dolerende participanten souden niet lieuer sien , dan dat men
alle suspecte persoonen wt bewinthebberschap mochten
stellen en voor altijt wthouden. Sullen d'Ouerheden in
sulckx dobbel belieuen int geen daer sij soo om wenschen,
ja haer eygen weluaert meest aen is gelegen.
Hiermede , seer voorsinnige heer met Uffrauw uwer E.
beminde, God in sijne genade beuolen en van herten gegroet. In 's Grauenhage den 10 en April 1624.
Blijuende Vwer E. d. w. vrindt,
Dauid Nuyts.
Erentfeste seer voorsinnigen heer mijnheer Antony
van Hilten, Secretaris van de Ho. Mo. Heeren Staten des
lants van Wtrecht.
Tot
Wtrecht.
Rpa 4a April 1624.
Adres;
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Aende Edele Grootmogende Heeren Staeten van
Hollant ende Westvrieslant.')
Alsoo de dolerende participanten desen morgen bij sijn
Princelijcke Exelentie hebben audientie gehadt, en van sijn
Vorstelijcke genade hebben verstaen de goede belofte, bij
den heer Borgemeester Poppe, Bewinthebber, gedaen, van
deuchdelijcke reeckeninge te sullen doen , waerwt moet
volgen de ouerleveringe der factueren , boucken en documenten van Indien , daertoe noodich , conform het eerste
artiqel van haer Ho. Mo. ampliatie en 't decreet den 12en
December daerop geuolgt, -- Soo ist dat de dolerende participanten verclaeren tevrede te sijn , dat de resolueren
stemmen tot het naeste reces in state gestelt en opgehouden worden, om te sien off sij haer woorden macht en
gestapt sullen geuen.
Onaengesien beyde d'Aduocaeten soo van contradoleanten als van Bewinthebbers, haere snack al te glimpich
hebben geproponeert, waerop de dolerende niet geswegen
hebben bij gebreck van genoechsaeme stoffe tot wederlegging van het geproponeerde, maer sijnde cooplieden, die
geen vrijmoedicheyt hebben en volgens stijl van aduocaeten lange redenoen soo onuersints te wederleggen , soo
hebben sij het bij geschrift gestelt en gisteren namiddach,
oock desen voormiddach , om haer antwoort te mogen ingeven , d'welck heerlieden geweygert sijnde, soo versoecken
sij nochmaels seer reuerentelijck, dat uwe Ho. Mo. gelieue
haer versoeck toe te staen en haer antwoorde de lecture
te verleennen, sijnde soo importanten snack den welstant
der Companie en den staat des lants consernerende.
D'welck doende etc.
1) Bijlage bij den vorigen brief.
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Cort verhael , bij dewelcke verclaert werdt de middelen , met dewelcke men can verswacken den
staet van die van Hollandt, ende haer seer grotelijcx beschadigen in hare navigation.
Geloven, dat wij mette jegenwoordige propositie volcomentl, hebben bewesen, dat den staet en macht van oase
vianden geheel dependeert van hare commercie ende navigatie, ende hebben daerbij verclaert de middelen, met
dewelcke sij connen werden gediverteert, opde stromen
die het landt traverseren, daerinne hare principale traf
ficque ende negotiatie ter zee bestaet; als oock met wat
middelen die connen verhindert ende infructueus gemaeckt
worden , ofte ten minsten haer doen vallen (indien sij deselue willen mainteneren) in soo groote oncosten, dat deselue meerder sullen veesen als het profijt, dat se daervan
souden mogen genieten.
Ende is notoir, latte Compaignie van Oost-Indien (gelijck als bewesen is bij diversche remonstrantien) jegenwoordich inde selue Indien heeft meer, soo gaende als
comende, 60 schepen ende omtrent 9000, soo soldaten als
bootsvolck, als oock verwachten de retouren vant capitael
van iij c tonnen golts.
Totte traffycque van Groenlandt ende visscherie vande

160

Middelen om Holland te doen verzwakken, enz.

walvisschee sendense jaerlix 15 ofte 16 schepen met 800
mannen, die wel alle jaers ('t eene jaer meer, 't ander jaer
min) brengen de waerde, soo in vette off traen als anders,
acht tonnen golts.
Naer Muscovien gaen jaerlix ses off zeven schepen met
400 mannen, ende brengen alle jaers in retour ses tonnen
gouts, bestaende in bont, pelterijen, was ende andere Muscovische coopmanschappen.
Ende totten harinckvanck rusten alle jaers uyt omtrent,
soo groote als cleyne, duysent schepen, ende hiertoe hebbense van doen, d'een door d'ander, 14 mannen , bedragen
14000 personen.
Opde custe van Guinea varen 20 schepen met 4000
mannen , waertoe sij jaerlix inde commercie emploijeren
omtrent 12 tonnen gouts.
'Twelck in alles beloopt (uytgesondert de haringhscheschepen) 21000 mannen , ende in retour, behaluen den
haringh ende visch , iijcxxvj mael hondert duysent guld.,
'twelck een conincklicke macht is ter zee ; principalick
geconsidereert sijnde, dat alle de voors. schepen ende zeevolck , die de particuliere emploijeren in dese trafficque,
is een seer groote macht , die, Bonder costen vande rebellische Staten, gehouden werden in reserve ende exerceren
deselue dagelix, om in alle occurrentien te mogen werden
geemploijeert voor de voors. Staten , ende ronder dese ist
onmogel. eenige macht ter zee te hebben. Ende gelijck
wij met oogera Bien, dat de machtichste Coninckrijcken geen
macht ter zee en hebben, naer proportie van haerluyder
macht , maer alleenl. naer proportie vande trafficque die
haere Coninckrijcken ende Provincien hebben , waeruyt
men claerlick siet , wat schade onsen vijandt soude comen
te lijden , indien men haer dese navigatie soude comen te
verhinderen ende beletten , 'twelck in aller manieren ter
executie moet gestelt worden. Maer acht nemende, dat men
dickwils met weynich macht op eenen tijdt wil aenvangen
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differente saecken , 'tselue plach te veroorsaecken meerder
gerucht als proffjt; daeromme sail ick (onder correctie)
mijn goetduncken seggen, welcke navigatie men eerst behoort te beletten ende verdistrueren, ende dat nae de occurrentien ende saisoen vanden jegenwoordigen tijdt.
Ende oversulcx, omme te vernietigen ende geheel te
verderven de Oost-Indische Compaignie, soude van node
lijn , infructueux te maecken ende te beletten de trafficque diese hebben opde custe van Coromandel, diese tot
nochtoe soo vast niet en hebben gestelt, dat men tegen
sodanige navigatie een goede entreprinse niet en soude
connen doen, met groot voordeel van sijne Ma t ; acht nemende, dat mette proffijten van dese trafficque onderhouden daermede den oorloch, diese sijne Mat aen doen; ende
om dit te beletten , soude men moeten gebruycken de
macht , die sijne Mat in Spaignen heeft.
Maer omme rijcke buyten van vijff off zes millioenen
gul. te becomen , 'tselue soude men kunnen doen mette
macht van ses off acht oorlochschepen van Duynkercken
in Decembri naestcommende, als wanneer deselue in dese
engte vande Noortzee ende inde winter niet en connen
werden geemploijeert, ende inde maenden van Februario
ende Martio aen ancker souden connen leggen onder 't eylant van S t Helena, ende aldaer te blijven tot int leste van
Junio, omme haer aldaer te bemachtigen vande Hollantsche schepen comende vande voors. Indien , die ordinaris
aldaer een , twee, off ten hoochsten drie in Compaignie
comen om hun te ververschen ende haere siecken te cureren. Ende dickwils comense inde voors. maenden aldaer,
soo swack ende geladen met siecken , dat een schip vande
onse twee vanden vijant soude connen nemen ; ende ronder in dit eylant te ververschen, ist bijnae onmogel. in
salvo in Hollandt te mogen comen.
Int jaer 1618, als ick uytte voors. Indien voer, volghden omtrent acht schepen, die alle soo met siecken waxxv. J.
11
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ren geladen, datse Godt danckten van aent voors. eylant
gecomen te wesen ; waervan de meeste waren drie schepen
in compaignie. Haer cargasoen wierde geestimeert weerdich te wesen omtrent acht ende een half millioenen gul.,
die met een macht van zes schepen te nemen waren geweest. Ende hierinne en runnen in dit jaer, van hier
noch van Spaignen , yets goets off proffitelix doen , om
dattet saisoen gepasseert is, ende stelle het daeromme
Lotte toecommenden tijdt alhier voor memorie.
De custe van Guinea soude men connen suyveren met
acht wel gemonteerde oorlochschepen, ende daermede bemachtigen ende verdistrueren alle de macht, die den vijant
aldaer heeft, overmits dat sij haer trafficque lancx deselue
custe in verscheyden plaetsen , die wel 20 off 30 mijlen
van malkanderen leggen, sijn doende, diewelcke, om dattet een verdeelde macht is, souden connen genomen ende
verdistrueert werden, int bijsonder ende verdeelt sijnde , als
de onse aldaer konden wesen , inde maenden van Januario ende Februario. Want alsdan hebben de Hollanders
haer trafficque volbracht, bereyden haer van daer te varen
in Hollandt, ende dat daerom , omdat dese custe mette
meeste deel vande vordere cituatie inde Tropico haren winter heeft ('twelck sijn temporales boraccas lunias 1), donderen
ende blixemen) als de son gaet in haer seint 2) off seer naebij
is; 'twelck aldaer ontstaet omdat die leyt op 7, 6, 5 ende
4 graden haer het Noorden vanden Equinoctiael, als wanneer de son gaet door het teycken van Aries ende de vordere teyckenen noortwaerts op. Ende ter contrarie, sijnde
daer alder verst van daen, te weten in Capricorno, alsdan
hebbense een seer goeden ende vasten tijdt. Inder voegen
latte voors. custe in onse somer niet navigabel en is, ende
men aldaer seer weynich schepen soude vinden; ende mits1) Hier zal wel gelezen moeten worden: temporales, horrascas, lluvias,
d. i. stormen, wind- en regenbuien.

2) zenith ?
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dien en soude men `) dit jaer den vijant aldaer eenige schade
van consideratie connen doen. Maer dit dient alleen om
t'sijner tijdt daerop te letten ende hare navigatie vruchteloos te maecken, acht nemende datse mette proffijten van
dese trafficque de macht vande West-Indische Comp e willen oprechten. Ende door octroy ende consent hebbense
nu vande rebellische Staten becoomon , dat geene particuliere derwaerts eenige schepen mogen senden ; waeruyt
dienvolgende geconsidereert 2) in hef, goet succes van dese
navigatie hare macht, ende in het quade succes haer verderff ende onderganck.
Ende Gommende totte naviganten ende negotianten van
Groenlandt ende Muscovien ende haere visscherie, soude
men in Augusto naestcommende met 10 off 12 schepen
van Duynkercke een vorderlijcke entreprinse tegens haer
voor sijne Mat connen doen, indien men met deselue macht
inde voors. maent seylde haer het eylant, alwaer de voors.
naviganten van Groenlandt hare visscherie doen, om d'selue
te nemen. Ende ten minsten is ieler gearmeert schip vanden
viandt met sijn geschut en amunitie van oorloge weerdich
20000 gul. , ende hebben geladen in ieder schip aen traen
van walvisch 50000 guld. Ende omme dese entreprinse te
verseeckerder te mogen doen, soude van noode wesen, datte
schepen van Duynkereken seer vorderlijcken wierden versien van alle 'tgene de schepen van noden hebben, soo van
amunitie van oorloge, als dobbel getal van volck, omme
mette selue veroverende de schepen van vijant, deselue
schepen daermede t'armeren ende d'armade van sijne Mat
te verstercken. Weicke schepen vande voors. negotianten ,
sonder eenige vreese ende bescherminge van oorlochschepen, doen hare visscherie, mette welcke hare schepen soo
gembarasseert sijn, datse haer geschut niet en connen
1) en sonde men, d. i. zon men niet.

2) IIet sehijnt dat hier gelezen moet worden consisteert.
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gebruycken; ende veel weyniger, alse onse schepen gewaer
werden, konnense vluchten, om datse alle hare visscherie
met overdwersse masten ende nederleggende seylen doen.
Ende behaluen delen soo heeft yder schip sijn particulier
ende absoluyt hooft ofte Capiteyn ; ende veel hooffden hebben verscheyden willen off sinnen ; d'eene wil vechten
d'ander doet sijn beste om te eschapperen , versorgende
't proffijt van hare meesters, gelijck als 'tselue dickwils in
gelijeke scheepsbataillen is gebleecken. Ende sullen deselue
verlieses, overmits sij seer verre vanden anderen sijn visschende , ende mitsdien d'een den anderen (sijnde in perijckel) niet konnen helpen ; ende dit bootsvolck hebben
soo goeden genegentheyt niet om te vechten , als wel doen
de geene die d'voors. Staten in dienst aennemen totten
oorloge; want een ieder vreest sijn leden ende gesontheyt
te verlieses , ende werdende vermincket en werden daer
voor niet gerecompenseert. Dient mede geconsidereert ,
datse in ieder schip hebben 30 off 40 Basques , 'twelck onderdanen sijn van zijne Ma t ; diewelcke siende tegen haer
comen onse macht met een goede resolutie, sullen sonder
twijifel meer quaet doen ende schrick maecken inde schepen
vande vijandt als offensie tegens de oase, principalijck soo
sij goet quartier off pardon connen becomen. In voegen
soo can men op dese voet sich verseeckeren vande victorie
tegens de schepen van Groenlandt, soo men anders eenige
saecken seeckerl. can bouwen op menschel. consideratien.
Ende hebbende dese geconquesteert, Boude ick raetsaem
vinden , dat, om niet soo een macht van dertich off 35
schepen vruchteloos in zee te houden , de victorie vorder
te vervolgen ende te nemen (in compaignie vande geconquesteerde schepen , int geheel off ten deele dienende om
d'armade van S. Mat te verstercken) haren weck, geheeten
Sant Angel off Sant Nicolaes, gelegen op 66 graden septentrionaelsche breette, alwaer men alsdan mede een entreprinse can doen op 6 off 7 schepen, weerdich in pel-
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terijen ende andere Moscovische waren omtrent ses tonnen
gouts, d'welcke inde voors. baije off haven negotieren ,
sonder eenige oorlochsehepen ende sonder suspitie van
rencontre van eenige hostiliteyt. Ende alhoewel yder van
dese schepen soo wel gemonteert ende versien sijn als de
schepen van oorloge vanden vijandt, evenwel en sullen
geen resistentie tegen sodanigen macht derven doen, uyt
vreese, sulcx doende, geen goet accoort te sullen becoomen.
Ende indien men oordeelt, dat men sijne Mat meerder
dienst soude konnen doen metten haringhvangh te ruineren , soude men de voors. armade mogen verdeelen in twee
offensiue armaden , inder voegen dat een ieder bestant
soude wesen om sijn desseyn te executeren ende uyt te
voeren, gemerckt dat opde entreprinse vande Muscovische
schepen niet meer van noode en sijn als thien welgemonteerde scheepen, liaerdien men den vijant aldaer mede
op sijn onversienst kan aendoen, als van malcanderen leggende. Ende omme de voors. visscherie te vernietigen
ende ruineren, sullen, om 'tselue te doen, genoech wesen
20 schepen, overmits die mede onversiens connen besprongen worden , omdat deselue verre van malcanderen sijn
gelegen ende ten deele sonder wacht doende hare visscherie. Ende wij sullen deselue lichte]. connen becomen , off
ten minsten uytter zee nae hare havens verdrijven, solider
dat iemant vande selue hem verstouten sail weder in zee
te comen, overmits dat alle de macht vande oorlochschepen vande voors. Staten, deweleke geordonneert sijn tot
bewaringe vande voors. visserie , onse voors. macht niet
en sullen derven verwachten. Ende sijn mede seer verre
vanden anderen gelegen, sulcx dat een sodanige vloote
in geenderley manieren te vergelijeken is bij een macht
van oorlochschepen bij den anderen blijvende. Ende veel
min sal men eenige difficulteyten proponeren, om te verhinderen gelijcke expeditie, door dien 'tselffde redonderen
sail tot grote schade vanden vijant ende veroorsaecken sail
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den dienst van S. Ma t, niet twijffelende off uyt het goet succes van dit dessein dependeren sail, ten deele de concurssie van alle soorten van bootsvolck, diewelcke siende datse
in vorige tijden, ende tot nu toe, dienende die van Duynkercken in dese enghte vande Noortzee, meer perijckel liepen van opgehangen te werden als rijcke buyten te becomen,
en hebben niet connen resolveren herwaerts over te commen.
Ende gemerckt dat , omme gelijcke equipagien ende armeringen van schepen te doen, van noden is, dat men van
alle dingen wel versien is, ende dat in dese gehoorsamige
Provincien minder provisie is die tot gelijcke schepen van
noode sijn , als wel inde rebellische Provincien , sail van
nooden veesen (indien S. ExC1e belieft te vervolgen ende
executeren Benige van dese voorgestelde desseynen) in tijts
de nodige preparaties te doen; soo veel te meer dat , beginnende het werck aen te vangen , sal men sich beter
connen informeren als anders van alle 'tgene nodich is.
'Twelck men sonder groot gerucht ende commoditeyt sail
connen becoomen, ende bijsonder moet men seer serieusel. in recommandatie houden, dat men goede sorge heeft
om bequame ende geexperimenteerde stierluyden te becomen , die bij onse vijant geemploijeert sijn geweest inde
voors. navigatiera. Ende omme deselue hier te doen commen, is van nooden tijt ende vrienden te hebben, die allenxkens deselue in Hollandt ende Zeelandt soecken te winnen
ende persuaderen datse hier commen. Ick verseeckere mij
dat ick commoditeyt sal vinden om van seergoede stierluyden versien te werden; specialicken deselue verseeckerende
datse onder mijn gouvernement ende bevel sullen staen.
Aan den voel: Bij den verrader vander Dussen van Rotterdam den Spaengniaert geprint. ')
Kopij cgelranslateerd uit het Spaansck.
Rpa 16a Junij 1628.
1) Uit het stuk zelve blijkt, dat de steller, in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd, zijn opstel aan den Spaanschen Landvoogd heeft ingediend.
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Krijgsbedrijven in Brazilie.
Uit het Archief van HILTEN.

Hooge Moogende Heeren.

Dese gelegentheyt hebbe niet willen laten verbijgaen.
sonder u. Ho. Mo. met mijn schrijvens te versoecken, daermet verwittigende, den viant 3 e December een secours uyt
Portugal in Ponte Garagua gelant, en• wij met onse trouppes Paripuera met twee redouten gefortificeert te hebben,
om te beletten den aenvoer van groff geschut, want anders geen bequamen wech den viant open is , hier ons
vast maeckende. Ende geinformeert wesende door de inwoonderen, die alle passagien, bewust dat den viant niet
conde int lant inbreecken als over desen wech, ') hebben
nochtans bevonden , dat ontrent 1500 man , met de niew
aengecoomen Generael Don Louis de Rockas E Borgia,
bovenom door de bossche op Camaragibi was doorgebrooeken , ende heeft sich met sijne voortrouppes opten 15en
Januarij vertoont voor Povoson de Porto Calvo, 'twelck ,
om sobere besettinge eh.- gebreck van victualie, bij ons gequiteert en bij haer wederom geemporteert is. Ondertussehen de trouppes in Paripuera, verneemende des viants
inbreuck, hebben haer inde marsch begeven, om den vijant
te volgen. Don Louis, dit verneemende, heeft sijne soldaten tegens d'onse uytgeleyt om te slaen, e sijn aen den
anderen gecomen tusschen Camaragibi ef Povoson in ba1) Hier schijnen eenige woorden uitgevallen te zijn.
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taille rangée, alwaer (door Godts genade) den viant iu
ecu schandelijcke vlucht en in route geslagen wierde, blijvende den Gnael Don Louis aldaer opte plaetse, en den
Commandeur over d'Italianen , Hector de la Calche , gevangen. D'onse conden door veel gequetsten den vijant
niet volgen, maer retireerden weder op Paripuera. Latende
'tselve wel beset, sijn de meeste trouppes van daer geembarqueert en weder in Serinjahein gelegert, een plaetse
van importantie, daer Albuquerque sich voordesen lange
opgehouden hadde; en indien die weder hadden geincorporeert, om haer goede gelegentheyt, den viant in lijffs
nootdruft ende int lant uyt te loopera seer avantagieux ;
te meer dewijle hij met eenige macht in Una alreede was
gecoomen , 'twelck om de ongelegentheyt ons ondienstich
was, alsmede de redoute in Bare Grande daeromme gegeslecht. Dese plaetsen hebben met eenige lichte fortificatie eenichsints verseeckert, houdende onsen viant cleine
partije continuel. rontom , die altemet een allarm maecte.
Wij sochten den viant t'overvallen in Una; maer was door
de Portugesen van onsen optocht al verseeckert, ende hadden sich aende overzijde des riviers begeven , daer hen
niet coste bijcoomen pochte vervolgen. Dies tegen den anderen leggende, beyde onvermoogentheyts wegen niet veel
connende uytrechten, soo heeft de trouloosheyt veeler inwoonderen, haren gepresteerden eedt ende daerop gevolchde
paspoort inde wint slaende, door secreete correspondentie
soo veele gedaen , dat opten M en Aprilis sich geopenbaert
heeft Cap" Ribelhoo, door de Aldea van Pojouca coomende
met 500 en 400 Brasilianen, uytberstende int midden des
laats tusschen de Cabo en Reciffe, daer hij eenige suyckermoolens spolieerde en stracx daerop mandaten aenslaende
den inwoonderen belast inde wapenen te coomen om hem
te verstercken , gelijck dan daerop wel 400 vande Moradoores bij hem hebben geconjungeert. Hiermede machtich
wesende, ende alle onse trouppes boven Serinjahein voors.
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haer houdende, heeft alles connen doen sonder resistentie
naer sij welgevallen ; nam in Moeribeque, oock S t L aurence, leggend 't verste 4, 't ander maer drye mijlen vaat
Recif, van daer hij tot onder alle de fortificatie stroopte.
En door meerder toeloop was gesint Goyana en de stat
Parahiba, ongefortificeerde plaetse, oock te besoecken, dewijl die vant Recif bij den anderen trocken drie hondert
soldaten ende uytte aengecoomene schepen 900 matroosen,
daermede sij opten 25 e11 Aprilis des naermiddachs den Ribelho overvielen en in een schandelijcke vlucht sloegen ,
verlossende 40 gevangene van onse natie, die hij hier ende
daer int lant genoomen hadde. Door dese vlucht is de
viant ende d'inwoonderen, die dit besteecken hadden ende
tegen ons geattenteert, seer buyten postuer gestelt , en
hebbe oock daerover haer laten overcoomen behoorlijcke
straffe, ombrengende die tegens ons de wapenen hadden
gevoert , en eenige , door welekers beleydingo den viant
was int lant gelockt. Somma, dat den viant sich met alle
macht in Povocon de Porto Calvo heeft moeten t'samen
begeven, daerse grootelijox van honger ende schaersheyt
geplaecht worden. Wij dan siende, dat dit lant is vol passagie, en niet te beletten , off den viant can altfijt met partijen doorsteecken eii 't lant devasteren, hadden geresolveert
a ll e middelen bij de hant te nemen om hem uyt Porto
Calvo te deslogeren en vorder om de Zuyt te drijven. Onse
macht is klein, niet meer als 1500 a 1600 soldaten int
velt, daertoe noch wel eenige Brasilianen ; maer men can
op dat volck weynich staet maecken , ende bevinden nu
wederom, dat den viant met eenige partijen boven int lant
is, daerse een Ingenio `) gebrant hebben. Daertegen oock
een vliegende trouppe moeten houden, tot bevrijdinge vant
platte lant, daerdoor onse macht om tegen den viant te
gebruycken al geswackt wert; doch sullen echter soo haest
1) Ingenho, d. i. suikerfabriek.
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den regen en het weder sal toelaten, sien wat wij connen
doen en Godt geven sal willen. En hoewel de Bewinthebbers mette leste vloote wel schrijven geresolveert te hebben de sendinge van 1800 soldaten , die mette laesie schepen hadden behooren hier te veesen, soo hebben wij daeraff
doch noch maer 500 vernoomen, connende ons vande reste
in dese hoochnoodige occasie niet dienen. Bidde u Ho.
Mo. de aensendinge vande resterende te doen bevorderen ,
opdat u Ho. Mo. wapenen tot desselffs hoochgeachte reputatie moogen gevoert worden. Alhier wederom te verhalen onse oude nootwendicheden, sal voorbijgaen , wetende
dat u Ho. Mo. de brieven aende xix , daerinne alles wijtluftich wert vereyscht , mede ter hant coomen. Wij bevinden alhier, dat den Staet ende RRegieringe van dese Landen
seer noodich vereyscht een Gnael om over alles de superdirectie te hebben, waeromme aende Bewinthebbers heb
geschreven. Daertoe versoecke , dat haer Ho. Mo. de hant
mede gelieven aen te houden, dat ons bequame mannen
mochten toecoomen.
Hiermede ,
Hooge etc. Onder stont: u Ho. Mo. onderdanichsten
dienaer. Get. Sigismund von Schoppe.
Ant*: Vaez ') 8eT1 Junij 1636.

1) d. i. Antony Vaz.
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ONDERSCHEPTE BRIEVEN,
GESCHREVEN UIT BRAZILIE NAAR SPANJE, 1632.
Uit het Archief van HILTEN.

Copie van

eereen brieft' van Manuel Dias de An-

drada, geschreven uyt Rio de S t Francisco , den
12 en Meert, aen Pedro de Cadena, Procureur
Generael over den Staet van Brasilia

inde Bahia.

Ick imagineerde, dat Godt ons gelieffde van meerder
castijdingen te bevrijden; dan wij sien nu contrarie , oorsaecke van onse sonden ; 't sail Hem believen , datse cesseren ende dat Hij V L. bewaere.
Daer sijn aengecomen drie secoursen in minder als 40
dagen, het leste Mauritius, Grave van Nassau. Den weleken ons quam vinden, ende int vechten hadden de victorie ;
sloegen onse macht doordien dattet ons inde drie eerste
assauten seer qualijck hadde gegae71. V L. weet ende kent
de Desquidor van Spangien ; onse eiacht is seer swack
door tardanse van secours.
Ben hier gecommandeert ter oorsaecke van drie dingen,
die seer qualijck bevinde. Ten eersten, de maintenimenten
gebreecken, want er geen meel en is. Ten tweeden, den
pas vande reviere te beletten is onmogelijck , want er
cleyne berg ') in komen ende landen daert hun belieft, sonder 'tselve eenichsints te beletten. Ten derden , om te
beletten het overloopen van onse soldaten, 'twe]ck niet
dan all te veel geschiedt. Ick schrijft in deser forme aen
den Gouverneur; laet het niet onder het volck tomen van
die Staet, op Jatter geene schrick onder hun koorre.
1) barken?
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Den miserabelen staet, daer wij hier in sijn , laet ick V
L. weten. 'T is jegenwoordich den tijt om aen sijne Majesteyt de grootste diensten te doen , ende opdat het volck
bijeenblijve, moeten geprocureert werden grooten voorraet
van mantenementen, tot voortcominge vant quaet datter
over ons hooft hangkt, alsmede ten goede dat Godt ons
kan seynden met een aermaede tot recuperatie etc. Rio
de Sto Francisco, 12 Meert 1637.

Copie vanden brieff van celven Manuel Dias de
Andrada, Theniente-Generael der oorloge in Pernambuco , geschreven uyt Rio de S t Francisco
12 Meert, aende Princesse Dona Margrita.
Serenissima Syni ora . Rebbe aen uwe Hoocheyt laten
weten 't succes ende rotura'), dat den vijant aen ons volck
heeft gedaen op 18 Februario, retirerende den Grave naer
Alagoa , tot beter onderhoudinge der soldaten ; commanderende mij op de plaetse van Rio S t Francisco bastimenten
te versamelen ende te sien , off men dese reviere koste
defenderen , alsoo men weet dat den vijandt het fort Porto
Calvo in heeft. 'Twelck tot laste stondt van Mugiwel de
Giberton met 450 mannen , gecosen uyt alle de tersios ,
buyten het volck vant geschut, soldaten onder Cap t Joan
Rois de Zeuza, vertrouwende in Godt dat in twee a drie
maenden de armade sail comen , die men verwacht, opdat
desen geheelen staet wederom werde als vooren. Het fort
overgelevert lijnde, isser gecomen een armee van 40 zeylen,
die den vijandt verwachte , ende met 56 zeylen, diese in
desen staet noch hebben , connense Bahia ende andere
meer plaetsen attenteren. Dan gelijck men sulcx niet en
kan gedoen, sonder dat het sijne Majesteyt te hooren compt,
1) afbreuk.
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hopende daerinne versien zall worden tot onderhoudinge
van desen staet , 'twelck wij desireren : want anders loopt
perijckel het gelooff, datter is, 'twelck voor eerst te beclagen soude wesen, alsmede de particuliere vande monarchic
van Spaengien, Oost ende West.
Hebbe gevonden in Rio S t Francisco seer weynich voorraet van meel, alleenlijck eenich vlees, ende de riviere
kunnen niet defenderen tegens den vijant ; want , commende met cleyne schepen, connen bequamelijck voick aent
landt setten, waer sij begeeren, tsij int Zuyden ofte Noorden , sonder belet te werden van onse soldaten. Het swaerste is , datse ons connen den wech couperen , in vougen
dat wij niet en sullen connen retireren. Van alles hebbe
weete gedaen aen den Maistro de Campo Generael, opdat hij het perijckel soude sien te remedieren ; ende ick
ben doende aen uwe Hoocht , opdat aen sijne Ma t tselve
sout communiceren , hoe nootsaeckel. de remedie conveneert etc. Rio St') Francisco, het uytterste deel vah.- Capitanie de Fernambuco , 12 Meert 1637.

Copie van eenen brieff geschreven door den Theniente van Graeff de Benjola, Emanuel Dias de
Andrada, 26 Feb. 1637, uyt Alagoa, aen Pedro
de Silva, Gouverneur vande Bahia.
Mijnheere, hebbe aen uwe Seg na hiervooren gerefereert
den staet vant gene hier passeert. 'T svijants secours is
gecomen met den Grave Henrick de Nassauw ende 3000
mannen, vooralleer dat ick van uwe Sing ria daervan advys hadde. Hij is ons tot Porto Calvo comen besoecken,
ende gelijck de macht vier dobbel meer was, hoewell daer
dapperlijck wiert gevochten van 's morgens tot vier uyren
naer de noen, mosten per force cederen ende ons volck
retireren naer dese Alegoa, ende ick hun volge tot den
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fijt sijne Mat ons denckt secours te senden , 'twelck wel
nodich is , naerdemael in 15 m. niet een woort schrijven
van Spangien hebbe becomen. Ben hier versamelende alle
het volck, ende te besien, wat den vijandt soeckt te attenteren ; ende bij soo verre wij genootsaeckt werden van
hier te vertrecken, wegen de groote macht, ende quamen
Rio St Francisco te passeren , bidrie uwe Sing ria Jatter
kost en andere gereetschappen werden gepreveniert voor
dit volck, alhoewel ick duchte, den vijandt die plaetse eer
sail beleggen : want hij hem met bestante macht bevindt,
alsoo hij bij sich heeft drie duysent mannen, die nu lest
sijn komen , 3500 die hij hadde, 1500 bootsgeselllen ende
meer dan duysent Indianen. Ick moet hulpe bij uwe Singro
soecken. De soldaten verlopen dagelijcx, sonder 'tselve te
connen beletten de wachten , die daertegens sijn gestelt.
Oversulcx dient, dat uwe Sing ria laet straffen die daer werden bevonden, alsoo anders geen remedie en einde. Godt
bewaere uwe Sing' , gelijck Hij kan. Alagoa, 26 Februario, 1637.

Desen voorverhaelden brieff viert gesonden aenden
Coninck van Spangien door den Gouverneur vande
Bahia, Pedro de Silva, gesloten inden naervolgenden, door hem aenden Coninck geschreven uyt
de Bahia, 16 Meert, 1637.
Sigra.
Naer 't vertreck vande twee patacáes, die ick affveerdichde,
adviserende de compste van Grave Henrico de Nassau ende
het importeren van Porto Calvo , een naer Costy ende het
andere naer Vianna, is hier gecommen eenen Italiaenschen
Ayudant , gedepessieert door den Grave van Benjola, met
brieff, daervan biermede copie gaet. Certificeert, dat den
vijandt naer dese plaetse is commende; ben hem verwach-
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tende met de wapenen inde handt , om deselve te defenderen totter loot, vertrouwen op Godt, die mij sail helpen;
want het sijne saecke is. 'T sail sijne Ma t gelieven ons
te secoureren met de armades ende bastimenten tot onse
onderhoudinge, alsoo de Conincklijeke middelen sijn geimpossibiliteert. Met eenera sall sijne Mat ordineren , gesonden
werden twee off drie duysent musquetten ende arckebuyssen : want er onder de soldaten gebreck van is, principalijck onder het wick vant landt. 'T is seecker, dat den
vijandt hier sail comen naer het verjagen van ons volck
uyt de Noorder Capitanie, ende dat onse resterende soldaten naer de Bahia sullen retireren, mier sorge dragen om
hunne persoonen te salveren, als well de wapenen. Niet
anders offesserende'), Godt bewaere den persoon van sijne
Catholijcke Mat etc. Bahia, 16 Meert 1637.

Eenen anderen brieff, geschreven door den Gouverneur Pedro de Silva, uyt Bahia, 2 April 1637,
aenden Hartoch de Haveyro. Waerinne niet bijsonders en adviseert, als alleenlijck'tgene volcht.
Den miserabelen staet, daerin wij sijn, en advysere aen
uwe Sing ria niet, alsoo 'tselve door andere sult weten ; alleenlijck segge, bij soo verre sijne Mal ons in alderhaest
niet en helpt, sail hier gedaen ende verlooren veesen etc.

1) Misschien heeft hier het Spaansche woord ofreciendose gestaan: dan
beteekent het: daar zich verder niets aanbiedt om te melden.
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Dese naervolgende copie is gesonden door den Gouverneur vande Bahia, Pedro de Silva, aenden
Coninck van Spaengien, ges. vanden Grave de
Benjola, geipt Don Joan Vintcentio san Felicia,
uyt Allegoa, den Ten Meert 1637.
Met differente brieven hebbe geschreven aen uwe Singro,
dat ick was gecomen aen dese Allagoas, volgende het voetvolck, verwachtende 'tgene Jatter soude mogen voorvallen.
Het gebreck van bastimenten is groot, ende veel grooter
de disordre vande soldaten, die dagelijcx verlopen, sonder
dat eenige diligentie tselve kan beletten ; ende lijnde dese
twee dingen vande importantste, soo sail uwe Sing r1e dit
in tijts remedieren. Het scheen nodich te wesen te senden een persoon van aucthoriteyt ende experientie naer
Rio St Francisco ; soo hebbe goetgevonden derwaerts te
commanderen Manuel Dias de Andrada, opdat aldaer siet
bijeen te versamelen de soldaten , ende proviande te besorgen , passerende aen d'ander sijde de reviere alle het vee,
om voor te tomen 'tgene soude mogen offresseren '), ende
dat aende inwoonders 'tselve oock soude ordineren te doen,
oock opdat wij souden besichtigen ende repareren alle de
avanidas, 2) daer den vijandt kan aencomen, alsoo ick verstaen, daernaer is trachtende. Ben verseeckert, dat den Theniente Generael 'tselve wel sail doen, ende met sijn presentie sail het volck met grooter lust assisteren : want hij
de inwoonders genouch tot hem kan trecken , alsmede de
soldaten dragende hem respect. Ick bilde, uwe Sing ria wilt
hein assisteren vant geene hij mochte heysschen, ordonnerende aenden Cap t van Serigippe 'tselve oock te naercomen , ende dat proviant soude versamelen. Denckt uwe
1) ofrecer(se). Zie noot, vor. bladz.

2) lees: avenidas, d. i. ioeyanyen.
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Sing' opde goederen, die hier hebt te senden, ofte geldt
tot soo groote continueerlijcke costen , die hier dagelijcx
vallen: want, sulcx falierende, de soldaten sullen tat niet
geraecken, alsoo der niemant en is, diese wilt assisteren.
Uwe Singria is kennelijck, hoe grotel. dat het conveneert')
de conservatie, tot der zijt dat Godt laet comen eenige dingen van Spangien.
Nebbe verstaen, dat den vijandt verwacht 2000 man, boven de 3000, die hij becomen heeft, om de Bahia te gaen
besoecken , ende het is seecker 'tselve niet en sall doen
soo lange wij hier sijn. Oversulcx conveneert') grotel. dat
V E. Sing ria ons assisteert: want soo lange wij hier huys
houden, is de Bahia verseeckert. Godt bewaere uwe Singnoria, als ick desirere. Alagoa, 7 Meert 1637.

Noch een ander copie, gesonden door den Governeur vaiï Bahia aen Coninck, ges. van Joan Roys
Molinar, Capt Major van Capitania de Seregippe
del Rey, P April 1637.
Den Grave is hier gearriveert int retireren , met 1000
soldaten ende meer dan 6000 gevluchte persoonen, doende
veele destructie in dese Capitania onder het vee, niettegenstaende dat de inwoonderen dagelijcx bestellen 18 koeyen
ende de somme van 4000 alpirees farina. Bij soo verre
dit soo meer dan 8 dagen blijft duyrende, ick meyne, dat
de inwoonders sullen desperaet worden ende hun bij den
vijandt vervoegen , alsoo ick dadelijck verstaen gedaen
hebben alreede eenige inwoonders van Rio S t Francisco ,
waertoe den vijant paspoort is verlenende. Ick late uwe
Sigr'° dit weten , opdat in aller Naest dit procureert te remedieren: want soo den vijandt heere wordt van dese stadt
1) lees, naar het schijnt, concerveert.
XXV. J.
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off plaetse, het sail de principaelste wesen ende hem dienen tot overwinninge van Bahia. V E. Sing rio gelieve
dese saecke wel te considereren, ende procureert ons in
aller haest te provideeren. Mij commanderende tot dienst
des Conincx. Seregippe del Rey I mo April 1637.

Noch een anderen brieff, gesonden aenden Gouverneur vande Bahia door den Raedt vande Stadt
Sirigippe del Rey, dato primo April, geteeckent
Fran da Silva, Jeronimo Dandrade, Joan Aranha,
Ducas ende Bras da Costa, den welcken mede
aen Coninck is gesonden, als volcht :
De experientie wijst ons, prognosticeren dit ') toecommende desgratie, hebbende present de oorloge vande Hollanders, luttel meyninge dat wij souden commen te sier,
gelijck de dingen hier gaen int retireren , 'twelck niet en
geschiet dan met 2000 zielen ende 5 a 6000, die mede
komen gevlucht; forsoselijck 2) sullen wij in groot verdriet
komen, bij soo verde V E. Sing ro ons niet en helpt.
Den Grave segt, dat men hem moet bestellen 20 koeyen
dagelijcx ; considereert uwe Sigro , wat meel Jatter naer
venant moet wesen, behalven het gewelt ende violentien,
die ons werden aengedaen. V E. Sig ro wilt ons behulpsaem wesen, om Godes wille ende van sijne Ma t ; bij faute,
sullen wij dese staet moeten gedespopuleert laten. Op desen sijn wij met den brenger antwoort verwachtende etc.

1) lees: in't. 2) Zou dit een slordige overzetting van het Spaansche
forzosamente, noodwendig, weren?
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Volcht den brieff aenden Coninek ende sijn Rijcke
van Portugael , gesonden uyt de Bahia, dato 8
April 1637. Was geteeckent Pedro Catteiia Devina Sancty, waermede was seyndeit de 3 voorgemelde copien.
Sigre.
Op 16 Meert lestleden adviseerde aen uwe Mat 'tgene
hadde te seggen tot dien (lach, gelijck den ') medegaende
copien is blijckende. Ondertusschen sijn de saecken soo
verlopen, dat alle de Capitanias vant Noorden in handen
vet- Hollander is. Conform d'advysen , die heden comen uyt
de steden van S t Xpofal ende Capitania de Serigippe ,
alwaer ultimo Meert was den Grave int retireren aengecomen met meer dan 1000 soldaten ende andere 5 a 6000
zielen, gelijck de advysen van 1° April daervan mentioneren , geteeckent Joan Roys Molinar, Cap t vande voors.
Capitania ende vande Officiers derselver Stadt. Welcke
copien hierneffens Eten uwe Ma t gaen, alsmede eene
7en Meert, geschreven door den Grave uyt Alagoa, die
ons van alles seeckerlijck seggen, vant overgaen van Porto
Calvo, waerinne was Miguel de Giberton. Verstaen , dat
den vijandt eenige stratagemas heeft gedaen, om den Grave
vant fort te doen retireren, om soo aen Miguel de Giberton
de hoope van secours te doen verliesen. Om soo een notabel ende inexpugnable plaetse over te geven, wel geprovideert van menichte cruyt, munitie ende geschut, geprovideert van alles, sonder yets te gebreecken, soodat den
vijant niet machtich genoch en was deselve plaetse met
gewelt te winnen, moeten geloven geschiedt te sijn door
de stratagemas der Hollanders. De voors. Grave behoorde
hier alle uyre te wesen met de menichte vant volck , die
1) nit?
12*
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met sich is brengende, om ons hier te consumeren. Mijn
gevoelen is, dat de Hollanders alle het volck sullen procureren hierin te jagen , opdat de vivres eer souden consumeren ende, voor dese plaetse commende, ons daerdoor
te overweldigen, 'twelck Godt verhoede. Wij sijn alltesamen gecouragieert vechtenderhandt te sterven.
Dene vande principaelste plaetsen , die wij hier inde Bahia hebben te fortificeren, is de brugge ofte puncte vant
eylandt Taparica, gelegen drie mijlen van dese stadt vóór
henen. 'T is weynich tijts datse gingh recognosceren,
mits-gs 't gehele eylandt langs henen. Dese punct vast aent
landt is schoon gemaeckt tot twee reysen de Capitana
de Napoles, ende daer mogen seer wel bevrijt leggen 200
groote schepen, diepe gaende 8,10,12 ende 15 vademen,
dicht aen het landt. 'T is een plaetse, daer den vijant de
ooge op heeft. Soo sij deselve vermeesteren, binden ons all
t'samen de keele toe : want 't is de passagie, daer alle de
mantenimenten moeten passeren tot dese stalt, soo van
Cairu, Boipuca ende Camama, dewelcke ons sustenteren;
alwaer oock bijeans alle de Sing les vande Ingenios woonen
uyt dat district. En gelijck die plaetse de fortificatie soo
wijt vanden anderen heeft, isser veele te besetten, 'twelck
ons bijhebbende volck qualijck doen kan, soodat ons oninogelijck is deselve punct van Taparica met behoorlijck
volck te besetten, als 't convenieert. Dat meer is, wij en
hebben geen groote stucken , die ick sien daer nodich te
wesen, ofte volck om 't geschut behulpsamich te sijn, gereet
staende, vant fort St Antonio langs heersen dese stadt tot
Tapagippe, 't fort St Bartholomeu ende platte forma de
Sant Bras, consisterende in twee groote mijlen. Daer en
is niemant van consideratie, die ons kan dienen ; niettegenstaende sijn geresolveert, tot der tijt dat het volck vande
Grave de Benjola comt, alwaer te stellen 3 a 400 soldaten,
ofte ondertusschen den vijant daer yets quame te attenteren. Mij heeft goedt gedacht, dit V E. Mat te seggen,
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opdat soude considereren wat aengaet saecken van soo
grooten importantie, eÏi goedt vindende dat ment fortificeert , maeckende een platte forme om te planten 10 off
12 stucken , slangen ofte colobrinas van 30 ofte 40
ijser, 't soude de importantste saecke sijn van dese Bahia.
Gelijcker sulcken merckelijcken diepte is langs henen het
landt, 't is te sorgen dat den vijant bij het voors. fort
soude connen comen met de importantste schepen , die hij
heeft, loopende alleene perijckel van eene te verliesen, om
die plaetse te winnen. Ende oversulcx te beletten, isser
nootsaeckelijck geschut, alser hier vooren geseyt: want met
twee schoten kan men alsdan een schip inde grondt schieten, eer hij daeraen can komen. Godt bewaere den Catholijcken persoon van sijne Ma t. Bahia, 8 April 1637.

Copie vanden brieff uyt de Bahia, 9 April, door
den Governeur Pedro da Silva aen Diego Suarees,
Raedt van Sijne Ma t ende Secretaris de Estado
tot Madryd.
Gelijck ick aen sijne Mat ben schrijvende wat desen Staet
aengaet, soo will ick uwe niet lastich vallen, well wetende
de groote occupatien, die sijt hebbende. Alleenlijck laet V
L. weten, dat den vijant hier alle uyren wordt tot onsen
leetwesen verwacht, ende dat de belegerde sijn roepende
secours op secours, wetende dat alles dependeert aen V
L. persoon , alsoo de monarchie tot V L. laste staet. Ben
biddende, ons wilt helpen, ordinerende dat de armade vandaer mach seylegaen in aller haest (want daerinne consisteert 't verlies van Brasill), ende dat ons mach toegesonden werden alle nootsaeckelijckheyt tot onderhoudinge ,
wapenen , poeyer, amunitie, wel gelovende datter dilay
sall vallen; dan vertrouwe in onsen Heere, datse ons niet
soo facil en stillen hebben. Sullen ons vromelijck dragen
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en defenderen tot der doot. Ben niet langer, om V L.
geenen tijt te benemen, die wel van doen hebt om op loo
groote dingen te letten, die tot V L. laste staen. Aen
mijn heeren Conde Ducque') schrijven in deler conformiteyt. Godt bewaere V L. Bahia 9 April 1637.

Copie vanden brieff, geschreven vanden Gouverneur
Pedro da Silva, uyt de Bahia, 9 April 1637, aen
sijn Ext Conde Ducque ofte Conde de Olucaras 2)
tot Madrid.
Aen sijne Ma t schrijve door handen van Secretaris Diego
Souarees ende particulierlijck wegen den staet ende oorloge van Parnambuco ende vande Capitan de Noort, ende
alles laten weten watter passeert t'sedert ben governerende
tot heden. Ende gelijck alles door sijn Ex e handen passeert,
sail niet refereren, wel wetende de groote occupatien ende
negotien daer uwe Ex t mede geembrasst sijt. Alleenlijck
docht mij goedt te seggen , dat wij met de wapenen inde
handt staen, alsoo den vijandt herwaerts compt om ons te
belegeren, doordien den Grave de Benjola hem seer geapresureert s) heeft, ende den vijant geoccupeert heeft meer
dan 35 mijlen , die wij noch hadden inde Capitania de
Pernambuco, dewelcke hij nu is liberlijck gebruyckende,
om soo grooter saecken te attenteren, siende naer de Bahia. Ende bij sooverre dat sijne Mat en sijn Exe niet ordineren in groote haeste een armacte om ons te secoureren,
de conservatie derselver sall twijffelachtich wesen ende consequentelijck den geheelen staet van Brasill, die aen dit
hooft dependeert. Ick sail met mijn obligation voldoen 4),
ende alles defenderen totter doot, in dienst van Godt ende
1) Olivarez.

2) lees: Olivarez.

3) apresurado, overhaast.

4) Er zal in 't Spaansch cumpliré gestaan hebben, d. i. ik zal volvoeren .
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mijnen Coninck, mits dese advertensie te doen aen sijn Ext
ende oock te seggen , dat het presidio ') , tgene hebbe, is
weynich minder dan voorraet tot onse onderhoudinge, ter
oorsaecke twee quade jaren en de luttel negotie, die hier
is gecommen naer het vertreck vande vloote , soo sijn de
Conincklijcke goederen seer verswackt ende belast. Hier
en is niemant, die men kan yet geleent heysschen, doordien het landt ende inwoonders verarmt sijn.
Sijn Ext , tot wiens laste is staende de monarchie van
sijne Mat , sail gelieven te letten met breviteyt opde conservatie van desen Staet ende ons mede te versien wapenen op wapen, cruyt, ammunitie ende groff geschut, dat
ons is ontbreeckende, om eenige importante plaetsen te
besetten, die bier sijn inde Bahia, 'twelck per faulte vaat
selve ende van volck niet en is geschiedt.
De intentie vanden vijandt, naerdat ick hebbe verstaen,
is ons aff te nemen een plaetse, om van daer ons de
oorloge aen te doen op sijn gemack. Hiermede compleere 2)
ick met mijn obligatien, alsoo sijn Ex t met sijn groot verstant alles can comprehenderen. Godt bewaere uwe Ext
veele jaren, gelijek wij van doen hebben als vassallen van
sijne Mat. Bahia, 9 April 1637.

Extract wt noch eenen anderen brieff ges. wt de
Bahia, door den Gouverneur P° da Sylua, dato
9 April 1637, aen Martin Alfonso, sijnen neve,
tot Lixa.
Tot hiertoe geschreven hebbende ende open gelaeten
om bij te voegen 'tgene ondertusschen soude mogen succederen, soo hebbe ontfangen advis, dat den Grave ende
Duarte de Albucquerque sijn geretireert inde limiten van
1) garnizoen.

2) Zie vor. bladz. noot 4.
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dese Capitania (hebbende gelaten den vijant in die van
Fernambuco) met 1200 soldaten ende 5 a 6000 zielen,
alle die mede heeft connen brengen; het resterende volck
aende sijde van Fernambuco onder sauvegarde, eenige omdat niet beters en connen , andere met baeren wille. De
retiratie is dapper geapresureert ') ende het leelickste, dat
men segt te commen , sonder den vijant onder de oogera
gesien te hebben. 'T is recht dattet soo succedeert , hebbende sijne Mat Spaignaerden ende Portugesen om de wapenen te voeren gelevert werden 2) aen Benen Italiaen, soo
vertsaecht en cleynhertich, gehjck men heeft gesien in
alle occasien ; daerom liet men de saecken soo in desen
tegenwoordigen stant. Alle vren is men hem verwachtende,
want het een man is vreesende nergens versekert te wesen. Met sijne compste ende soo veel volex en mancquement van vivres , noch wetende waer die te becommen ,
daerenboven de soldaten schuldich te welen acht maenden
gagie , 't sal hier haest afopen door hongersnoodt, 'twelck
den weck is den vijant wel bekent : want sij leggen , ons
sullen vermeesteren sonder een eenich musquet te gebruycken.
Wesende in dese tegenwoordige benauthen, is ons alleen
aengecomen dry caraveltiens, niet minder als 20 mannen p
yder, en de vivres alreede sijn gegeten, niet wetende waer
andere sullen becommen. Ick hebbe de fortificatien gemaeckt naex mijn vermogen, insgelijcx ordre op de vieres ;
maei alles is voor den tijdt van vier dagen. V E. sal mij
verobligeren , dit alles aen te dienen aende Princesse ende
Meepen, opdat mij in geenen tijdt en hebben te verwijten,
hun niet alles volcommentl. en hebbe geadviseert. Wat mij
aengaet , sal het leven laten om te voldoen 3) met mijne
obligatien tot dienst van Orodt ende mijnen Coninck.
Waermede volstaen etc.
1) Zie bl. 182, noot 3. 2) 13e zin sluit niet. 3) Zie bi. 182, moot 4.
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Copie van een brieff door den Gouverneur Pedro
da Silva, geschreven aenden Coninck van Spangien, van dato 11 April 1637.
Singro,

Met dese carrevelle hebbe aen uwe Ma t largo geschreven, dewelcke is laten') te vertrecken door terporael')
ende tempeest. Ondertusschen krijge brieven vande Conde
de Benjola uyt Rio St Francisco , dato 21 en 26 Meert;
relateert van sijn retireren , seggende dat het fort Porto
Calvo is verlooren naer 15 dagen belegh , uyt oorsaecke
geruineert te welen een waterputh, die sij daerin hadden,
ende dat twee mineurs sijn overgelopen naer den vijandt ,
gevende hem van dit succes advis. Oversulck sijn gecomen
te veroveren eenen anderen waterput, die sij buyten hadden gemaeckt. Anders niet van consideratie en seggen
de brieven om V E. Mat deelachtich te maecken , wiens
catolijcken persoon bewaere Godt etc. Bahia, 11 April
1637.

Copie vanden brieff, geschreven door den Gouverneur Pedro da Sylva, wt de Bahia dato 11 April
1637, aen Joan da Sylva Tello de Meneses, sijn
neve, tot Liga.
Over weynige dagen aen V E. geschreven door een caravella, van hier vertrocken , wenschende V E. geluck met
zijne overcomste. 'Tselve ben per desen doende. Salt grootelijcx estimeren, als V E. mach vinden met alle sijn huysgesin in goede dispositie, als ick desirere. Godt danck, ben
die genietende, maer seer benout door dese nieuwe sorge,
1) d, i. nagelaten, verzuimd.

2) d. i. storm.
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die den Grave van Baniola ons is geven met sijne compste
in dese Capitania : want met hem is brengen over de duysent twee hondert soldaten ende ontrent de ses duysent
zielen , sommende in sijne comp e gevlucht, om hun in dese
stadt te begeven, latende geheel Fernambuco in handen
van onse vijanden, sonder hun het hooft te bieden ofte te
besichtigen, ten minsten in Rio San Fran co , daer hij ende
sijn volck soo abondant van vivres hadden , daer wij , ter
contrarie, soo weynich hebben, twijffelende') niet bastant
te welen voor onse presidio. a) V E. mach considereren ,
wat wij nu sullen maecken met soo veel volex meer, dan
van honger sterven, 'twelck den vijant kennelijck is, en
seyt ons in handen te grijpen ronder dat het hun een
cogel sal costen.
Verstaen , datter oneenicheyt is. Den Grave heeft veel
in dit Rijcke ende brengt noch meer met hem; 't schijnt
dat hij hem heeft soecken te vergrooten. Godt vergeve
die de schuit daervan heeft. Vindende soo vele Spaensche
Capiteynen ende Portugysen, bekent aen hare daden, dat
ment alles levert in handen van eersen Italiaen, wiens bewijsen ende actien te voren sijn gesien geweest ende bevonden onbehoorlijck , saecken van soo grooten importantie.
Den vijant met dese effecten heeft alles in abundantie,
bevint sich met over de ses duysent soldaten, boven de
menichte Indios die hem bij sijn gevallen, t'wachten alle
vren meerder secours , om soo gesamentlijck ons te commen besoecken, gelijck sij alreede begint te doen ende
blijven continueerl. op dese suste, sender datter qualijck
een barcque sonder groot perijckel can incommen.
Met al dit groot onweder en hebben in tijdt advys noch
secours, als dry caravelas en minder dan 20 soldaten, yder
met seer weynige victualie.
1) Het Spaansche

dudar (twijfelen) beteekent ook vreezen.

2) Zie bl. 183, noot 1.
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Ick ben hier alles preparerende ten besten. Dat can, van
mijnent wegen sal gedaen worden, als ick schuldich ben.
Mits het leven te geven , dunckt mij te volstaen, wanneer
der occasie offresseert') van dese materie te spreecken. Verhoope, dat V E. de plichten sult doen , die jugeert noodich
te veesen, indachtich maeckende dat , soo wanneer sijne
Mayt dese plaetse compt te verliesen, verliest 't beste dat
hij heeft in sijnen Staet , ende cortelinge can men de Indien oock verliesen, alsoo naerbij liggende sijn. Godt wilt
ons helpen, gelijck Hij can, ende beware V E. als ick
desirere. Bahia 11 April 1637.

Copie van brieff ges. uyt de Bahia, van 14" April,
door Don Philippe de Villatte, aenden Hartoch
Dizar tot Madrid.
Door handen van Antonio Telez , soone van Sen r Louis
de Silva, hebbe aen uwe Ex t geschreven; somtijts verliesen
de brieven onder Belen ofte S t Paulus, daerse werden geembarqueert. Godt danck, dat sijn Ma t heeft gedocht wegen de meriten ende diensten aent Huys van sijn Ex t ; ick
kander getuychenisse van geven (met ander compin die hij
overslaet). Opdat (de) Hollanders volcomentl. ende 't geheel
mochten hebben, en gebrack hun niet meer als Porto Calvo,
daer den Conde de Benjola was als Generael van dese
oorloge. Verstaende, dat den vijandt hem Bocht te belegeren , verliet de fortresse en compt naer de Bahia met twee
duysent mannen; wordt hier verwacht binnen 20 dagen.
Uwe Ext en hebt hem niet te culperen van dese retirada:
want alsoo sijn geweest alle de gene, die hij in dese oorloge heeft gedaen, naer het seggen van een yeder dieder
present hebben geweest, alsoo noyt den vijant int aensicht
1) ofrecerse, zich aanbieden.
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heeft gesien, als aende gene die sijne gevangenen quamen
te werden.
Nu sail sijne Mat tracteren om int korte een armacte
over te senden, soo hij dese plaetse oock niet en wilt verliesen; want om de plaetsen te besetten, sijnder van nooden
4000 mannen, daer de twee tertios niet meer en hebben
als 1300 man. Bij soo verre den vijandt dese plaetse compt
te vermeesteren, sail gaen spaseren naer Rio de la Plata
ende naer de Indien van Castilien. Onsen Heere bewaere
U Extie duysent jaren etc. Bahia, 14 April 1637.
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De Heer Dr. W. G. Brill vestigt de aandacht op het
drijven van Amsterdam tot den oorlog met Engeland in
1781 en schrijft dit daaraan toe dat Amsterdam , bij den
strijd tusschen Engeland en hare Noord-Amerikaansche
koloniën , het oogenblik gekomen achtte om den ouden
luister der Republiek te herstellen tegen over hare mededingster in Indië, terwijl bovendien de Amsterdamsche
koophandel uit dien strijd voor zich groote voordeelen
verwachtte.
De spreker meent, dat men het laatst der 18e eeuw ten
onrechte als een tijd van slaperigheid beschouwt, en dat
men eerder van vermetelheid spreken moest. De 18 e eeuw
is zijns bedunkens nog te weinig onbevooroordeeld bestudeerd.
De Heer Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas kan niet
deelera in deze gunstige beschouwing van het laatst der
18e eeuw, waarin wij gebrek hadden aan groote mannen.
Hij ziet in de roekelooze handelingen van Amsterdam een
gebrek aan politiek inzicht ; — een groote gedachte kan
hij daarin niet zien.
De Heer Dr. C. A. Engelbregt vraagt, of de uitkomst
der gebeurtenissen niet te veel invloed heeft op de beschouwing van den laatsten spreker.
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Uit het Archief van H1LTEN.

Sul-Eire deductie die Ed. Mo. Heeren Staaten slants

van Utrecht geexhibeert, waerbij vertoont werf,
dat de negotie ende handel op Brasil aen alle
particulieren behoort gepermitteert ende vrij gelaten te worden.
In den eersten staet te letten, dat de ingesetenen ende
Portugesen inde veroverde plaetsen in Brasil bij de Comp.
ten minsten niet erger en behoorde te worden getracteert ,
als deselve onder de Regieringe van den Coninck van
Spangien getracteert waaren.
Omme daerdoor niet alleen de inwoonders in de landen
aldaer te behouden , maer oock veele van onse natie te
inviteren, dat sijl. haer derwaerts over mochten transporteeren ende de landen peupleren, cultiveren ende bewoon en.
Dat de Portugesen , boven de cultuure van de landen
ende het trecken vande vruchten derselver, vrij stonde
onder de Spaensche Regieringe den handel op Portugael
ende andere sConincx landen te drijven.
Dat alsulcx de voors. Portugesen, die inde geconquesteerde plaetsen noch overich ende gebleven waaren, bij de
Comp. niet meerder en mochten worden beswaert als die
te voorens beswaert waren geweest, en mitsdien den handel, die sij op sConincx landen hadden gedreven, ten min1) Zie Voortzetting van Arend, Algem. Gesch. d. Vader?. D. III. St.
V. bi, 46-50.
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sten op deler sijts landen haer most sijn en blijven gepermitteert.
Soo de voors. Portugesen bij de simpele culture vande
landen aldaar niet en tonde prospereren noch te boven
sommen, en de voors. cultuure te veel souden wesen beswaert, in soo verre de Portugesen en Coloniers niet vrij
en stonde selffs te negotieren en haar behoeften, gelijck
voorhenen , uyt andere quartieren te ontbieden en daermede de luyden, die sij in haren dienst emploieren, naer
ouder gewoonte, in plaetse van arbeytsloon, te voldoen.
Dat geheel intolerabel en formele slavernije was voor
de voors. Portugesen en andere, soo men deselve daertoe
Boude willen adigeren, dat Bijl. alle haare behoeften vande
Comp. soude moeten coopen en alle 'tgeene sij met haaren arbeyt ende culture overwonnen , aende selve Comp.
wederom vercoopen.
Dat geheel odieus ende tegens de borst, ja de liberteyt
van negotie contrarie is, gedwongen te worden met een
machtiger, men laet staen met den Heere van de lande,
alleen te handelen.
Te meer, de Comp. en haare Officieren in desen in
saecken, die onvermijdelijck uyt den handel coomen te resulteren, soude moeten wesen Rechter ende partije in haer
eygen saeck.
Dat van sulcken forme van Regieringe geen exempel en
is in Europa.
Dat monopolie is onverdraegelijck.
Dat meer dan notoir is, dat hetselve beswaerlijck in weynich nooddruften can worden geleden.
Ende des te min in alles 'tgeene het onderhout vaan
leven ende de heele commercie betreft.
Dat geen apparentie ter werelt heeft dat luyden van
middelen en industrie (gelijck noodich sijn tot de Regietinge vande onderdanen aldaar int point van politye en
justitie, ende meede tot het maecken van suyckeren) haer
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derwaerts souden willen gaen begeven, in soo verre men
alria.er een Regieringe aenstelde, die sij hier te lande ongewoon waaren en alle vrije natien abhorreren.
Dat de Comp. wt die ende andere consideratien den
handel en negotie op Brasil sulcx heeft gestelt en gelaten,
als sij deselve onder de Spaensche Regieringe hadden bevonden.
Ende 'tgeene de inwoonders aldaer, ronder specie van
tirwnnye, niet en conde werden benoomen, meede aen dinwoondcrs en onderdanen deser landen niet en conde refuseren.
Te weten het oversenden van haare waeren en coopmanschappen op haer eygen risico en perijckel, en het
incoopen van haare behoeften, soo de voors. commercie
ten regarde vande ingesetenen deser landen nootsaeckel.
moest weten reciproock.
Dat niettemin, tot evident proffijt vande Comp., d'overvoeringe en equipagie, tot de voors. negotie vereyst, is
gebonden aen schepen vande Comp.
Dat daerdoor de participanten, aen d'een sijde, van
haare vruchten niet en worde gefrustreert, ende, aen dander sijde, de geconquesteerde landen en luyden in haare
debvoir en genegentheyt tot de Regieringe van dese Staet
gecontinueert.
Dat de saecke, polityckel. geconsidereert, een notoir
maxime van staet voorde Comp. moet lijn, haer te contenteren met de regalien en emolumenten, die den Con. van
Spangien uyt die landen en commercien van inwoonderen
aldaer heeft getrocken , om de conquesteerde plaetschen
met d'affectie vande inwoonders vandien te conserveren,
deselve niet te verwecken tot rebellie en ten minsten nyet
te incurreren die blame van de inwoonders aldaer, in
plaetse van goedt onthaell aen te doen, te exactionneren,
'twelck ten hoochsten important voor de Comp n1e is.
Dat van voors. regalien en recognitie, op de negotie ge13
xxv. J.
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stelt, nyet alleen metter tijdt de oncosten *k g sullen
cunnen worden verovert, maer oock genoeeh sail resteren
om de participanten uytdeelinge te doen.
Dat cock tot meerder dienst vanden staet deser landen
is, dat de Cornp nie hare penii in andere desseynen, tot
naedeell van viandt emploijere, ende nyet n eargesoenen.
Dat de Hoogh Mo. Heeren Staten Guaell, door 'tgene
voors. is, sijn gemoveert geworden, bj publycque placcaten
eh- manifesten de negotie eh* handell vrij ende open te
laten ende te stellen; notanter, tusschen d'ingesetenen
deser landen eli d'inwoonders aldaer, van date den Hen
Octob. 1030 eid 9en Januarij 1634, hiernevens gaende onder de Tien A eti B respective, ende daertoe ydereen
inviteren.
Zijnde de voors placcaten oock inde Spaensche tale in
Brasil gepubliceert oil bekent gemaect.
Ende sonde nyet alleen tenderen tot groot disrespect
van desen Staet maer genoechsaem verrnenght sijn met
infractie van 't publyeque gelooff, aende inwoonders aldaer
gegeven, deselve placeaten soo plotselijek te abrogeren
ende te nyet te doen.
Dat hetselve nyet en can werden gedefendeert ten reguarde vande Portugesen, die, ten respecte vari vrije commercie, haer belooft, inde gehoorsaemheyt vande Compnie
sijn gebleven.
Veell min ten reguarde van onse natie, die aldaer opt
fundament vande voors. manifesten sijn gaen woonen ende
haer domicilie hebben getransfereert.
Dat door de laetste invasie des viandts die Portugesen
seer sijn gediminueert eu het landt aldaer sulcx is gedepopuleert, dat meer dan drie vierde paerten vande ingenios ende velden van suyckerrieden, bij defect van bequame
luyden, ongecultiveert sullen blijven, waertoe noodich is
onse Nederlanders door de vrije commercie te inviteren,
om haer derwaerts metter woon te begeven.
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Dat door de voors. commercie de prouffijten , die de
Comp nie veroirsaeckt, op alle die ingesetenen deser landen
sail redunderen ende nyet op eenige weynige alleen, waerdoor de Regieringe vande Compi le aengenaem gemaeckt
ende een yeder tot mainctenue vande selve geanimeert
sall worden, 'twelck veel voor desen Staet importeert.
Dat de Compn1e door het open stellen vande negotie en
het heffen van recognitien meer wint, sonder geit te verschieten, als deselve soude doen, in cas sij de handelf alleen dreeff en haer met een matel. gewin sonde moeten
contenteren.
Dat de Comp nle is gedestitueert van soo notablen some
van penn, als tot de voors. negotie ende 't provideren van
Brasill ende d'andere geconquesteerde plaetsen soude noodich wesen.
Gelijck daeruyt biljet, dat de Comp nle aen haer alleen
hebbende behouden, met seclusie van alle andere, de coopmanschap van wijnen, olyen en andere natte waren, ende
mede van staell , cooper, thin etc. , als wesende d'apparentste waaren van prouffijt , dinwoonders aldaer grootelijx
sijn vercort geweest door defect en mancquement van behoorl. toevoer van voors. waeren.
Ende de Compn1e daerbeneffens van veele duysende van
recognitien.
Dat het deffect en versuym, door tgene voors. is, gecauseert, een seecker argument is, dat het soude sijn de ruine
van de Comp. ende van de geconquesteerde plaetsen aldaer,
in soo verre de particulieren de negotie roerde geprohibeert.
Dat meede de negotie bij de Comp. met soodanich voordeel niet en can worden gedreven, als men praetexeert,
can eluceren uytte besoignes de laetste Negenthiene') ingestelt, alhier geannexeert onder de l' C ende tegenstel1) d. i. in de laatste vergadering der XIX (Bewindhebbers der `v-I.
Comp.).
13*

196

&ukken betreffende den vrijen

linge letter D ; waeruyt gebleecken is, dat de vrije negotie
meer uytbrengt , als dat de Comp. de negotie selffs deede.
Dat daerbeneffens de Comp. vrij staett , in cas deselve
daerbij voordeel saagen , soodanige cargasoenen derwaerts
te senden, als haer belieft, soo de ouvertuure vande neg&gotie aen pticulieren haer daerinne geen empesschement
en doet, e'n d'een en d'ander negotie seer wel met malcanderen can subsisteren.
Te meer soo de Comp. incumbeert te vervorderen , dat alles aldaer in abundantie werde gehouden al goeden coop sij.
Dat, in cas de Comp. den handel aen haer neemt, sij
onder anderen mede moet vervallen in groote oncosten van
veele dienaars, ende derselver ontrouwe onderworpen lijn
eli noch daerenbooven subiect wesen de periculen van invasie van vijand en vant tverderff van waaren , die haer nu
bij pticulieren werden affgehouden.
Dat bovendien Boort sluyten van negotie sullen cesseren het waeggelt en impost op de binnehlantsche veeren.
Dat oock noodich is, dat de Comp n1e gebruycke Biversie
om Brasil te bevrijden van invasie des viandts, 't welck door
employ vande penn tott de negotie sonde worden beleth.
Ende terwijlen uyt 'tgene voordesen aengetogen is, claerl.
eluceert, dat de ruine vande Comp11e en vande geconquesteerde plaetsen hangt aent sluyten van negotie, ende
ter contrarie aende openingh vandien 't prouffijt van participanten int particulier en d'ingesetenen deser landen
en van Brasil int gemeen, ende dat daerdoor die commercien ende onderlinge correspondentien worden geaugmenteei t;
Dat de Compn1e ongelegen en nadeligh is, den handelt
alleen en met exclusie van particuliere te drijven, vermits
hare schaerse finantie e'n de apparente schade inden handell, mitsgaders de depopulatie vande veroverde plaetsen, —
Soo volgt daeruyt, dat de negotie aen particuliere alsnoch behoort open te blijven.
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Ende ouaengesien in desen differente opinien van Cameren sijn, versoecken daeromme de Bewinthebberen van
de Camer tot Amsterdam, dat V Ed. Mog. believen in
bur regarde de negotie voor alsnoch te permitteren , immers bij provisie ter tijt eri wijlen toe hierop sal wesen
gehoort eï ontfangen het advys van sijn Genade Graoff
Maurits ei desselffs bijwonende Secrete Raaden, die van
de constitutie der landen van Brasil, haare noodwendicheden ei populatie seecker oordeel sullen konnen geeven.
Aende Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Utrecht.
Geven reverentelijck te kennen de participanten vaan
West-Indische Compe, binnen Utrecht residereif, u E. Mo.
onderdanen, hoe dat d'Ho. Mo. Heeren Staten, de Staten
Griael der Vereenichde Nederlanden, inden jare 1621 goedtgevonden elf ten dienste vanden Lande nodich geacht hebben te doen erigeren een West-Indische Comp e ; goetgevonden omme pregnante redenen , dat de scheepvaert,
handelinge ende commercie inde quartieren van America
ofte West-Indien Africa efi andere gedesigneerde plaetsen van die tijt, niet anders en soude werden gedreven,
dan met gemeene vereenichde macht vande coopluyden eri
ingesetenen deser landen , dieselve daertoe octroy verleeneri, met interdictie van dat gene ingesetenen deser landen , anders als alleene uyt de naeme vande Vereenichde
Compe , op die gedesigneerde plaetsen sonde mogen varen
ofte negotieren, volgens het xxxixe aile van 't voors. octroy,
de Compe tegens een yegelijck te sullen mainteneren ende
defenderen inde vrije zeevaert ende trafycque. Eff opdat
soo nodigen eri dienstigen werck sijn voortgangh gewinnen
mochte , sijn van wegen u Ed. Mo. , als oock van wegen
de Magistraet der Stad Utrecht, vele patriotten ende
lieffhebbers des Vaderlandts ontboden ') eft tot het teec1) cl. i. aangeschreven.
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kenen in selve Comp e geinduceert, vele moveren met die
voordelen ende prouffijten , die men door den genadiger
zeegen des Heeren van dit werck te verwachten hadde.
'Tis nu sulx, dat de meergemelte Comp e met excessive grote
tosten, naest eenige jaren herwaerts, verscheyden plaetsen
eh.- forten inde Brasil verovert en langen tijt tot hare
grootte schade tegens den algemeynen vijandt gedefendeert
hebben, alleen op de hoope om eenmael tot het gewenschte
oogmerck, wesende de negotie (tot welcken eynde de Compe
geerigeert is), te geraecken. Maer eylaci, doordien de saecke
(door de hulpe Godes) wel gesuccedeert en op eenen goeden voet gecommen was, heeft men veel anders vernomen.
Gemerckt eenige Bewinthebbers, meer lettende op haer
particulier, als op het voordeel van Comp e, gelaboreert hebben den handel op Brasil open en aen haer en den haren
te krijgen , tot groot naedeel , schade ende interesse van
Comp e ; geen acht nemen op haren schuldigen plicht ende
dat sij volgens 't 44e atle vant octroy solemnelbck hebben
moeten belooven ende sweeren, dat sij de handelinge voor
de Compe in alles souden bevorderen ten meesten prouffijte van Comp e , en de schade schutten ') soo veel mogelijck
soude sijn. Diesniettegenstaen heeft men aende Compe
niet anders gelaten, als alleen den lastigen en verslindenden oorloge, en tot uytvoeringe vandien niet vorders anders dan 'tgene de vrije handelaers voor recognitie betaelen, blijvende alle de vordere excessive grote winsten voor
de vrije handelaers, waerom vele hun niet en ontsien te
beroemen, alrede grootte capitalen boven de betaelde recognitien geconquesteert te hebben. Dewijle dan de negotie de Compe alleen is competeren , en d'selve tot den
oorloge niet specialijcken geerigeert is, en behalven dien
met de cleyne inkomsten, die men de Comp e toevoecht,
den oorlock in Brasil niet en kan continueren, veel weyr
1) d. i. keerut.
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niger eenige vruchten ofte interessen bij de participanten
van hare capitalen te verwachten en staen, nemaer d'selve
capitalen door dit doen metter tijt gehelijck geabsorbeert
souden werden, is sulx bij d'Ho. Mo. Heeren Staten in
goede achtinge genomen eii bij resolutie daerinne voorsien.
Maer dewijie eenige Bewinthebberen, die de grootte proeffijten gesmaeckt hebben, woelen om de voorgeroerde resolutie geretracteert te hebben, soo werden sij supplianten (waer
onder vele weduwen ei weesen sijn) genootsaeckt, 'tselve
U Ed. Mo. te remonstreren , alsmede dat die Bewinthebbers, volgens 't xvj e atle van 't voors. octroy, gehouden sijn,
alle ses jaren generale reeckeninge te doen, te weten eene
vande negotie eii eene vaii oorloge, elck apart, op poeue
als mede in denselven aPle. Blijven niettemin de Bewinthebbers gehouden, ondertusschen vara winst vande negotie
uytdeylinge te doen, soo dickmaels als men bevinden sal.
Jatter thien ten hondert geprouffiteert sal sijn , waervan
d'selve almede in mom blijven , nietjegenstaeri de grootte
proffijten , die den handel op Guinea , Cabo Verde ehandere plaetsen is gever. Versouckefi om voorverhaelde
redenen seer reverentel. , dat u Ed. Mo. hare Gecommitteerden, ter vergaderinge vaii. Ho. Mo. Heeren Staten
Generael comparereff, gelieven te lasten omme te helpen
bevorderen , dat de voors. Comp e bij het verleenen vant
octroy gemainteneert mach worden , eh: vande negotie op
Brasil niet gefrustreert en werde. Dit doende etc.
In margine stout: De Staten vall lande van Utrecht, ge.
hoort de lecture van dese reqe , opden inhouden vandien
rijpelijck gelet, lasten di authoriseren d'Heeren hare Ed.
Mo. Gecommitteerden ter vergaderinge van Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden , ten
fine als inder supplianten versoeck hierbij gedaen. Gedaen
t'Utrecht den X en Februarij 1637. Onder stout : Ter ordonnan van mijne voorli Heeren die Staten. Ondert
Ant. van Hilten.
Kopij.
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Aende Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts v an Vtrecht
ofte haere Ed. Mo. Gedeputeerden.
Geven met behoorlijcke reverentie te kennen de Bewinthebberen der geoctroijeerde West-Indische Compie ter Camere tot Amsterdam, dat haer suppinten ter handen is gecomen sekere req te , aen V Ed. Mo. op den naem van eenige
participanten deser Provincie gepresenteert, tenderen haerluyder versouck, ende uwe Ed. Mo. apostelle daerop gevolcht,
ten fine de Compie bij de verleende octroijen mach werden
gemainteneert, ende vanden handel op Brasil niet en blijve
gefrustreert. Ende alhoewel 't voors. versouck ende apostille niet en strijt tegens d'intentie ende het doen vande
suppinten, als dewelcke altijts groote ende meenichfuldige
instanties hebben gedaen ende als noch doende sijs, ten
fine de respective octroijen haer verleent niet en mochten
worden geexcedeert, maer gemainteneert, -- Soo ist nochtans sulox , dat de req te vande voors. participanten meer
schijnt gecompileert te sijs om de suppinten, soo int gemeen als int particulier , met onwaerh t in haer goeden
naem ende faem te sugilleren, ende aen V Ed. Mo. van
maleversatien in haere bedieningen verdacht te maken.
'Twelck seer qualijck vande voors. participanten is gedaen,
soo de suppinten bereyt sijs, niet alleen voor V Ed. Mo.,
maer oock voor alle de werlt, des noot sijnde , haere actien te justificeren ; want soo veel belanght de negotie
ende handel, die de ingeseten deser Vereenichde Nederlanden , yder in sijn privé , op Brasil gepermitteert is te
drijven , diensaengaende en cunnen de voors. participanten
niet met waerheyt schrijven, dat de suppinten souden doen
tegens haeren eedt int 44e arle vant octroy vermelt, soo
'tselve axle spreeckt vande getrouwicheyt ende diligentie,
die de suppinten hebben te adhiberen in haere administratie, ende wort sodanige fideliteyt en diligentie naer
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rechten inde suppinten gepresumeert, ende is den voors.
handel op Brasil, bij diverse placcaten ende regiemen der
Ho. Mog. Heeren Staten Gnael , de inwoonders ende onderdanen deser Provincie indifferente]. gepermitteert, mits
daeraff betalende behoorlijcke recognitien aen Comp e, ende
dat sulcx soo wel de voors. participanten als andere vrij
staet, soo doen de voors. participanten almede qualijck ,
dat sij dienthalven haer tegens de suppinten sijn formaliserende; sonderlinge soo bij verscheyden memorien aen
haer Ho. Mog. voordesen is verthoont , dat d'ouverture
vande negotie op Brasil is vorderl. aende Compagnie int
gemeen ende de participanten int particulier , ende dienstich voor den Lande : dat daerdoor de affectie vande
Brasillianen ende Portugiesen gewonnen , de commercie
geaugmenteert, de politycquen staet in dien vastgestelt,
de veroverde plaetsen gepopuleert, monopolie geweert,
d'onderdanen inde vrijheyt, haer bij Godt ende de nature
verleent, geconserveert, ende het welvaren deser landen in
negotie ende andersints, ten hoochsten geprocureert sullen worden , tot welcke memorien de supplliten haer om
cortheyts wille sijn refererende. Ende wat aengaet de rekeninge die de suppinten, conform het 16° axle, incumbeert
te doen , alsoo deselve naer expiratie van alle ses jaeren ,
telckens naer ende in conformité van hetselve axle ende
octroy, publycquel. ende met open deuren, naer voorgaende
affixie van billetter, is gedaen, ende nu wederom noch
geen twee jaren t'zedert de laetste rekeninge en sijn geelabeert, soo is evident dat de voors. participanten niet
en hebben eenige redenen van doleancie, ende in cas deselve soodanige redenen mochten hebben (als neen) haer
alvoren aende Bewinthebberen, bij dese Provincie gecommitteert, hadden te addresseren ; dat daerbeneffens geheel
ongelegen ende de Comp e nadeelich sonde welen, aen
ydereen int particulier openinge van alles te doen , sonderlinge soo alles is geschiet met goetvinden , advoy e ft
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vande Gecffiden van hare Hoge Mog., die inder
suppinten vergaderinge vande xix e althoos hebben gepresideert, ende terwijlen de suppinten tot nochtoe hebben
geprocureert ende alsnoch procurerende sijn het beste ende
vordelijckste vande Comp e ende haere bestendicht , ende
bereyt sijn V Ed. Mo. op yder object, haer bij eenige
ongenegene gemoveert, satisfactie te doen ende haer te
verantwoorden, — Soo en hebben de suppinten de voors.
indiscrete repte met stilswijgen niet connen preterieren,
ende versoucken de suppinten, dat V Ed. Mo. believen
d'octroijen wende Comp e verleent te mainteneren, sulcx V
Ed. Mo. Gecomden te recommanderen en suppinten te
hoorera in haere defentie ende niet te statueren tot haeren nadeel, deselve ongehoort. Dit doende etc.
in presen

Kopij.

Edele Mogende Heeren.
Wij hebben ten meesten dienste van dese Comp e , en om
seer pregnante redenen ten hoochsten noodich geacht te
committeeren en aen V Ed. Mo. af te vaerdighen de E.
Cornelis van Wijckersloot , Pieter Janss. Blauwenhaen en
Pieter Verlett, onse medebroederen, om V Ed. Mo. soodanige saecken voor te dragen, als wij deselve in laste gegeven hebben, ende versoucken daerom seer gedienstelijck,
dat V Ed. Mo. goede geliefte sij deselve onse medebroederen en Gecommitteerden in haer voorstellen, dese Compe
raeckende, te geven gunstich gehoor, en, beneffens carte
expeditie, soodanige favorable resolutie te laeten toetomen,
als V Ed. Mo. nae hare groote wijsh t lichtelijck sullen kunnen oordeelen den meesten welstant van dese Comp e op
't hoochste te vereysschen. 'Twelck dan verhoopende,
Edele Mogende Heeren, sullen Godt bidden om den
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geduerighen weistant van V Ed. Mo. voorspoedighe Regieringe. Amsterdam den Z en Marty 1637.
V Ed. Mo. gans dienstwillighen,
De Bewinthebbn vain West-Indische
Compe ter Camere in Amsterdam,
F. Schulenborch ,
Jan Panhuysen.
Adres: Edele Mogende Heeren de Staten 's Lants van
Utrecht.
Rpa 24a Februarij 1637.
Origineel.

De Cameren van Fernanbuco, uyte naeme van des e Capitanie , als altijt geweest sijnde het hooft ende het principaelste derselver , mitsgaders de inwoonderen hieronder
gesc.: Geven te kennen , hoe dat tot haerder kennis gecomen is, dat E. Heeren Bewinthebberen vande geoctroyeerde
West-Indische Comp e voor hadden te stutten ende voor
sich te houden den geheelen handel ende commertie van
Brasil , contrarie alle beloften , die ons hier gedaen sijn
door de hooffden , doen inde hoochste regering , ende die
dese landen geconquesteert hebben , denwelcken wij ons
inden naeme vande Hoog Mog. Heeren Staeten Generael
der Vereenichde Nederlanden ende Son Altesa den Prince
van Orangien ende de Comp e voors. hebben onderworpen ,
met beloften dat wij in gerechtich t souden gemaintineert
werden, ons laeten gouderen ') alle previlege ende vrijheden ,
die wij ten tijde vanden Coninck van Spangien genooten
hebben. Ende waere ons oock hierenbouen toesegginge
geschiet van meerder liberteyten, soo wel inde privilegie,
inde justitie ende relige, als inde bevorderingh van onse
hanteering ende alle middelen. Alsoo wij doen niet ge1) genieten,
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manckeert en hebben aen oase rijde te blijven in alle getrouwicheyt, die wij geswooren hadden, coo willen wij dan
oock verseeckert blijven, dat de Ho. Mo. Heeren Staeten
Generael ons sullen conserveren bij onse gerechticheden,
diese ons door haere dienaers belooft hebben, ende bij de
justitie, met welcke sij regeren ende administreren haere
andere volekeren , alsoo onsen welstant nu oock loop voor
haere rekening ende haer daer ten hoochten is aen gelegen , alsoo wij oock haer getrouwe vassalen sijn ; jae vertrouwen veel eer, dat haer Ho. Mo., haer oogen slaende
op d'armoede ende gebreckelijckheden, in welcke ons soo
veeljarige oorloge gebracht heeft, ons sullen begunstigen
met alsulcke vrijheden en exemtien, die Princen aen haere
geconquesteerde vassallen plegen te geuen, opdat alsoo
door deselve de landen gecultiveert werdende, het intomen
mogen vermeerderen, daer de Comp e soo groote deel in
heeft. Ende is dit het principaelste fondament van hare
voordeelen en profijten, in dier voegen, soo die culture
come te falgeren off te verminderen , soo vert het Brasil
de Compe niet nut. Ende alsoo wij dan, naer ons gering
vermogen, ons stellen tot delffven ende op 't nieu het lant
te breecken, tot vermeerdering vande Staet ende voordeel
vande Comp e , soo is uwe Exe verobligeert, niet soo seer
uyt crachte van dese laetste reden, als wel weegen d'eerste, de beloften, volgens welcke wij ons onderdanigh gegeven hebben, volgens het natuerl. recht der volckeren,
onse justitie te beschutten en te beschermen, ons confereerende of procureerende, dat wij geconfirmeert werden bij
alle die vrijheden in onsen handel, comertie ende navigatie, dat de vassallen vande Heeren Staeten mogen toevoeren alle soorte van coopmanschappe, die sij sullen willen,
vrij ende ronder limitatie, mits betaelende de gerechticheden naer ouder gebruycken. Want soo sulcks niet soude
sijn , souden wij ons onmachtich vinden om ingenios te
tonnen timmeren ende oprechten, noch oock onse riot-
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velden bouwen; maer protesteren veeleer, dat wij dieselve
willen verlaeten ende niet anders sullen tonnen doen, als
miserabelijck wat lijfftocht ende vyvres te planten, daer wij
onse familie met mochten voeden. En om remedie van soo
groote schade, die ons is dreygende, stellen wij ons onder
de beschuttingh van u Ex t1e , met aller nederich t biddende,
dat sijne oogen gelieve te slaen op onse gerechticheyt ende
den grootera noot, die ons dit doet versoecken. G-edaen
op 't Reciff de Farnanbuco den gen May 1F37. Ende was
onderteeckent
Jaspar da Silua, Burgmr.
Barnardyn de Craval_lige, dito.
Petro da Congo Peyerea, Vroetschap.
Fardinando da Valle.
Antonio Pays Dassevede.
Baltasar de Fonzega.
Simon d'Oualle.
Francisco Baltasar, Gonsalus Moreno.
Michel Rodrigus Mendus.
Maniel Roderigus Tavarus.
Anto s Roderigus Tavarus.
Louwies Nununs.
Johan de Bara Corera.
Tomas Louwies.
Jaspar Ferdinandus da Costa.
Manic! Rodrigus Cardose.
Maniel Gonsaluns de Nies.
Johan de Dauela.
Gabriel Sarees.
Johan Franciscus Figera.
Lowies Dias de Sara.
Pedro de Couga d'Andrada.
Accordeert in substantie mei de Portugeesche originele,
S. Carpentier.
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Uit het Archief van HILTEN.

Ed., erentfeste, wijse, voorsienige ende seer discreete Heer.
Mijn Heer.
Tis al eenige tijt doorloopen, dat V E. met mijns schrijvens niet hebbe versoctet `), daeraf doorsaeck is geweest,
dat meesten tijden, als er schepen reeden waren ende oock
versrocken, te velde ende elders ben gengageert, daerdoor
de occasie telkens verliesende ; soo hebbe nu niet willen
met dese gelegenth t ledich staen V E. met dese letteren
te versoecken ende mijn gewilligen dienst in alle ocasie
te pnteren, ende wil niet voorbijgaen V E. meede te deele
den jegenwordige staet deses lants ende de atentasie, die
den vijant heeft soecken vyt te voeren.
Naerdat den vijant in Ponte Garagua was aengelandt,
hebbe wij met onse troepe Parapura met 2 redoute gefortifieert, om te beletten den aenvoer vant grof geschut:
want ander geen bequamen wegh den vijant open is. Hier
ons vast makende en geinformeert weesen door de inwoonders, die alle passagie bewuste, dat den vijant niet conde
int laat in breecken als ouer desen wegh, hebben nochtans beuonden, dat ontrent 1500 man met den nieuwen
aengenomen- Generael Don Lowys de Kochas et Borgia
bovenom door den bossen op Camaragibe was doorgebrocken, ende heeft sick op den 15eri Janio vertoont met sijn
voortroepen voor 't Pouocaon de Porto Caluo, twelck om
1) d. i.

bezocht.
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soberre besettinge en gebreck van victalie bij ons gequiteert en bij haer wederom geempareert is. Ondertusen
de troupes in Parapura vernemende des vijants inbreuck,
hebben haer in de mars begeuen , om den vijant te volgen.
Don Lowis dit vernemende , heeft onse troepen tegen donsen vytgelijt, om te slaera, ende sijn aen landre gecomen
tussen Camaragiby ende Pouacaon in batalie range , alwaer door Godts genade de vijant in roete ende eersen
schandlijcke vlucht geslagen werde, blijvende de Generael
Don Louis aldaer op de plaetse ende c'en Comandeur ouer
de Italiaene, Hector de la Calge, gevangen. Conde door
veel gequeste den vijant niet volgen, maer retireerde weder op Paripura, laetende tseluen wel beset. Sijnde de
meeste troepe van daer gembarquert ende weder in Serinham gelegert, een plaets van importancie, daer Albuquerque sich voordesem laugh opgehouden badden, en indien
die weder hadde geincorporeert, om haer goede gelegentht
den vijant in lijfnodruft en int laat vyt te loopen , seer
avontasieus: te meer lij met eenige macht in Yna alreede
was gecomen , twelck ons ondiensttich was om dongelegentht , als meede de redoute, daerom in barragrande geslecht. Dese plaetse hebbe met eenige lichte fortificatie
eenichsins verEeekert, houdende onse vijant continuelijck
clijne partije rontom, die altemet een alarm maken. Wij
sochten den vijant tovervallen in Una , maer was van onse
tocht al verseekert door de Portugeese, ende hadden sich
aen douersijden des reuiers begeven, daer men hen niet
costen bijcomen noch vervolgen. Dus bijden andre legende
bijden onvermoegelijckh t wegen niet veel connen vytrechte,
Boo heeft de trouweloosheyt veeler inwoonders haeren gepresteerde eet ende daerop gevolgde paspoort inde wint
slaende, door sekrete corespondentie soo veel gedaen, dat
op den Gen April sich geopenbaert heeft. Cap Ribello door
dAldea van Poyuca
comende met 500 soldaten en 400
V
Brasillianen, uytberstende int mide des lants tussen Cabo
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en Reciffe, daer hij eenige suyckermolens spolieerden en
strackx daerop mandaten aenslaen, den inwoonders belastende inde wapenen tomen , hem te verstercke, gelijck
daerop wel 400 Maradores bij hem hebben geconjunieert.
Hiermede machtich weerende en al onse troepen bouen in
Serinham voors. haer houdende, heeft alles conne doen
Bonder resistentie, naex sijn welgevallen; nam in Moribeeck,
oock St Laurens, legens ') teerste 4, tandre 3 mijlen vant
Reciff, vandaer hij tot onder alle de fortificatie stropte ').
Ende door meerder toeloop was gelint Goyano ende de
stadt Pariba, ongefortificeerde plaetse, oock te besoecken,
dewijle die vant Reciffo bij den andre trocken 300 soldaten ende uyt de aengenomen schepen 900 matronen, daermeede sij op de 25 April des naermidach den Rebelmo
ouervielen ende an een schandelijcke vlucht joegen, verlossende 40 geuangen van onse natie, die hij hier ende
daer int lant genomen hadden. Desen vlucht is den vijant
ende de inwoonderen, die dit werck besteeken hadden en
tegens ons geattenteert, seer buyten postuer gestelt, ende
hebben haer oock daerouer laten strafen nemen, ombrengende die tegen ons wapenen hadden gevoert en eenige
door welcker belijdinge den vijant was int lant gelockt;
soda, dat den vijant sich met alle macht in Porto Caluo
heeft moeten tsamen begeven, daerse grootelijckx van honger ende schaershijt geplaecht werden. Wij dan siende, dat
het lant is vol passagie ende niet te beletten of den vijant can altfijt met partije doorsteeken ende het lant te
devasteeré, hebben nu geresoluert haer vyt Porto Caluo
te delogeeren en verder om de suyt te drijven , daertoe
ick bidrie, Godt Almachtich ons wil seegenen. Onse macht
is saber, niet meer als 15 a 1600 man, seghe 3) soldaten int
velt, daertoe wel eenige Brasilliaenen ; maer men can op
dat volck wijnich staet maken, en hoewel de Bewinthebbe1) liggende.

2) stroopte.

3) zegge.
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ren met de laeste vloot wel schrijven geresoluert te hebben de sendingh van 1800 soldaten , die met de laeste
scheepen hadden behoren hier te veesen, soo hebben wij
daeraf maer 500 vernomen; connen ons vande rest in dese
hoogh noodige occasie niet dienen.
In desen heeft sick noch een partije vaneen vijant doorgesteecken en gecomen achter S t Anthony, aldaer een ingenio verbrant, ende wederom geretireert inde bossen, daer
men hem niet can volgen, principalijck om de regens wil;
sullen tegen sulcken loopers ende vligend troepen houden
ende met het exploit op den vijant vortgaen soo haest het
weder het sal toelaeten ; doch de sware reegen belet ons
noch. De suscessie sullen V E. met de naeste toecomen.

WelEdele, erentfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige ende seer discrete Heeren. ')
Mijn Heeren.
Dese tegenwoordige sal U Ed e E. dienen eensdeels te
recoleren ende te ververschen de memorie vant geene aen
deselve veradverteert, soo op den tocht die gedaen hebbe
met de Edl. h r Colonel Artischoffski int ontsetten vant
fort in Goyana, andersdeels om mij te verexcuseren ende
t'ontlasten vande beschuldinge, soo mij, tegens alle recht
ende billicheyt vande heeren ende secreten Raeden wort
te last geleyt. Omme U Ed. E. naectelijcken te verthoonen , ende om derselver patientie niet te misbruycken,
sal mij aller corth t soo veel doenlijck beneerstigen.
Tis nu sulcx , dat ick als gecommitteerde wt onse Raeden in Augusto des jaers 1636 ben te velde gegaen met
de voors hr Colonel, om den vijandt, die, gelijck niet al1) H. Schilt verdedigt zich tegen een hem aangewreven aandeel in
den moord van zekeren pater.
XXV. J.
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leen de geruchten gingen, maer ieder daet, met een aensienelijcke macht was doorgebroocken, om iets avantagieuselijck op ons te versoecken ') ende voor te nemen.
Soodat ick met gemelten heer Colonel te velde gegaen ,
om den vijandt te soecken ende het hooft te bieden; den
weleken van ons overal gesocht ende met contschappen
naergevolcht , nergens te vinden was , niettegenstaende
over al de drie weecken in ons conqueste geordonneert
hadde. In voegen dat wij door aenwijsinge der trouwloose
inwoonders suytwaerts optrocken, op hoope den vijandt,
daer Camaron het hooft van was , te vinden , sij ons al
gepasseert en noortwaerts afgecomen waren, twelck ons
eensdeels bleeck op verscheydene plaetse, daer sij nachtelijcker wijle gerust hadden, andersdeels int terugge marcheren , als wij gecomen waeren inde Ingenho van Massureppe , toebehoorende de paters van S t Bento , die van
des vijandts marche niet wilde weten ter tijt toe sij, de
patres, vermarckten , dat wij in instantie van 't Reciff vande
Heeren Raden tijdinge eregen, dat den vijandt gecampeert
lach voort fort in Gojana, 'twelck in alle extremiteyten
begon te vervallen, gelijck de droevige ende bloedige brie'en vande belegerde deden blijcken ende naert ontset ons
oock inderdaet gebleecken is : doen lede gemelte patres
eerst openinge van 'tgeene sij wisten , accorderende met
die tijdinge, ons van 't Reciff toegeschreven , behalven dat
een derselver patres, Frere Anshelmo, genaempt B, onder
die troupes vanden vijandt is genien van luyden van fatsoen , ja oock D re vander Poel selffs, ende dat hetselve
Collegie den vijandt geadsisteert met 20 meegers 2) om lijn
bagagie te dragen ende voorts te helpen : quod notandum.
hoorders is bij ons op sulcke tijdinge chrijcsraet gehouden
en op alles ordre gestelt, dat eenichsints tot affbreuck
van onsen vijandt noodich geacht wierde; hetwelck Godt
1) beproeven.

2) Negers (?)
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de Heere oock soodanich gesegent heeft, dat wij den vijandt
niet alleenlijek de belegeringe deeden quiteren; maer oock,
vervolcht sijnde, met schande moste uyt het velt vluchten. Ondertussen hebben wij alles soecken te redresseren
ende op alles voordere ordre stellen , dat tot maintenue
van dese conquesten eenichsints mochten vereyscht worden: want, op seer weynige nae, alle de inwoonders sich
met den vijandt gevoecht, achterstellende alle eer en eelt,
met denselven waeren doorgegaen ; ende die noch gebleven
waeren (wtgesondert eenige, doch seer weynich), waeren
niet buyten groot susspitie. Immers tis sulcx, dat die Ed.
heer Ypo Eysens , die bij den politicquen Raedt, daer de
heeren Gouverneur ende Admirael mede sessie hadden,
tot Gouverneur ende Directeur over de Capitanie Pariba
ende Goiana gestelt was , mede int voornoemde fort is
aengecomen , ende naerdat op alles ordre gestelt was, den
vijandt in confusie mede in route gebracht sijnde, ick met
eenige troupes , meest scheepsvolck, afgemateerde soldaten
en Brasiliaenen ben afgetrocken ende naert Reciff gemarcheert, alwaer met Godes hulpe wel arriveerde, doch niet
sonder swaer sieckte , die int begin van dese marseb mij
aengecomen, daernaer noch een ruyme tijt bijbleeff. Voorders is waer, dat de Ed. heer Eysens Sal. als gestelde Gouverneur ende Directeur derselver Capitania, alles wel ondersocht hebbende, wie oorsaeck ,wesen off schuit hebben
aen dese invasien der vijanden ende destructie der Capitanie, is voor eerst door een neger, die vanden vijandt voor
spion gebruyct was geweest, beclapt een S r d'Ingenho ,
genaempt Fransisco de Loougo , ende sijn priester, mede
woonende inde Fregesia van Obou, weleken S r d'Ingenho,
naerdat den spion gehangen ende ick oock al vertrocken
was, noch int gementioneerde fort in arrest bleef. Ben
alsoo naer mijn vereyssen onder weechs met den Secretaris
vande gemelte heer Eyssens, Jan Cats genaempt, in gespreck geraeckt. Alsoo onder weechs verstont, hij van sijn
14*
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heer last hadde om den Padre in Obu, Aliero Mendes
d'Elves genaempt, te depecheren ende aen cant te helpen , alsoo dat ick naer sijnen last vraegende ende naer
doorsaecke van dien, gaff mij tot antwoort , sijn heer hadde
hem sulcx wel expresselijcken belast, want hij eersen verrader was die met den vijandt gecorrespondeert hadde;
wist oock niet beter, off sijn heer hadde geintercipieerde
brieven , soo den pater voors. met den vijant gewisselt
hadde. Echter 't is sulcx , dat de heer Eysens noyt mij
sulcx te kennen gegeven heeft, maer als Gouverneur der
selver plaets dese saeck alleen heeft willen wtvoeren.
Niet te min in Obu comende, hebbe mij beneersticht den
pater alleen te spreecken over dese saeck , gelijck is geschiet, ende hem naer mijn best vermogen alles voorhoudende, heeft alles wel stoutelijck ontkent. Ende ick, geen
bewijs hebbende , conde hem daervan niet overtuygen ,
soodat ick mijn affscheyt van ditto pater heemende ende
naer mijn logement gaende , is mij onderweechs ontmoet
den persoon van Cats , mij vragende , off ick met den pater gesproocken en bij hem geweest hadde , oock wat hij
goets affgaff. Seyde, jae bij den pater geweest te hebben ,
maer niets te connen bemarcken, off bij schuit hadde, daerbij
doende, dat hij , Cats , wel soude toesien wat hij dede :
want daerop apperentelijck meer soude volgen. Ende Cats,
goets moets van mij schijdende , lachte niet , dat in sijn
voornemen soude voortgegaen hebben ; evenwel binnen een
uur dat in mijn logement gecomen was, quam de geruchten, dat den pater doot geslagen en sijn huys geplondert
was, hetwelcke, nu de heer Eysens sal. seer ongeluckich
is omt leven gecomen, twelck niet eens ondersocht hoe,
op wat maniere off door wiens beleyt sijn E. mochte omgecomen sijn, wort mij om te verantwoorden te laste geleyt; wort oock bij de heeren vande Hooge Raeden verstaen,
vermits ick op tselve instant als den pater is vermoort,
ben present geweest, ende dat ick sulcx niet hebbe beleyt,
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dat ick aen den begangen moort schuldich ben; en om de
faulten, die de gemelte heeren mij te laste leggen, t'agraveren , soecken het feyt met eenige sirconstantien dies
swaerder voor te stellen, als seggende, voor eerst, een
van mijn dienaers daermede present geweest te sijn , en
dat ick vanden buyt mede soude geparticipeert hebben.
De reste op idele suspitien fonderen, dat mijn dienaer
daermede present soude geweest hebben, is den Rechter
genoech bewesen. Noch is oock niet een der attestanten ,
die mijn dienaer, te weten dien ick voor mijn dienaer bij
mij gehadt en gebruyckt hebbe, kent ofte weet te noemen:
want ider soldaet, soo menich alser was, was genegen om
mij te dienen, gelijck sij oock gedaen hebben. Nu de onnosele attestanten een soldaet gesien, die mij op de reyse
een stygbeugel gehouden , om opt peert te comen , ende
daernaer mogelijck in des paters huys gesien worde, dat
is dan datelijck oock mijn dienaer geweest. Vanden buyt
oock iets genooten te hebben , wort naer rechten oock niet
bewesen, ten waere men wilde seggen, dat ick de slaven
vanden pater voor mij tot buyt wilde nemen , hetwelcke
oock onwaerheden bent ende onbewesen is; want alsoo
ick sach , dat de slaeven , soo van d'een als van d'andere ,
aengesnoert werden, hebbe deselve met moeyten bijeen
gebracht ende met onlust den onthaelders ontnomen, die
selve opt Reciff voor dEd. Comp e brengende, en datelijeken
naer 't arriveeren der meer gemelte Heeren haer Edle op
een rolle, neffens andere onder mij hebbende nergens')
opgegeven, soodat genoechsaem hierwt blijckt, deselve niet
voor mij als buyt mede genomen te hebben. Die resterende goederen , hoewel ick daervoor niet responsabel ben,
gelooff niet datter bewesen sal connen worden , dat 200
stucken van achten aen buyt gemaeckt sijn. Eylieven,
wat is daervan te participeren. De suspicien, daerop de
1) Negers (?)
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Heeren haer principael fondament bouwen , off daer bijnaer
de heele sententie op gefondeert is, die can immers in
geen rechten bestaen : want over dit stuck criminaliter
aengeclaecht wesende, hoe connen bloote suspicien in consideratien comen , daer in tali casu probationes luce meridiana clariores vereyscht worden ? Interim , 't is sulcx , dat
gemelte Heeren met haere informele proceduren , die ick
U Ed. E. noch aenwijsen sal, mij hebben gecondemn t van
mijne chargie gedeporteert te veesen ende dat mijne maentgelden mitsdien oock sullen comen te cesseren ende ophouden etc., gelijck U Ed. E. wt de sententie, soo V Ed.
buyten twijffel sullen oversenden , sullen connen sien.
Nu, omme de procedure en de informaliteyten in deselve
tegens mij begaen en gevoert , U Ed. E. te verthoonen ,
soo is waer , dat de gemelte Heeren lange van te voorera
goede kennisre van dese saecke hebben gehadt, ronder
dat deselve het alderminste daervan vermaent, latende mij
in mijn volle bedieninge, soodat oock, naer den Advocaet
Fiscael die saeck was in de handen gegeven , hebben mij
noch , soo voor als naer, laten sitten en sententieren verscheyden persoonen, die metier dooi gestraft ende geexecuteert sijn. Onderentusschen heeft men seeckere persoon
voor sich ontboden , deselve geexamineert ende informatie genomen, die betuycht heeft meer ex affectu, om sijn
Heeren ende Meesters te complaceren , als der waerheyt
t'adsisteeren '), gelijck onpartijdig wt den teneur der gegevene informatie rijpelijck connen afnemen. Uyt dese informatie heeft (men) gaen fabricqueren eenige calumnieuse
interrogatoirien, omme bij mij binnen ses dagen te beantwoorden in schriptien, gelijck is geschiet. Ende die beantwoordinge binnen gestelden tijt overleverende , heeft
men dieselve gaen sinisterlijcken interpreteren ende tot
sijnen voordeel nemende, tegen aller menschen gevoelen ,
1) attesteerEn (?)
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verstaende quod quilibet sit optimus interpres verborum
suorum. Voorts heeft men sich bemoeyt meerder informatien te nemen tot drie toe int getal, die mij noyt sijn
voorgecomen als ten dage soo wanneer de saecke dienden,
daerse mij maer eens wierde voorgelesen , ende 'tgeene sij
schriftelijck met mij begost hadde , moste ex tempore , mondelinge daer soo afgepleyt werden. Doch eer het daertoe
gecomen, hebben die heeren, die mijne aenclagers waeren,
den Advocaet Fiscael gebruyct als consulent, die oock
een consilium diesaengaende opt papier gebracht. Ende
daernaer van ditto mijn aenclagers wel geinstrueert sijnde,
ende wat eysch tegen mij soude doen, heeft men mij dach
geleyt; ende op bestembden tijt compareren eh die saeck
voor mijne aenclagers, die mijne richters waeren, gedisputeert hebbende, is sententie ergangen als boven genarreert,
niettegenstaende versocht hadde, dat bij haer Ed. mij richters soude werden gestelt: want niet verstae, sij , die heeren , mijne richters, maer die heeren politique Raeden voor
mijne richters erkende, als denwelcken die judicatuer , soo
van crimineel als sivile saecken, alleen competeert, gelijck
derselver instructie claerlijck is meldende. Immers dat
hebbe ick voor eerst voor mijne getrouwe diensten ! Watter
meer op volgen sal, moet met patientie afwachten, gelijck
hebbe moeten doen int affwachten eer dat ick mijne sententie hebbe connen becomen, die meer als een volle maent,
naerdat de condemnatie was gegaen , gebacken heeft eer
die gaer was, dat jae geene vilayne ende bitterheden daer
wt mochten vergeten worden ende die doch principalijck
op suspitien gefondeert sijn. Ick dancke den goeden ende
Almogenden Godt, die mij bewaert heeft, dat men op mij
anders niet can ofte weet te segrn, ofte its tot mijnen
laste can bijbrengen; maer hebbe, sonder instantie 1) ofte
roem gesproocken , mij soodanich gecomporteert, dat alle
1) jactantie (?)
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de weerelt goet contentement hebbe gegeven , ider in sijn
recht naer vermogen voorgestaen, soodat groot noch cleyn ,
hooch noch laech, van wat staet, natie en conditie hij oock
sij, mij ontdanct, maer van alle de werelt geeert ende gerespecteert ben gewest. Ende gelijck niet hebbe connen
gedogen, dat andere verongelijckt wierden, hebbe insgelijcken niet connen noch willen gedogen, mij int eerre ofte
't andre te cort geschiede , achtende die persoon niet capabel eens andere heeren recht wt te voeren off te bewaren , die int bewaren van sijn eggen suynich off naelatich
is. Oock en gebruyckt men ons niet als politicque Raeden , maer gelijck jongers ende adsistenten , en 't schijnt
Jatter heeren Hooge Raeden haer wil der politique Raeden haer wet is ; soeckende mede die boven ons te verheffen , die volgens de instructie onder oase gebiet ende
commando moeten staen. Soodat ick over dese ende meer
andere impertinentie met die meergemelte heeren in harde
woorden geraeckt ben en dat harre authoriteyt oock begon te disputeren ; twelck sij soodanich hebben ter harten
genomen , dat sij van die uur aff eenen particulieren haet
op mij genomen ende gelegentheyt gesocht mij taffronteren ; ende anders niet connende vinden , heeft men mij
die opgeraepte actie op 't lijff gesmeten , ende soodanich
geaffronteert als voorera verhaelt. Voorwaer die arme Nederlanders (ronder comparatie nochtans geseyt) eregen in
troubele tijden een generale sententie vanden President
des Conincx van Hispanien, seggende : „de goede moesten
met de quaeden hangen, omdat sij die beeltstormerije niet
beleth hadden." Maer ick moet alleen hangen, vermits den
doot eens verradelijcken papen , daer 't lant noch vol van
is , niet en hebb belet ; want den eenen handtdadiger inde
sententie vermelt, hier int landt tegenwoordich noch lijnde,
wort niet eens gesocht noch hem naegetracht, daer nochtans den allergeringsten condich is, waer sich is onthoudende, jae dagelijcx brieven op 't Reciff is sendende, ende
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onder anderen aenden Auditeur selffs. Dan, hadde ick
mede van soo groote vrunden geweest , ende dat mijn vader
inde Staten {-enerael mede gecommitteert waer, men soude
mij mede wel over 't hooft gesien hebben ; doch daer een
thuya het laechste is, daer wil den bont altfijt eerst over;
soodat voor eerst patienteren moet, blijckende niet te min
wt alle omstandicheeden seer overvloedich, mij dit affront
aengedaen wt enckele vraeck ende particulieren haet. Men
heeft mij d'informatie, tot mijnen laste genomen, niet eens
behandigen willen, off consent geven int landt te reysen,
mij te mogen munieren met soodanige wapenen al tot deff'entie mijner saecken soude noodich hebben. Daer is seeckere informatie genomen bij een Portugies, naer mijn best
onthouden Anthonio Doliviero genaemt, daer ick niet gelooven can, die selve persoon soodanige informatie gegeven
heeft; want al hadde ick geen andere reedenen van suspitie, als dat ick Nebbe vernomen , ende mij voorgecomen
is, deselve in duyts gestelt, daer nochtans den attestant
niet een duyts woorts en verstaet, behalven dat die selve
niet beeedicht ofte bij hem geteeckent is, ende daerenboven noch verscheyden redenen voert , die der waerheyt
gansch niet conform sijn. Dan hadden de heeren met
mijn naer behooren geprocedeert, gelijck die stijl rechtens
vereyscht, ick soude die informatie, soo tot mijnen naedeel
waere geproduceert en beleyt , hebben doen recoleren en
andere soodanige attestatie daertegens voorgebracht hebben , daerbij mijne ontschult volcomentlijck soude gebleecken hebben, die ick gedenck noch evenwel int werck te
stellen ende u Ed. E. met eerster mogelijcker gelegentheyt verhoope toe te senden, opdat mijne ontschult volcomentlijck een ider mach blijken. Ey lieven, den heer
Eylens Sal , die den last om den pater aen cant te helpen
gegeven heeft, indien hij noch int leven was, soude hij
sulcx niet hebben te verantwoorden dat in sijn district
sulcke fauten was geschiet? (hoewel ick niet en weet off
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het den naem van een fault meriteert , want de heeren
selffs niet leggen connen , dat het feyt noyt b ij haerlieden
is ondersocht, oock off den pater sijn verdiende loon gecregen heeft off niet). Alle de werrelt sal seggen : jae; — soo
mach ick wel den dooi van de h r Eysens beclagen ende voor
mijn meeste ongeluek reeckenen. Men heeft niet eens in
consideratie genomen den doenmaligen periculeusen toestandt deser conquesten, daar weynich maenden te vooren
de inwoonder van Olinda, S t Laurentio , Mouribeecq ende
andere plaetsen meer, in groote meenichte sich tot den
vijandt begaven, hem alle toevoer deden ende tegen onsen
staet machineerden. Die daerop in St Laurenco van onse
bijeengeraepte troupes aengetast ende met Godes hulpe
geluckich in route gebracht en geslagen wierden. Soodat
die van Gojana en tselve districkt corts daernaer denselven wech ingingen en die van Pariba wiste men niet off
haer te betrouwen was, vermits men in alle haer doen
bemerckte sij die ooren opstaecken en die wtcomste derer
van Gojana verwachtende; hetwelcke alsoo ten besten voor
ons wel offliep , croopen die van Pariba oock weder in
heeren schulp. Is dan in sulcke revolte en troubele tijden , door ordre wande heer Eysens, den suspecten pater
int voetsant geraect , gelijck ja, ende dat alleenlijck, buyten alle twijffelen , tot ende verseeckeringe deser conquesten , vermeene niet , offschoon gemelte heer noch leefde,
daerover conveniabel off straffbaer te wesen , vermits die
rechten toelaten, in tijden van commotie off beroerte van
volcke, eenige der principaelste en gesuspecteerde persoonen den hals aff te houden om meerder onheyls te verhoeden ; 'twelck bij die juge gedissimuleert wort , ende
wort evenwel die dissimulatie voor goede justitie geacht,
gelijck Damhouderus daerover discoureert in sijn boeck
van Criminele Processen, Capit. 3. Doch ick wil mij soo
verre niet inlaten, noch iemants anders sijn saeck disputeren, dan alleenelijcken u Ed. E. onderdanich versocht
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ende gebeeden hebben , off ick int eene wat te veel , int
andere wat te weynich mochte doen , off der penile te veel
toegegeven, mij sulcx niet ten archsten af te nemen, maer
ten besten interpreteren ende wtleggen. Want soodanich
in mijn eer, naera ende goeden faem getast wesende , tot
mijn ontschult, die mijn liever is als mijn leven , waert
niet vrembt , ick int schrijven mij verliep eh wat te buyten
ging: nam patientia lassa saepe fit furor. Doch verhoope
Ed. E., door haere aengeboorne ende gewonelijcke goedertierentheyt, sulcx sullen boven het hooft sien, ende met
patientie wachten, totdat ick met de naestvolgende schepen, soo met goede attestatie e bastante getuygenisse V
Ed. E. mijne ontschult doe blijcken, neffens bede V Ed.
E. mij , als die geledeerde parthijen, in toecomende een
gewenste oor te sparen, ende mijn ontschult in desen
volcomentlijck gesien hebbende , mij herstellen in voorige
dingniteyten, opdat mijn eer, die ick ten hoochsten schipbreuck geleden te hebben achte, soo doende mach gorepareert worden. Radde mijne aenclagers, die mijne rechters
sijn geweest , mij naer behooren de sententie datelijcken
naerdat ick gecondemneert was, ter handt gestelt, gelijck
neen, maer meer als een volle maeut daernaer, ick soude
alle naersticheyt aengewent hebben om V Ed. E. mijn
ontschult bij dose occasie te doen blijcken, maer moet
op ditmael verblijven om voorverhaelde redenen. Mij dan
verlatende op de gerechticheyt mijner saecken, eti vertrouwende U Ed. E. volcomentlijcken toe, dieselve sullen
hanthaven , voorsts steunende op derselver faveur ende
aengeboorne goedertierentheyt, wil eyndigen met bede,
II Ed. E. mij dit mijn schrijven ten besten op ende aen
te nemen , eh waarmede antwoort gonstich verwachtende, ben,
WelEd., erntfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige ende
seer discrete Hoeren, U Ed. E., naest groetenisse, Godes
heylige bewaringe langdurige gesontheyt, voorspoediger en
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gelucksaliger regierange bevelende. Verblijven altijt mijn
Heeren, (Onder stont) U Ed. E. onderdanigen dienaer,
H. Schilt.
9en
Reciffo dOlinda, desen
Octb. 1637.

Erentfeste, gunstighe, goede Heeren en vrienden.
Gisteren is een jacht uyt het leeger gecomen met tijdinge, dat den vijand, sterck sijnde 1000 soldaten, ronder
Brasilianen en Negros, 2 dagen voor onses kreysvolckx
compste, haes op hadden gespelt, verdestruerende het landt
daerontrent en ettelijcke duysent koebeesten met hem neemende. Dan Major Mansvelt is hem met een deel volcks
gevolcht en den rest des vijands leegerplaetse ingenomen.
Maer den vijand, 20 mijlen vanden Bay gelegen hebbende,
kan noch in 2 plaetsen retireren, eer dat hij tot den Bay
compt ; d'eene is 6 en d'andere 3 mijlen van den Bay.
D'onsen sijn met last van sijn Ex e en hooge Raeden daernae toe getrocken, om den vijand te doen retireeren en
alles tuschen Rio S. Francisco en den Bay te verdestrueeren. Onse vijand hebben hem alreets den weck gewesen,
d'welcke ouer eenige weecken 2 a 300 man in dele quartieren hebben gesonden, door alle de boschen en hasepaetjes,
tot bij de statt Olynda; dewelcken haer verdeelt hebbende,
in eenige plaetsen het zuyckerriet hebben afgebrand en in
eenige plaetsen geplondert ; doch den schade is noch soo
heel groodt niet. Sijn Exc e heeft wel 3mael meer daertegen uytgesonden , en all het volck , dat in de forten kan
gemist werden, die den vijand den rooff wel hebben afgejacht, maer niet een soldaet koenen crijgen, d'welcken
haer geweer wechsmijten en gelijck hasen inde boschen
loopes , inde welcke sij des daegs over looseren en bij
nacht marceeren. Den Coronell Kunen is gistere met een
partie vande nieuwe soldaten, die nu versch aencomen ,
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uytgetrocken; wat voorder sal passeren , leert ons den tijdt.
Sij sijn soo voller vreese, dat de Ritmeester Ley, nu vrijman sijnde, met noch twee knechten te paerde eu een
trompetter, met eenige Negros, den vijand op den loop gebracht : want hij loste sijn pistolen , de trompetter bliese
eti de Negros roepten op haer wijse; sij zijn meer in des
oude Viscals Bitters Ingenio geweest ; maer het beste was
wech. Hebben oock geen schaeden gedaen meer dan datse
sijn wijn uytdroncken eh eenige keesen mede genomen. Den
Viscal is wederom op zijne mole met 10 soldaeten ei sijn
eygen volck. S. Antoni, een dorp daerbij, hebben sij geplondert; in Stackhouwers Ingenio eh- daerontrent sijnse
noch niet geweest, want sij hem seer vreesen van oudts,
insonderheyt nu, dewijl hij soldaten bij hem heeft. De
vijandt maeckt onderscheyt tusschen persoonen. De Portugesen sijn et sij sullen blijven onse vijanden, andersints
soude den vijandt soo stoutelijck in het landt niet mogen
comen; sij advyseeren oock de naeste garnesoenen niet ,
eri daer het behoort; sij verlangen nae geen dingh meer
dan dat een vloot uyt Portugal magh comen cii het landt
wederom incorporeeren. Soo lang wij dat land gehadt,
isser oock niet een, die alleyn gewenscht hadde onse religie
aen te nemen. Soo lang de middelen niet zijn den Bay
te belegeren , soo is het onmogelijck dese lande voor invasien te bevrijden. De pertijen, sij hebben de Portugesen
op haer sijde, eli konnen sonder groote swaricheyt dat suyckerried in brand steecken: dat brant soo geerij(?) als swevel.
Ons volck ontrent de legerplaetse vanden vijandt comende ,
hebben , volgens ordere, elck Neger gepresenteert 50 R.
datse tot ons sullen comen, eh. het sijn in dit jachtien 70
overgesonden ; maer hier sal een niet onder 180 jae 200
stucken van achten vande hooge Raeden verkocht werden.
De Indianen eri Portugesen genieten hier soo groote vrijheyden, dat ick vreese sij ons onvrij sullen maecken. Wat
voorder passeeren sal, moeten wij verwachten; maer wat
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sullen nu seggen de goede lieden , die sustineeren, dat de
negotien wende Comp e behooren te blijven; voorwaer het
is nu noch geen tijt daervan te spreecken. Den Bay moeten wij met Gods hulpe eerst hebben en den staet vanden
landen vaster stellen ; dan magh men disputeeren van
't stuck der negotie. Soldaten sijn nu noodich. De saecken noch soo staende, sullen velicht de negotianten weynig
provijts doen. Hiermede eyndigende , bevele V E. en de
Heeren , naest hertelijcke groetenisse, in Godes bescherminge. Acte op het Recyff, den 12 en October 1637. Onder stout : Sijn Excellentie gaet wederom uyt; is huyden
den gantschen voormiddach inden Raet op liet Recyff
geweest.

MISSIVE VAN DEN KOLONNEL ARTICHOFSKY
AAN GRAAF MAURITS EN DEN HOOGEN RAAD IN BRAZILIE i
24 Juli 1637.

Klachten over de West-Indische Compagnie.
Uit het Archief van HILTEN.

Hooghgebooren Graeff, genadige Heere, erentfeste,
wijle, voorsienige Heeren vanden Hoogen Raet
in Brasil.
Mijne Heeren.
Int Vaderlant gearriveert sijnde, vant ick den staet van
West-Indische Comp e door inwendige twisten heel periculeus ontstelt. De Cameren van Zeelant, Maes , Stadt ende
Landen, hebben met veelvoudige genouchsaem curieuse
deductien ijverich staende gehouden, oock der Ho. Mo.
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bijeans vierdubbelt geconfirmeerde sent entien erlangt , dat
den handel op Brasil aende Comp' alleen, ende dit general eken oock der participanten private handelinge uytgeslooten blijven sonde ; seggende dat daerdoor de Comp'
rijcker gemaeckt ende alevenwel 't lap t oock daerbij gepeupleert soude connen werden. De Carver van Amsterdam sustineerde wederom daertegen, dat, den handel voor
elckeen open staende, Brasilien beter gepeupleert ende
door meenichte van particuliere handel gers in meerder fleur
gebracht coste werden , seggen dat daeruyt de regalien,
crescentien vant lant, vruchten, vrachten , veeren, tollen,
dismen, redismen vermenichfuldigen (neffens wat de Comp'
noch uyt haeren soo handel als oeconomye bijbrengen
coste), den staet vande Comp' rijcker, maghtiger ende
vaster veesen Boude, als door monopolium ofte eenigh ander middel.
Ick hebbe alle de ingegeven schriften daervan gelesen,
ende langh genoech daer over gepeynst ; alle argumenten
pro et contra hier te rassumeren soude veel te lang val1 en. Iek twijffele niet , dat alle papieren , van beydersijts
ingegeven, uwe Ex t1e ende E. E. vande Cameren toegesonden sullen werden, want mij deselve aff te schrijven onmogelijck was , om datter ontrent hondert vellen papier
daervan vol waeren. In alderhande discourssen, principalijck in twee seer wijtloopige deductien ende inde tegengedresseerde remonstrantien ; item inde calculatien van
beyde partijen, tegen malcanderen geexhibeert, gebruyckten
de Zeeuwen, met d'andere haer aenhangende Cameren, vier
principaelste redenen , aen dewelcke alle andere cleendere
hongen. Te verstaen : allegatie van text ende natuyr vant
octroy den handel aende Comp' alleen restringueren; allegatie van meerder proffijten als den handel aende Comp'
alleen blijft ; allegatie van suffisante maght vande Comp'
om den handel alleen te connen drijven, als dien de particuliere niet bedierven; allegatie van 't ongelijck, dat den
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participanten wedervaren sal sijn, door inesgaliteyt vande
winsten , als den particulieren handel open stoet. Ick
coste het wel gedencken , dat soo verstandigen ende de welvaert vande Comp e ende vant Vaderlant liefhebbende luyden , alsse inde voornoemde Cameren lijn, sulcke concepten
niet p onder oorsaecke voorgecomen waeren. Ick sagh het
oock , hoe swaer dat het voor mij selffs viel in soo antipi
quesíione het beste te kiesen. Hadde oock vreese d'eene off
d'andere partije (beyde lieve vrunden sijnde) met mijn gevoel te offenseren. Nochtans, omdat ick niet gaerne soude
willen sien ofte hooren , dat dese Comp e , voor derwelcker
welvaert ick soo menige arbeyt (en) perijckel uytgestaen,
meenige droppel sweets, somtijts oock bloet gestortet hebbe,
qual. varen Boude, hadde haer altemalen gaern geremonstreert gehadt eenige abuysen , inde welcke sij opentlijck
vervallen waeren , tegenwoordige constitutie vant lant niet
soo wel wetende, als ick se wiste, ofte alsse in sick selven
was; maer daer was geen middel om daertoe te tomen.
Bald `) in beginsel van mijne aencomste uyt de vergaderinge
vande XIXe quamen mij besoucken de gedelegeerde van Zeelant , Maes en Groeningen , ende mij vindende van ander
gevoel als sij waeren , versochten wel expresselijck , dat ick
niet spreecken soude van dese questie, die alrede gepasseert ende quansuys genouchsaem onder haer geassopieert
was , te verstaen gevende, datse mij 'tselve wilden wijten,
als ick se op nieu in trouble en onrust door mijn spreecken stellen soude ; soodat ick sonder haet van mijn selfft
niet sprecken coste, hetsij dan dat ick van hooger handt
gevraecht waere geweest. Ick hiel mij gerust, hoopende
dat mij noch eens off sijne Hoocheyt, ofte de Ho. Mo. selffs
daervan vraegen soude ; maer dit wierde oock verhindert.
Als ick mijn rapport inden Haegh doen soude, wierden mij
van elcke Camer Commissarii uyt de XIX e bijgevoecbt, die
1) UUgd.

spoedig.
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den Amsterdamsen niet consenteeren wilden , dat men daervan vraegen ofte vets van dese questie in senatu roeren
soude. Ick sagh het oock , dat bij de Ho. Mo. van haer te
wege gebracht was geweest, dat se mij niet vraegen wilden.
Sic qui mala sua celant, non mala ipsa, sed remedia malorum auferunt. Noch is hier dese pest mede ingecropen ,
dat de Cameren dese questie alhier tegen malcander met
soo groote hevicheyt ende bitterheyt drijven, datse malcander daerover blasfemeren , oock eerlijcke lieden , soowel
in Brasil als hier, tegen het monopolium strijdende, voor
gecorrompeert off met geit ofte met groote gagien ende
advancementen daertoe gecocht, schelden. Dat ') het geen
slechten 2) arbeyt was om soo inder haest alles tot een beteren sin te brengen, principalijck in sulcken tijdt als ick
aenquam, daer soowel sijne Hoocheyt als de Ho. Mo. belemmert waeren met meer importeren affairen van oorloge.
Altoos, dese saecken, die hier soo qualijck wtgevallen sijn,
connen niet beter op nieu vervat worden , als door V Ex t e
ende E. entremise wt Brasil selffs, de gemoederen van
inwoonders en coopluyden aldaer gesondeert, item de constitutie vant laat perfect geexamineert hebben , voorderst
soo wel aen Cameren selfft als aen de Ho. Mo. de waerheyt daervan grondelijck te remonstreren. Om V E. nae
mijn vermogen daertoe behulpich te wesen, hebben niet
naelaeten willen mijn gevoel daervan cortelijck over te
schrijven.
In twee deelera can ick alles begrijpen watter te seggen
is. Te verstaen, int eerste deel sal ick aenwijsen: Waerinne
dat de heeren Bewinthebberen van respective Cameren van
Zeelant, Maes, Stadt ende Landen, onder correctie gesproocken, qualijck geinformeert sijn geweest, oock de Ho.
Mo. qual. geinformeert hebben ; sommierlijcken wederlegI) Dat, d. i. zoodat.
2) d.

i, geringe.

Xfiv. j.
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gende de van haer op de baen gebrachte argumenten. Int
ander deel, getoucheert hebbende waerinne de Camer van
Amsterdam, oock onder correctie, eenigen misslach heeft,
sal ick aenwijsen de media, door dewelcke haer de twistende partijen vereenigen, alle jnesgaliteyt van profijten
weghnemen, Brasilien crachtich peupleeren, ende haeren
staet vast, maghtich ende fleurissant maecken sullen
connen.
Wat het eerste deel aengaet.
Mij dunct, dat de voornoemde Cameren een schadelijcke
saecke voor den staet vande Comp e doorgedrongen hebben ,
oock noch deste schadelijcker omdat het geschiet is heel
tot ongelegener tijt; want sij presumeren wel , dat nu tijt
ende gelegentheyt zij om veel te winnen ; dat den staet
van Brasil nu capabel sij om sulcke profijten te doen alse
jade deductien gecalculeert sijn; maer ick can het niet
sien. Den staet van Brasil is noyt soo arm geweest als
hij tegenwoordich is : ons volck, soo veel jaeren te vooren
als den vijant noch meester van het velt was , hebben jae
nichts anders in Brasil gedaen als de Ingenios te branden
ende te verdestrueren. Nu, als wij de Ingenios nae de
victorie, die Godt gaff, begosten te beschermen, heeft den
vijant weerom jae nichts anders gedaen als dat heele jaer
1636 de suyckervelden te branden, de negros wegti te voeren , eenige meulens, die branden costen , aff te branden,
andere die van steen gemetselt waeren ende inder Naest
niet branden costen, ontramponeren, ketels, formen, alle
utensilien in stucken slaera, de inwoonders rooven, plonderen, vangen, soodat het nu te veel scheelt van de calculatien , die de voornoemde Cameren ingestelt hebben.
Mijne daer in Brasil aen uwe Ext1e ende E. E. in mijn
vertreck overgegevene remonstrantie (dewelcke ick hier
oock aen de XIXe ende oock aen de Ho. Mo. gelangt hebbe)
toste haer genoechsaem vertonen de tegenwoordige armoet
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ende miserie vant landt; maer het schijnt datse deselve
niet betijts becomen hebben , oock mogelijck niet alle met
bedacht gelesen hebben. In de papieren van partijen werden met naemen ende toenaemen gespecificeert hondert
ende t'sestich Ingenios , die eertijts in de veroverde vier
Capitanien stonden; daervan menen de Cameren , ende houden het in haere controversien concesse . datter noch de
vierde part in suo esse blijft. Elaes ! wat een abuys ! ick
gelove, datter qualijck de achste part noch daervan staet,
ende noch qualijck versien ende van alles gefourneert om
effective te mogen maelen. Waeruyt sullen dan de duysenden van suyckerkisten opgebracht werden , die in de
calculaties staen P Aen wiep , als 't lant niet gepeupleert
is , ende waervoor , als het geene vruchten noch gewass
voortbrengt, sullen waeren ende cargasoenen besteet worden , van dewelcke soo groote avancen ende profijten aengewesen worden P De voorn Cameren hadden haer niet
moeten vergissen aende suyckeren , die de particulieren in
de laetste twee jaeren daer noch gevonden , opgeschrapt
ende gehandelt hebben , die sijn alree wegh; daermede sijn
oock alle de oude suyckeren uyt het lant gebracht, ende
van nieuwe suyckeren , in sulcke armoedt ende desolatie
als daer tegenwoordich is , geloove ick niet datter twee
duysent kisten suycker jaerlicx sullen opgebracht connen
worden. Soo oock hadden haer de Cameren niet moeten
argeren noch vergissen aen de cargasoenen , die van particulieren daerheenen gebracht sijn ; volcht daerom niet
dat men derselve alle jaeren (in sulcken staet het landt
welende) soo veel brengen mach ; oock volcht niet datse
daerom alree daer verhandelt sijn. Het meeste staet noch
in de huysen in de winckels , ende dat den Portugeesen
op kompstige crescentien betrout is , is daerom oock noch
niet betaelt , soodat dit geene goede voorsichticheyt was
in de calculaties, die de Cameren tot een staeltgen onder
malcanderen aengenomen ende voor een model gepropo15*
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neert hebben, datse 's jaers veertiendalff tonnen goudts
tot onderhout des landts ende der soldatesque (dat doch
niet genouch is) aenwenden wilden , ende datse daervoor
meer als veertien duysent suyckerkisten tot retour trecken wilden, deer doch alree boven blijckt , datse sonder
meerdere populatie qualijck twee duysent suyckerkisten
jaerlijckx sullen trecken connen. Oock, hoe can dat passeren tegens ordinarise jaerlijcke lasten , die in de calculatie gespecificeert staen en infalibel zijn, remedien op soo
onseeckere ende veranderlijcke contingentia te fundeeren.
Soodat ick mij verwoedere, hoe d'eene partije dit pro firmo
aengenomen heeft, wat niet en is, ende de andere 'tselve
bijeans pro concesso toegelaeten ende soo slap daertegen
gedebatteert heeft.
Maer behalve dese abuysen , inde welcke de Cameren
vervallen waeren geweest door ignorantie van tegenwoordiger stoet van Brasil, soo was het noch meer te verwonderen, datse oock door contentie vervielen ende support
vonden in opentlijcke abuysen vant negoce selffs. Want als
de beyde twisten partijen pro praesuppositio aennaemen
het boven getouscheerde staeltgen van veertiendhalff tonnen gouts , ende d'Amsterdamsen , nae de gewoonten van
gepasseerde tijden de coopmanschappen cargeren vijftich
ten hondert, demonstreerden, datse de handelinge voor elck
een open houdende, alevenwel door regalien , dismen, redismen, veeren, wagen, vrachten, vruchten ende crescentien des lants, sonder het minste risico te loopen , daerop
winnen costen vijff en twyntich tonnen gouts, te versteen
effen soo veel off noch wat meer , als wanneer de Compe
alleen met het meeste risico handelde ende de regalien
met alle de rechten door haere handelinge te niete deden,
soo gingen de Seeuwsche ende andere haer adhereren Cameren proponeren, dat men de coopmanschappen noch
eens meer vijftich procento cargeren moste, aenwijsende
door sulcken middel, dat men, in stede van vijff en twintich,
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vijftich tonnen goudts winnen coste, als wanneer sulcke
dingen practicabel waeren, niet aenmercken, dat dit in hare
macht niet is den marckt van suyckeren soo hoogh te
stellen alsse wel wilden, ten reguard dat niet in de vier
Capitanien alleen , maer oock in veele andere gedeelten
der werelt , suycker wast ende te becomen valt. Oock offschoon den marct in Naere handen stont, niet siende, wanneer alle dingen soo hoogh spannen wilden, dat se den
nervum aller winsten , te verstaen de Lantsaeten , ruyneren souden ; item datse der soldatesque de gagien wel
dubbelt verhogen mosten, eerse daervoor leven costen,
haer broot ende hoogh opgeclommene behoeften met soo
groot gelt coopen moetende. Veele andere nootwendige
consideraties wierden door de Amsterdammers meer getouscheert ende om het quaet gevoel van haer alevenwel
niet geacht; want zij remonstreerden wel, dat der Compe
sulcken generaler handel niet wel succederen mochte, wanneer de natte ende vette waereu, in soo verre ende warme
voyagien , achtste ofte negenste part door leckagien verminderen souden; wanneer andere waeren oock door corrupties soo veel affnemen souden; wanneer den onderhout
van soo veel dienaers , van soo veelderhande dieverijen te
costelijck vallen soude ; wanneer de ongelucken van zee,
vanden vijant, van casuelen brant , van vijandel. invasie
binnen slandts (dewelcke dingen niet te assureren sijn)
alles in perijckel stellen souden. Sij vertoonden oock wel,
dat het niet alleen indecorum, maer oock incompatible was,
selffs negoce drijven, in voorvallen dispuyten ofte differenten , claeger ende rechter te wesen; maer het wierde alles
niet geacht.
Ick Bach hieraen meenigen schimp, meenigen tour dien
se malcander speelden; bald') willen hebben, dat de coopmanschappen van particulieren, die te voorera met permis1) bald --- bald, d. i. nu eens — dan eens.
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sie nae Brasil gesonden waeren , daer aen de Comp e overgegeven souden werden ; bald ') willen hebben, dat dit geit,
dat te vooren oock met permissie door de particulieren
nae Brasil gesonden was ende de gerechticheden hier betaelt hadden, weerom terugge naer Hollant, sonder avance,
gesonden souden werden ; jae selffs niet toelaten, dat yemant
van hier wiegen , kinderbehoeften , potten ende andere
cleene, lompe, nichts importeren behoeften , tot gerieff vant
huys nodich, ontbieden soude. Ende dit was noch het erbarmlijckste van alles, datse met alle dese cleynicheden
altoos liepen wende Ho. Mo. , casserende aldus sachtgens
haer recht , haer octroy, haer maght, als wanneer 2) se
gene XIXe, geenen Senatum hadden. Soo lichtelijck can
het menschelijck geslacht loopen in de uyterste bederffenisse , als de passien de overhant nemen.
In summa , ick was wel benart over alle sulcke procederen ; maer, om tot oase questie weerom te tomen, soo
was ick doch ten hoogsten benart over mijnen onverstant ,
dat ick 'tselve niet begrijpen coste, wat se hier malcander
gepersuadeert hebben, dat se op het capitael vande WestIndische Comp e alleen meer winnen souden connen , als
metter tijt op ontelbare capitalen van particulieren. Ick
dochte, pers 3) niet stercker wesen soude als totum. In haer
geproponeerdes staeltgen van veertiendalff tonnen gouts geven se half te verstaen, met hoe groot capitael dat se gesint sijn te handelen ; maer ick neme daervoor, dat se wel
driemael grooter capitael als dit staeltgen is , te verstaen
ontrent vier milioens, t'samen brengen costen (ende dit
soude oock alles wesen wat se vermochten). Vraege dan,
offe op de vier milioens , de coopmanschappen oock op het
onbillickste cargerende, meer winnen souden connen als
1) Zie noot vor. bladz.
2) d. i. alsof.
3) pars, het gedeelte.
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voor eerst op tien , en metter tijt op twyntich ende meer
milioens van particulieren ; ick dencke neen, ende het
staeltgen wijstet oock anders uyt.
Naespeurende waeruyt dat het quam , dat men soo groote
en soo wightige reeden hier niet genouchsaem geconsidereert heeft, vant ick oorsaecke daervan te wesen veelvoudige clachten uyt Brasilien scuffs , over de Amsterdamse
handelaers gedaen ; met dewelcke clachten andere Cameren bij sijne Hoocheyt ende bij de Ho. Mo. van langerhant d'Amsterdamse Camer soo swart gemaeckt hadden ,
dat se oock in de billickste saecken geen audientie vant.
De Principaelste ende de verstandichste lieden, die tegen
het monopolium wanren, als mijn heer Aernem , den heer
Coenradus , den heer de Laet, onaengesien sij gene handelaers wanren, wierden deler Camer halven soo discrediteert, oock soo spijtich ende vergramt gemaeckt , dat se
haer ten halven oock van dese besoignes absenteerden,
haer digniteyt daerdeur niet verminderen willende , oock
menende dat haer de saecke selffs wel redden soude , ende
dat het onmogelijck was , dat men tegen soo groote reden
ende sonder exacte informatie van Brasil selffs te hebben,
daerinne soo haestich procederen soude. Ondertusschen
d'andere Cameren niet beter geinformeert sijnde ende met
de Brasilisehe brieven elcke reyse geirriteert werdende ,
gingen met ijverige instantien soo haestich voort , dat se
bijeans noch dagh noch nacht rusteden ; ende daerom is
dit ongelijck geschiet, in hetwelcke uwe Ex tie ende E. E.
schuldich sijn den welstant vande Compaignie niet smooren laeten, maer alles op 't spoedichste en op 't neerstichste
nae vermogen bier te remonstreren.
V E. E. moeten daer oock den heer Seroskercken en
den heer Robbers beter informeren : want dese twee de
Cameren alhier seer ophitsen. Als eens de Compe , door
haeren bericht op quaeden wegh gebracht sijnde, notabel
compt te struyckelen, sij mogen sien, hoe se haer daertiao
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uyt de publycque invidie salveren werden `) connen. Men
heeft hier te gelijck op eenen dagh oock twee verschillende
brieven gehadt van mijn heer vander Dussen. In den generalen brieff hadde hij geteeckent gehadt , dat den handel
voor elckeen open staen soude ; ende in particulieren brieff
aen sijne Camer hadde hij geteeckent , dat men den handel
aen de Compe alleen houden soude. Soo maeckt men de
luyden hier niet alleen quaet, maer oock yr 2) int hooft
ende oock verslaegen in couragie. Eenige vande Bewinthebber, oock vande participanten, met sulcke verwarringe
gestoort, hielden mij met hertverdriet dit propoost hier,
dat de Comp e ende alle de gedane conquesten niet twee
stuyvers weert waeren.
Wt de verhaelde dingen sullen V E. wel bemercken
connen, hoe dat de gemeene saecke onversients alhier geprecipiteert zij geworden, ende uyt dese oorsaecke geloove
ick oock , dat V E. , den schaeden vande Compe verhoedende , sonder verderen last te hebben , de hier gevallene
vonnissen voor 't eerste niet sult derven volgen.
Het beste was het geweest , dat men den particulieren
handel noch liever hadde laeten open staen , off eeuwigh,
off ten minsten totdat 't laat in beter staet gebracht waere
geweest. Reeden lijn dese : de partijen accorderen daerinne , dat aen de populatie van Brasil allen heyl ende welvaert vande Comp e hangt; ende 't is soo : want van waer
sal veele suyckers ende andere crescentien comen connen
als van veeler menschen arbeyt , neersticheyt , oncosten?
Aen wiep sullen veele waeren geveylt connen worden, als
aen veele menschen voor haer gewasch ? Wanneer sal de
Comp e verminderen connen haere oncosten op guarnisoenen, fortificatien, oorlooghse behoeften, als wanneer der
menschen veel is, die daer welvaren, dat se bijeans sonder
1) d. i. zullen.
2) Het Hoogduitsche: irre.
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gevoelen draegen , op haer selven staen , haer selven alimenteren connen, haer selven houden connen ? Nu als
dose vonnissen soo blijven, soo sie ick dat dese populatie
geampescheert is.
'T meest was ons daeraen gelegen, dat veele Nederlanders , niet alleen arme , maer liever rijcke heeren waeren
geweest, d'eene om den Portugeesen gelt voor te trecken,
sich betaelt maeckende wt de gereetste suyckeren (die nu
de Comp e selffs trecken wil), d'ander om selffs Ingenios
aen te nemen, oncosten op de negros, op ossen, op suyckervelden , op timmeragien te besteden, 't welck de armen
niet vermogen doen. Wie sal dit nu willen doen , als hij
int Vaderlant in beter vrijheyt ende nae sijn believen met
sijn gelt negotieren ende winnen magh, niet gebonden
sijnde aen vreemde genaede ende discretie, die gemeenlijck
cleen placht te wesen. Sulcken voorslagh, als de Cameren
in haere schriften gedaen hebben , om 't lant te peupleren,
selffs int gros handelende , ende d'andere lieden ofte inwoonders in detaille handelen laetende , loskt niet de rijeken, maer de arme lieden alleen, die met den dagelijcxen
onderhout haer contenteren ende tot slandts fleur weynich
bijbrengen connen.
Noch behalven de Nederlanders is ons oock gelegen aen
de vreemden ; met Hollanders alleen can men geen Coninckrijck peupleren, ende wie souder wesen vande vreemden oock, die in soodanigh jock willens sijn hals steecken
Boude?
Item 't is ons gelegen oock aen de oude Portugeesche
inwoonders datse niet wegh gaen; deselve Catolisch sijnde
ende connende allenthalven onder haren natureelen ende
Catolischen Coning vrij en vranck handelen ende wandelen , met noch soo veel faveuren ende indulgentien aisse
plegen te genieten, sullen wegh druypen, geene andere
blijven als schamele lieden, sonder middelen om te connen
wegh geraecken , haer aldaer dooi eeten moeten. Portu-
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geesche privilegien ende liberteyten sijn den Ho. Mo. genoughsaem vertoont inde geproduceerde schriften. V E. E.
wetent oock, dat wij se aengenomen hebben daerin te maintineren, sooals se die onder den Co. van Spaignien gehadt
hebben , mutatis mutandis, van religie ende onse superioriteyt. Wij hebben se daerop laeten sweeren , staende
selffs daerbij bloots hooft , soodat den naeme Godts daerover aengeroepen is geworden , naeclat se den eedt gedaen
hadden ; wij allegaer, die van Magistrats wegen daer present waeren, gaeven haer onse rechte handen solemnelijck
tot onderpant , om haer trouw ende geloove te houden.
Ben schaemroot geworden, lesende allegatien der Cameren,
dat men haer niet schuldich was trouw te houden , omdat
se ettelijcke mael trouwloos geworden waeren. 'T is waer
dat de meesten dickwils trouweloos waeren , maer alevenwel niet alle, ende bleeff noch altoos een partije bij ons,
op dewelcke noyt yets te seggen viel , die noyt gepeckceert, maer ons dickwils dienstich zijn geweest. 'T is niet
wel gedaen nu eerst te vraegen, o ff de Heeren Raden maght
hadden sulcke conditien, oock juramenten, in te gaen. Zij
waeren daer van de West-Indische Comp e gevonden ; zij
hebbens op den naeme vande West-Indische Comp e gedaen. Hadden se daerinne oock gepeckceert , de WestIndische Compe moet 'tselve lijden , omdat se sulcke gesonden hadden die peckceren costen. Altoos , 't is geen
spot met Jatter geschreven staet : „Du sult den naeme
dijnes Godes niet misbruycken."
Dit geschrifte sal wel weynich langer vallen; doch 't heeft
geen noot : ick moet wat wijtloopiger wederleggen de reden , aen dewelcke de Cameren soo seer hangen. Als in
andere schriften, soo oock inde eerste sectie vande wijtloopige deductie der disgunsteerde `) Cameren wert beweren,
1) lees: disgusteerde, d. i. kwalijk gestemde Kamers, die de voortduring van den vrijen handel tegengingen.
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dat het octroy alleen gegeven sij aen dese, die in de Compe
haere penningen totten oorloge risiqueerden, ende niet
aen de particulieren. Jak antwoorde : 't is billick, dat men
haer dit toestae ende niet disputere : want sij hebben wt
desen octroy tot hiertoe noch weynich vreughde ende proffijt gehadt ; maer daer deur is het alevenwel niet verboden,
dat de Comp e niet gedogen soude connen den particulieren handel, als haer deselve profitabel was. De woorden
sijn wel expresselijck int octroy gedaght : „welstant deser
landen"; welstant ende welvaert vande ingesetenen van
dien bestaei bij de scheepsvaert ende coophandel. Geen
octroy is oyt gegeven geworden , oock niet gegeven can
worden, tot afbreuck vande republycque, hetsij in commun
off in eenich lit van deselve. Onwederspreeckelijcke regel
van alle politien, die oyt in de werelt geweest sijn, exprimeerden de Romeynen met dese woorden : salus populi
suprema lex esto, soodat de allegatie van handel aen de
Comp e alleen niet dienstich wesen soude , als men niet
voor bewees , dat sulcken handel dient tot behoudenisse
van de Comp e , tot welstant vaat Vaderlant. Hoe wel soude
dit bestelt sijn, als men de Comp e door een abuys leyden
wilde op soo slibberige wege, op dewelcke sij lichtelijck
vallei , in stucken breecken ende schaden met bedroeffenisse aen de republycque brengen mochte ? Octroy is jae
gegeven geworden in desen tijt, als Brasil noch in fleur
stont ; als het wel bewoont was ; als daer volcx ende
goederen genoech waeren. Hadde dit maer soo gebleven,
men hadde niet veel daertegen connen seggen, men hadde
de Compe de proffijten gaern gegonnen voor haer goede
diensten , arbeyt, risico der ingeleyde capitalen (als dit
previlegie haer noch altoos blijven moet, onaengesien dat
haer veel alevenwel souden disputeren dat het genieten
van proffijten totte regalien alleen ei eenige meerdere
faveuren, ende niet tot een absoluyt monopolium restringueert moste werden); maer nu als het soo verandert is
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door den langdurigen oorlogh, datter weynige goederen
daer te haelen sijn ; datter weynige lieden , weynich geit,
weynich crescentien daer sijn om onse waeren met avance
daer te besteden ; datter alles eerst met groote oncosten
gebouwt en gepeupleert moste werden, eer den handel wel
gedreven coste werden, -- hoe can dit goet wesen, dat men
niemant anders 't lant wil laeten peupleren als de Compe
alleen ; niemant daer laeten bouwen ende preparatien tot
alle gewenschte incrementen maecken, als deselve alleen ?
Hoe can soo een grooten last op soo slappe en soo seer
wtgemergelde beurse vande Comp e gelaeyen worden? Wanneer soudense met sulcke populatie claer ende vaerdich
wesen? Waeromme soude men niet liever Alleman, Alleman roepen , ende op den hals van particuliere, die maer
commen wilden , die maer middelen hadden om te arbeyden ende te risiqueren , oock een goede , jae de meeste
partije van dele beswaernisse laeyen? Ubi populus ibi opulus ; waerder maer veel voleg, genietende van elck een heel
weynich , dit soude alevenwel meer maecken , sonder oncosten of risico , als de veertiendehalff tonnen gouts , die
in de calculatie geproponeert sijn. 'T is jae gene apparentie dat 't lant van weynigen beter bewoont, beter gecultiveert soude connen sijn, als van veelen.
Laet ons van reeden gaen totte exempelen. Varsse experimenten in onse oogen leeren ons jae genoechsaem wat
gedaen moste wesen. In de gepasseerde jaeren, soo laugh
als de Compe alleen op Brasil voer, wast daer soo woest ,
arm en bedroeft , datter niet een stock, niet een steen totte
landen bouwinge geamployeert wierde. Niemant wasser die
voor het beste huys op 't Reciff paer duysent gulden geven wilde. Niemant wasser die de beste erven voor niet
met all aennemen ende bouwen begeerde; de huysen sonder onderhout sijnde , vielen van regen met menichte overhoopen. Daerentegen nu voor mijn vertreck, onaengesien
gualijck anderhalff jaeren maer de particulieren gehandelt
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hadden , is 't Reciff noch eens soo groot geworden als het
te vooren was. De lieden costen alree daer geen plaets
meer crijgen om te bouwen ; sijn soo schoone huysen alree
getimmert geweest, dat een huys voor twintich duysent
guldens niet te coopen was. Een cleyn stuck aertrijck,
een slecht erff alleen wierde daer vercocht voor ettelijcke
duysent guldens; jaerlijcxse huyshuyren waeren alree daer
van twee duysent, van vier en twintich hondert gulden ,
soodat 't Reciff alree sich selffs bewaeren coste met eggen
burgerij, sonder garnisoen, de Comp e alree verlichtende
vande besettinge. Behalven het pleysant aspect van schone
gebouselen, soo fortificeerdense haer selfften oock noch alree
heel schoon , nae de rije de huysen int water settende,
dat ') men nu de voorige oncosten om de borstweringen op
de palissaden int waeter te hayen niet van doen sal hebben. Hadden se maer noch een jaer tijts van dese dispuyten
niet gehoort , men hadde aen delen plaets gesien gehadt
niet een exempel, alleen maer oock een mirakel van geswinde populatie. Maer hoe can men noch een beter exempel voorstellen als dese Nederlanden sel ffs ? Wat eracht ,
wat middelen soutien de Nederlanden hebben uyt het lant
alleen ende uytte publijcque capitalen alleen, tot soo merekelijcke en miraculeuse grote oncosten die se doen , wanneer niet was de meenichte van particulieren? Wat heeft
onder veele andere de stadt Amsterdam soo splendissant
gemaeckt? Is het niet de meenichte van particulieren,
ende dat niet alleen Nederlanders, maer oock alle natien
van der werelt vrij in der stadt wandelen ende handelen
connen nae haer believen ?
De voorn Cameren hebben oock een exempel gevonden
('t is wonder datter een in de werelt was), te verstaen de
Oost-Indische Comp e. Maer dit exempel schickt sich niet
wel tot dese questie; want de Oost-Indische Compe vaert
1) (1. i. modal.
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wel, niet daerom dat se eenige eylanden heeft, in dewelcke
sij haer monopolium exerceert , maer daerom datse buyten
monopolium haer totten handel begeeft ende mette naestbijleggen Natien ende Coninckrijcken trafiqueert. Ick mene
oock , wanneer de Oost-Indische Compe open handel den
particulieren toegelaten hadde gehadt , dat se alree tienmael
maghtiger waere geweest als se nu is; sij hadde alree een
republycque geweest , daer se nu in haere eylanden niet
anders is als ergastulum servorum , soodat men dat van
haer niet behouft te leren. Als men dit maer recht begrijpt , Brasilien is tot een hoogeren staet gebooren ende
niet tot sulcke bassesse. Soo is dit oock een ander gelegentheyt : de lieden op de Oost-Indische eylanden te dwingen daer se niet uytcomen ende haer servituyt niet verbeteren connen , ende een ander in Brasil te dwingen
willen , daer een yder open velt heeft , gaen ') op plaetsen
daer hij beter veesen mach. Maer het schuylt noch wat
meer achter als boven alree gedacht is. De Oost-Indische
Comp e can daerom monopolium maecken , omdat niemant
anders als deselve eenige specerijen brengen can , dat se
daerdeur den merckt verhogen ende de lieden dwingen
can van haer te coopen, oock voor onbillicken prijs. Maer
de West-Indische Comp e can 'tselve niet doen met haere
suyckeren : want als se die te hoogh spant , soo sullen de
Nederlanders selffs suyckeren haelen in Spaignien , in andere Capitanias van Brasil , int eylant S t Thomas , in andere Oost-Indische eylanden , ende sullen off hier off in
Hamburgh off in Dansick deselve vercopen, dat de WestIndische Compe op den duym fluyten sal.
Aengaende allegatie van meerder profijten voor de Compe,
als den handel aen deselve alleen bleeff, oock allegatie
van haer suffisante maght om den handel alleen te connen
drijven , als dien de particulieren niet bedierven , — segge
1) om te gaan, of en gaan kan (?)
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ick, dat alree boven genough bewesen is , dat daer meer
te vinden, meer te copen en meer te vercopen valt, waer
veele menschen woonera, arbeyden , spenderen , als daer
waer der menschen weynich is. Insgelijcken is het oock,
dat met marchandizes meer te winnen sij op veelen, als op
weynigen; insgelijcken soo failleert het oock niet, dat in
veelen meer maghts zij als in weynigen. Ick hebbe mij
seer daerover verwondert wat de Cameren schrijven , dat,
onaengesien sij preeminentie hadden int heffen van tollen,
regalien, vrachten, oock onaengesien dat se eenige faveuren hadden in eenige coopmanschappen, diere kiesen wilden , dat se nochtans meenen , wanneer den handel der
particulieren neffens haer gegunt wierde , sij daer deur
veesen souden sonder eenich privilegie ofte voorrecht boven
de particulieren. Item dat daer deur Comp e in Comp e opgerecht soude connen werden ; jae drijven dat soo sterck,
dat se oock tegen haeren staet scuffs schrijven aldus : omdat de negoce bequamelijcken ende vredelijcken gedreven
soude connen werden ; dat se den Coninck sijne landen
affnemen ende daerdeur desselffs tollen ende regalien aldaer te niete maecken wilden. Wat is dat te seggen ,
den Coninck sijne landen affnemen P dat is jae niet anders
als sijne tollen ende regalien affnemen. Wat heeft den
Co. van Spaignien oyt yets, als in eenigh ander lant, soo
oock in Brasilien gehadt als sijne regalien? den rest hoorde
jae niet hem, maer den gemenen man toe. Ick dencke
jae niet, dat men oorlogh voere tegen het menschelijck geslacht; dat men alleen oock d'geene die onder ons buygen ,
haer onderhout van leven, dat haer Godt geeft, benemen
wilde. Men can wel met handen tasten , dat de Cameren
tot dese uyre toe noch niet weten , hoe een groot werck
't is , dat se in Brasilien bij der hant hebben. De Scytische
Ambassadeurs seyden eens den grooten Alexander bij Curtio int aengesicht: si Di habitum corporis tui aviditati-animi
parem esse voluissent, orbis te non caperet etc., ende
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voorts: sic quoque concupiscis quae non capis etc. Brasilien
is soo een groot en soo bequaem lant , dat niet alleen der
Comp e cleene middelen , maer des Conincx van Spagnien
groote middelen geamployeert, 'tselve lant in veele jaeren
soo wel niet peupleren noch cultiveren souden connen, als
Hollant tegenwoordich gecultiveert is. Brasilien, in dien
tijt als het noch in hooghsten fleur stont, als de hondert
en t'sestich Ingenios noch in haeren esse waeren, was daerdeur allevenwel de thiende part noch niet gepeupleert off
gecultiveert geweest. De Ingenios waeren noch all te
dun daerin gesaeyt; 't lant was maer daerdeur bewoont van
den strant aff boswaerts in op vijff, ses ende ten hooghsten seven, acht mijlen; de rest vande beste, vande schoonste landouwen was allevenwel doenmaels oock effen soo
woest , als noch tegenwoordigh is. Brasilien in de vier geconquesteerde Capitanien heeft den strant , van Noorden
aff nae Zuyden toe, hondert ende twintich mijlen langti,
ende den streeck van Oosten nae Westen toe, boswaerts in,
is soo langti als mens nemen wil; woude men 't lant oock
op ses , seven , acht hondert mijlen besitten , men mochtet
doen. Ick gelove , dat men geene resistentie vinden souden tot aen de Cordilleras van Peru toe. Hoe can dan
het arme vermogen van West-Indische Comp e alleen, sonder hulpe van particulieren, becleden soo groote dingen ?
Waerom sonde men niet gunnen elck eenera, die hem daer
maer neer letten wilde, dat hij sijn neeringe vorderen ende
beneffens den staet vande Comp e stabileren mochte , sich
contenteerende alleen met de gewoonlijcke rechten ende
regalien , welcke niet alleen de seeckerste ende oock de
eerlijckste incomsten sijn van alle Magistraten, maer oock
de grootste.
Waervan hebben de Nederlanden soo schrickelijcke ende
ongelooffelijcke revenus, als van rechten ende regalien alleen, sonder dat den Magistratus handele, off tijt hebbe
om te handelen. In de calculatien van Brasilische incom-
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sten, dewelcke de partijen tegens malcanderen geformeert
hebben, can men een heel groot wonderwerck sien ; want
in sulcke cleene beginselen ende midden hide grootste
desolatie, in dewelcke nu Brasilien steeckt, ende daer noch
soo weynich particulieren wonen, soo bewijsen de Amsterdammers alevenwel dat Brasilien sonder de particulieren
van den handel uyt te sluyten , item sonder eenige penningen op risico te stellen , op veertiendalff tonnen gouts
opbrengen coste vijff en twyntich tonnen gouts. Wat soude
het dan eerst opbrengen connen, als het door toelatinge van
particulieren ende vrijen handel met volck vervullet, met
crescentien en waren vermenichfuldiget wierde. Dat soude
metter tijt op drie, vier, vijff dubbelde somme monteren;
want welvaert vande lieden soude elckeenen daerhenen
connen trecken, dat ten laetsten de weynige patientie van
drie a vier jaeren met groote rijckdommen geloont soude
wesen; daerentegen als men soo haestich rijck worden wil,
als men per fas nefasq alles aentast wat men maer crijgen
can , 't is wel waer , 't beginsel mochte wat soet wesen,
maer het eynde soude bitter vallen, want d'incomsten souden niet vermeerderen, maer verminderen, dagelijcx als de
lieden op de Bije wijeken souden, verlaetert het arbeyden
ende het cultiveren, dat haer niet profitabel was. Wat
helpt dit dat de voorui Cameren in haere calculatie , door
uytsluytinge van particulieren ende door excessiff cargeren
der coopmanschappen, in plaets van vijff en twijntich tonnen gouts vijftich aenwijsen, als dese vreughde niet langh
wesen soude; als 't lant, daerdeur van populatie, van cultivatie haestich gespolieert werden , ten laesten ondergaen
soude, noch met uyterste perijckel van capitael. Selffs voor
desen risico geene assuradores caveren connen ; want ick
weet niet, waerom dat doch de Cameren in hare schriften
op de assuradores soo seer steunen. 'T is een blauwen
dampf; assurantien van soo groote capitalen sijn niet practicabel , ende ofse waeren, ick sic niet, dat daerdeur alexxv. J.
16
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veewel het risico weghgenomen soude sijn, want assuradores connen oock bancqueroteren.
Die haer neeringe met bijen doen, nemen niet den heunich altemael wegh, die in den bijencorff is; maer nemen
maer den overvloei wegh, ende leeten soo veel heunichs
daerinne, als tot onderhout van bijen noodich is, off, als
het anders geschiet, soo vergaen de bijen, ende de lieden
vrijgen geen heunich meer. Soo sal de Comp e oock varen ,
als se meer op den heunich, dat is profijten, als op de
bijen, dat is landts populatie, letten wert '). Waerom soude
dit niet 't beste wesen, dat men met het geit vande Compe
trafiqueerde, soo als men wel met advantagie caste, ende
dat men te gelijck oock uyt der particulieren haeren handel ende wandel profijten trock door middel van dismen,
redismen , tollen , vrachten , waege , veeren ende veelderhande andere regalien, de populatie niet verhinderende,
want anders souden de regalien cleen vallen. Voor het
capitael vande Comp e is seecker genouch gehouden , de
vyvres, de natte ende vette waeren , met het metael , als
voordesen alree beraemt was geweest. Nu, als men noch
daerbij de silvermijnen , die haer daer ontdecken, bijneemt
soo sal de Comp e genouch amploy vinden voor haer capitael, want het hoort niet een cleenen pen daertoe, ende
daeraen is oock genouch te winnen. De vivres alleen is
een seer questieuse coopmanschap; met eene hant geeft
men het geit uyt ende met d'andere hant ontfangt mens
datelijck weerom ; als noch wat overschieten soude, dat
ick niet gelove , soo voste de Compe op haer particuliere
reecke thien à twintich Ingenios nemen, deselve bouwende
ende onderhoudende, de profijten daervan trecken ; meer
soude de Comp e met haer cleen gelt niet omvatten connen ; het ander moste op de particulieren aencomen , off
het sal woeste staen.
1) d. i. s al.
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Jak can de flaeuherticheyt der Cameren in haer schriften oock niet wel verdraegen, dat se seggen, dat de Compe
noch nichts wint , maer alle jaeren teruggegaet, meenende , dat se niet beter geholpen toste werden als den
handel aen deselve alleen houdende. Het tegendeel is
boven alree bewesen, dat haer profjtelijeker is hotte populatie, dat den handel voor elckeen open blijft; ende op de
flaeuherticheyt segge ick dit : waerop heeft de Comp e tot
hiertoe winnen sullen, 't is noch qualijck een maent gepasseert , dat de vier Noorderlijcke Capitanien bevredicht
sijn geworden; dat den vijant op d'ander rijde van Rio St
Francisco gebracht is geworden; dat hij ons vandaer niet
niet meer turberen ende onse landen niet meer beschadigen sal connen. Nu moet men eerst beginnen te sien
watter vallen sal, ende offschoon de Comp e in de eerste
twee jaeren wat teruggeginge, men moste daerom niet
cleenhertich werden, als men siet, dat de volgende jaeren
'tselve thiendubbelt weerom vergelden connen: sat cito ,
si sat bene. Men moste oock niet cleenhertich werden,
offschoon tusschen beyden de oorlogen onsen success yets
turbeerden : in sulcken waeter vangt men suleke visschen.
De Compe can alevenwel, wilts God nu niet, verloren
gaen, als wij maer 't lant behouwen ende in culture brengen connen. Het sal eens oock een goede tijt commen ,
winter gaet voor den lomer altoos. Off het schoon langsaem valt, prorogatie van octroy can dek eenen sijn becomste rijckelijck geven.
Dit moet ich hier oock bijvoegen: den Ho. Mo. was am'}
hoochsten daeraen gelegen , datse eens dit schone lant
Brasilien fleurissant ende niet desolaet ontfangen hadde
uytte handen vande Compe. Octroy sal jae niet eeuwich
duren, ende als dien uyt is; als de participanten, eens wel
gecontenteert, satt ende rij pk werdende, daeruyt scheyden
1) Hoogd. op het.
16*
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werden, was het niet beter dat se een fleurissant lant becomen hadden? tot weleken fleur nimmermeer cowmen sal,
als de Ho. Mo. de Cameren op een ander wegh niet brengen ; soodat ick mij verwondere, waerom dat se tot soodanige vonnissen geinclineert sijn geweest.
Aengaende d'allegatie van 't ongelijck , dat den participanten wedervaren sal sijn , door inesgaliteyt van profijten,
dewelcke eenige vande Compe sullen gedaen hebben, onder
den deckmantel van particulieren handel , als dien open
stoet, can geantwoort worden : errores non esse allegandos.
Dit mochte onder de Bewinthebberen selffs geremedieert
worden op veelderhande manieren , sonder daeromme alles
te turberen ende den welstaat vande Comp e te verwarren.
Doch ick can alevenwel oock niet sien, waeromme dat dit
soo een groote faute soude veesen, niet van vreemde, maer
van sijn eygene middelen ende gelderen profijten te maecken naer vermogen. Die gaeu is, ende middelen heeft om
te negotieren, can van niemant geampescheert werden.
Wilde men hem dit niet onder de Comp e toestaen, de werelt is ruym ; hij sal, behalven de Comp e, tien andere gelegentheden vinden, ende allevenwell niet stil sitten, soodat het noch beter was , dat hij onder de Comp e selfft negotieerde , om de gerechticheden ende regalien van sijne
middelen te genieten, als dat hij hem anderswaer `) keren
soude. Maer beneden hier datelijck in het ander deel sullen media aengewesen worden, door dewelcke de jalousie
van profijten opgehouden soude connen worden, daerom
hier niet meer daervan.
Wat het ander deel aengaet:
te verstaen, waerinne de Camer van Amsterdam, oock
onder correctie, een cleenen misslagh heeft, can heel cort
met ettelijcke woorden aengedient worden, terwijlen boven
1) Hoogd. anderswo, d. i. elders heen.
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int eerste deel de swaerste controversien alree affgedaen
sijn, ende bestaet daerinne : de beste forme van populatie
berust genesweges niet in sulcken vrijen handel, dat elckeen die wil, come, ende profijt voor hem gedaen hebbende,
weerom weghgae , weynich totte populatie geconfereert
hebbeti. Tis niet inept geallegeert in de overgeleverde
papieren van twistende partijen , dat sulcke handelaers de
kevers ende de sprinckhanen slachten, die de vruchten affgegeten hebben weghvliegen, nichts toedoende totte conservatie vande boomen , dewelcke sij genieten. Daeromme
wil ick hier datelijck media proponeren, dewelcke andere
vrije handelaers aenwijsen sullen, die niet met de kevers,
noch met de springhanen, maer met de vogels ende redelijcke dieren beter vergeleecken connen werden , die voor
haer overvloediges eeten in Brasil neste maecken, eijeren
leggen , met haer wol, melck, vlees, gediensticheyt den
staedt van 't lant proffijtelijck sullen wesen.
Dese media dan , dewelcke de twistende partijen vereenigen , oprechten , vrijen handel stabileren , Brasilien
crachtich peupleren, groote ende esgale proffijten aen alle
participanten voortbrengen, ende den staet vaff. West-Indische Comp e maghtich, vast ende fleurissant maecken souden
connen, sijn dese. Dat alle lieden, van wat natie, religie,
spraecke, staet, die oock wesen moghten , in Brasilien te
woonen ende daer te handelen vrijstaen mochte, alsse Jus
Civitatis ofte Indigenatus van 'tselve land hadden, ende
anders niemant niet (der Comp e mochtet alleen vrijstaen
in 't generael, maer excludeert de participanten int particulier). Ende het Jus Civitatis ofte Indigenatus moste
niemant gegeven worden, als die daer possessionatus was.
te verstaen : ick rekene hier niet de lieden van gene ofte
seer cleene middelen, als daer sij de heel arme ambachtslieden, handlangers, daghloners, die geenesweges beswaert
mosten werden, maer, op de Romeynse maniere, den
lijff alleen der Republycque ten besten gevende, mochten
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soo leven als proletarii, haer met de wooninge accommoderende, ende haer cost bij de rijcke winnende, soo als se
costen , totdat se eens oock bequamel. possessionati costen werden, want die souden doch niet connen ende souden oock niet moeten handelen. Maer ick reeckene hier
alleen de lieden, die middelen hadden. Dese souden veesen
van driederley soorte, te verstaen, armen, middelmatige,
rijeken, ende geene soorte vande drie moste alevenwel oock
niet permissie hebben om te mogen handelen nae haer
believen , maer elckeen moste bloot , ende alleen met sijn
eygen gewas ofte crescentien, handelen ende doen wat hij
wilde, op dese manier. Armen, als daer sijn slijters in detaille , die, ronder buys te hebben, yets uyt de winckels
int clven vercoopen wilden, mosten geen groot faveur hebben ende alleen op een gestelde cleene taxe ofte quantiteyt handelen; anders soude haer conditie, die doch totte
populatie het weynichste confereert, de beste sijn, en die
souden de eerste welen, die , vet geworden sijnde , weghgaen souden. Middelmatige burgers, die huys ende hoff
hadden , die mochten int ruym handelen , betaelen haere
rechten , ende andere middelmatige inwoonders, die op
't lant sitten souden ende haer generen wilden off met
tabacq, off met bestiael, off met farine, off met visscherijen, off met soutpannen, die moste men seer favoriseren,
haer laeten aendienen hare middelen , die se vermochten,
omdat men haer nae, hare middelen ende crescentien favoriseren conde in de coopmanschappen. Rijcke burgers ofte
Indigenae, die met suyckeren handelen wilden, die mosten
op de culture van suyckeren spenderen, ende het recht
Indigenatus niet anders hebben, als aennemende Ingenios,
ende tonende middelen, ofte cautie stellende, dat se deselve
niet verlaeten, maer haer behooren onderhouden souden,
niemant van haer met meerder suycker te handelen toelatende, als met sijn eygen gewas ende met dit gelt daervoor de suyckeren ende sijne landsvruchten quam. Op
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sulcke conditien moeste men roepen alle natien vander
werelt, die maer comen wilden ; ende om de lieden daerhenen des te beter te ]Deken, men soude liever de gronden
ende landen van Brasil aende aencomende lieden vereeren,
als deselve aen haer verkopen; want subite populatie, hercoulen uyt der mensehen glericheyt, om die voor niet met
al te hebben , soude deselve tienmael meer ende dierder
betalen, als wanneer soo langsaem voor groot geit vercoft
wierden. Seecker, door sulcken middel soude men niet
alleen dese lieden houden connen, die asree daer sijn , soo
vande oude inwoonders als vande onse ; maer men soude
oock noch veele vande rijcke, die haer geit niet altoos met
besonderen profijt weten te amployeren, uyt de Nederlanden, jae oock uyt verscheyden hoecken der werelt heersen
trecken ; ende aldus de populatie rijckelijck toenemende,
souden de rechten ende regalien grootelijcx vermenichfuldigen, dat de Comp' veel hooger soude coinmen, ende dit
sonder eenigh risico , als het monopolium ofte de ingegevene calculatien deselve te brengen beloven. Wat beter,
wat fleurissanter staet soude alsdan van God den Heere
te wenschen sijn P hoe soude de consumptie van natte, van
vette waeren , van vieres, van negros , van metael , meer
vermeerderen connen? hoe soude men de winsten van andere waeren, die men nu onnodich begeert, beter vergeten
connen, als niet capitaels genoegh hebbende tot soo groote
amployen? Men moet oock niet alleen op de coopmanschappen ende winsten gedencken; mogelijck sullen oock
noch sulcke oorloghse behoeften voorvallen, dat het capitael van Comp e daertoe nodich sal wesen. Men hoort
weerom sterck van des vijandts preparaties. Verder, in
sulcken staet, wat voor dispuyten souden dan meer voorvallen connen? wat inesgaliteyt van profijten soude voortaen meer reysen connen, als elckeen die 't laat bouwde
tot profijte vande Compe, deselve profijten oock met vreeden genieten soude ende als elckeen van de participanten ,
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niet van sijn eygen capitael alleen , maer noch noch van
der particulieren haere capitalen, door middel van rechten
ende regalien , sijne richtige uytdelinge ontfangen Boude,
nae de quota die hem toequam ? Ende dat sijn oock de
waerachtige Jura ende Consuetudines vande oude Colonien
der Griecken, der Cartaginenser, der Romeynen. Item ,
dat is oock het rechte middel om eens tot perfectam censuram te sommen, dat men weten magh wat het geconquesteerde laat opbrengen kan ; waermede ende wanneer
dat het op sich selfft staen magh ; waermede en wanneer
dat het sijnen staet ofte conditie verbeteren magh.
Dit is wat ick van dese saecke uwe Extie ende U E. E.
in der Naest schrijven wilde. Gi-odt geve, dat mijne Heeren
'tselve kiesen moghten , wat den staet vande Comp e dienstich is , ende datse de Ho. Mo. oock soo informeren, dat
het gedije tot Godes eere ende welstant van dese Republycke. Hadden mij de Ho. Mo. daervan willen hoorera ,
mogel. souden se niet veel staets gemaeckt hebben om dit
wat geschiet is tanquam obtentum ad mala narrate ') te
annihileren. Mijne Heeren mogen nu het beste doen, dat
dese questie eens voor al ex fundamento affgedaen ende
gedecideert magh werden.
God spaere uwe Ext1e ende mijne Heeren allegaer gesont ende victorieus over sijne vijant. Ick recommandere
mij op 't hoogste in de goede gratie, en' verblijve derselfden
altoos onderdanige dienaer,
Cristofle Artischofki.

Amsterdam, 24en Julij 1637.
1) Deze Latijnsche woorden zijn door den copiïst bedorven. Moet
het zijn narrata? en wil de schrijver zeggen , dat te veel gewicht gehecht is aan hetgeen slechts een dekmantel was om het kwaad te vergoelijken en als te niet te doen, waarvan hij gewaagd heeft?
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BIBLIOTHEEK.

Ten geschenkti ontvangen:
Van Jhr. C. C. A. Ridder van Rappard:
Ernst Brinck, door Jhr. F. A. Ridder van Rappard.
Utrecht, 1869. 8° (Niet in den handel).
Van de Schrijvers :
R. Chalon, Curiosités numismaliques, 12 e article. Extr. revue numismat.
J. Hartog, Een miskend man (Overdr. uit de Godgel. bijdr.
1869).
H. Edema van der Tuuk, Johannes Bogerman. Groningen , 1868. 8
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Bibliotheek. Ernst Brinck.

M. F. Essellen ,

Geschichte der Sigambren and der von den

16 n. Chr. ins nord-westlichen DeutschLeipzig , 1868. 8°.
In ruiling ontvangen:
Van de kon. bayer. Akad. der Wissensch. te Munchen :
Sitzungsberichte 1868. II. 3 , 4. Munchen , 1868. 8°.
Van de Kon. Akad. van Wetenschappen , te Amsterd.:
Jaarboek 1868. Amsterdam, 1869. 8°.
Verslagen en Mededeelingen, Afd. Natuurkunde. 2 e reeks.
III. 2. Amsterdam , 1869. 8°.
Van de Universitas Carolina te Lund :
Acta Universitatis lundensis , 1867.

Rómern bis zure Jahre

land gefiuhrten Kriege.

Philosophi , Sprákvetenskap och Historia, Mathematik och Naturvetenskap.

Lund , 1867/8. 4°.

Lunds Universitets-biblioteks accessions-katalog 1867.

Lund,

1868. 8°.
Van den Harz-Verein fur Geschichte and Alterthiimer
te Wernigerode :
t er Jahrgang 1869. I. Wernigerode, 1869. 8°.
Van den Kunstler-Verein fur bremische Geschichte and
Alterthumer te Bremen :
Bremisches Jahrbuch. IV. 1, 2, Bremen, 1869. 8°.
Van het Germanisch Museum te Neurenberg:
Anzeiger fur Kunde der deutschen Vorzeit 1868. Neurenb. 4°.
Van de Redactie :
De Katholiek, Maart 1869.

ERNST BRINCK.

De Voorzitter vestigt de aandacht der Vergadering op
het werkje getiteld : Ernst Brinck, eerst Secretaris van het Nederlandsch Gezantschap te Konstantinopel, later Burgemeester van

Winst Brinck. Geloftesteen enz. Codex enz.
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geschetst door Jhr. F. A. Ridder van Rappard.
Dit werkje, door den schrijver uit de Alba van Brinck
zamengesteld, is door Jhr. C. C. A. Ridder van Rappard,
zoon van den schrijver, als handschrift gedrukt uitgegeven.
Harderwijk,

GELOFTESTEEN TE VECHTEN GEVONDEN.

De Heer J. J. de Geer bericht , dat eenige dagen geleden door de vergravingen voor het fort te Vechten , op
den Burgt aldaar, een welbewaarde geloftesteen is ontdekt op 1.60 El onder den grond. De steen , waarvan
een nauwkeurige schets wordt medegedeeld , is 0.67 El
hoog en 0.42 El breed. Het duidelijk bewaarde opschrift
luidt : Matribus Noricis Anneus ;MÏaximus miles leqionis primae
minerviae V. 8. L. M.

CODEX DIPLOMATICUS DER DLTITSCHE ORDE TE UTRECHT.

De Heer J. J. de Geer geeft eenige proefbladen ter
bezichtiging van den Codex diplomaticus, die uit het Archief
der Duitsche Orde, Balye van Utrecht, op koste der Balye
door hem wordt uitgegeven. De Vergadering spreekt hare
hoge ingenomenheid uit over het onbekrompen besluit van
de Utreche Balye, die door de voorgenomen prachtige
uitgave den gewichtigsten dienst bewijst aan de geschiedenis.
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VERBAAL DER ZENDING VAN CORN S VAN BEVEREN NAAR
ENGELAND IN

1636/7.

• De Heer Dr. W. G. Brill deelt het een en ander mede
uit het reeds vroeger door hem besproken Rapport van de
legatie van Cornelis van Beveren naar Londen in 1636/7.
In dit Rapport wordt vermeld , dat de Spaansche Ambas
sadeur aldaar met minachting van de Nederlanders had
gesproken en onzen gezant een facteur van visschers had
genoemd. De Heer v. Beveren had hierop onder anderen
geantwoord , dat hij wel gelijk had zijne principalen visschers
te noemen : immers hadden zij den meester van den Spaanschen Gezant Oost en West weten te ontvisschen. Doch
wat den grond dier qualificatie aangaat , zoo bedoelde de
Spanjaard, dat van Beveren gekomen was om de zaak der
Hollandsche visschers te bepleiten En inderdaad was dit
zoo , daar de Staten hem naar Engeland gezonden hadden
om de plannen van Koning Karel tegen te werken , die
zich tegen recognitie het recht om onze visscherij en
handel te beschermen wilde toegekend zien. Hadden de
Staten hem dit toegestaan, zoo ware het met hunne soevereiniteit gedaan geweest.
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MEMORIE,
DOOR DEN

liolonnel Artichofsky,
BIJ ZIJN VERTREK UIT BRAZILIË IN 1637 OVERGELEVERD
AAN GRAAF MAURITS EN ZIJNEN GEHEIMEN RAAD.
Uit het Archief van IHLTEN.

Copie van 't geschrifte, dat Colonell Artischofski in
Parnambuco aen sijn ExC1e Graeff Maurits van
Nassauwen overgesonden, oock aen den Hoogen
Secreten Raet overgegeven heeft, in zijn vertreck
naert Vaderlandt, int eynde van Martio a° 1637.
Hoochgebooren Grave, genadige Heere.
Erentfeste, wijse ende seer voorsienige Heeren van
den Hoogen ende Secreten Raet van Brasil.
Mijne Heeren.
Tot een goede employe te comen, middelen sien, oock
die in handen hebben , om een goeden naem ende faem
volcomentlijck geraecken connen, ende ondertusschen getraverseert en verhindert werden door dese die gedestineert
en gesonden waren tot hulpe, tis een beter geclaech ; in
sulcken cas is geene commotie soo aspre, geene penne
soo spits, geen woort soo schamper, dat niet te excuseren
waere. Wij hebben al lange hier overhoopen gelegen, genoechsaem met malcanderen gedisputeert, oock soo hardt,
dat het om 't gemeene beste niet hoger gespant moste
wesen. Vieleyne brieven sijn der oock te toonen, die tusschen ons daerover gepasseert zijn; het wierde alles in de
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.... 1) geslagen, veracht, weynich ter saecke gedaen. Het
scheen dat d'eene steunde op oude negligentien van onse
heeren Meesters , die selde yemandts goede reeckeninge
hooren, ende tegen de delinquanten noyt scherp procederen plegen ; dat d'andere steunden op haer faveuren ende
patrocinia in Hollandt; dat de derde steunden op comste
van Naere vrienden in dese landen. Men hoorde sprecken:
den tijt sal omme wesen, men sal naer Hollandt gaen,
als wanneer interim in troebel water te vissen geoorlooft
waere geweest ; off het dan min alsoo geschieden sal, offer geene reeckeninge, geene verantwoordinge gehoort sal
worden , sal den presenten tijt leeren. Mijn is weynich
daeraen gelegen ; doch het sal een exempel geven, off tot
verbeteringe off tot veranderinge int toecomende. Godt
sendt V E. Exellentie alhier, geassisteert met een soo notabelen senaet, tot behondenisse van West-Indische Compaignie, die baer met eygene handen seleen gewurcht hadden gehadt binnen 's jaers tijt, waronder a) sulcke resoluties
van den hemel op de aerde niet gedaelt. Doch onaengesien
ick 't grootste misnoegen in het gepasseerde drage ende
't meeste verdragen hebbe moeten, zal daeromme alevenwel al het geclaech rotstellen ende op sijn Advocaets geene
actien niemanden int particulier intenteren. Respeckt ende
reverentien , hooge chargien, hooge authoriteyten vande
lesers ampescheeren mij ; oock de waerheyt can niet beter
gekent wesen, als wanneer de passien aff sijn (het sal doch
wel selffs voor den lach comen, wie wat gedaen heeft).
Daerom sal ick in dese schrift vwe Excellentie ende sijnen
Raet in mijnen haestigen vertreck bloote redenen alleen
verthoonen, waerom en door wat fauten veele dingen alhier onrecht gepasseert sijn. Ick ben expresse gelast daertoe uwer Excellentie voor mijn vertreck mijn gevoel van

1) Hier is een woord uitgevallen.
2) waren der, d. i. waren er (?).
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alles te openbaeren ; ben van uwe Excellentie , oock van
aengecomene heeren Raden , exprescel. daertoe versocht :
daerom sett ick 'tselffde op 't papier, soo als ick int harte
drage ende soo als icks in Hollandt mainteneren ende
niet simuleren will. V E. Excellentie, oock de heeren Raden, connen daervan aennemen wat haer gevalle, ende
verwerpen wat haer mishagen wert '). In cas Jatter oock
eenige objectien , vragen ofte dubia jn vallen mochten,
daerom sijn hier de margines op 't pampier soo groot gelaten , dat men se noteren ende examineren conne. Off
mogel. in mijn discours iemandt getoucheert te sijn Boude
schijnen, die moet het niet qualijck opnemen, als het ommers niet om te injureren, maer der waerheyt ten gevalle
ende ten besten geschiet. 'T is noodich perfeckt te weten
de natueren, inclinatien, qualiteyten vande lieden , met
dewelcke men hier blijven en ommegaen sal: sachte suregijns maecken gaern stinckende wonden, ende in vuyle
quetsueren moet oock somtijts corrosijff comen. Altoos ick
beginne mijn schrift aldus :
Verstandige poletycquen in alle natien en eeuwe , aenmerckende de oorsaecken waerom dat de eene Republyquen
in de eerste geboorte datelijck gestorven, d'andere in de
helfte comende vergaen, ende de derden , die heel groot
ende machtich wierden, waerdoor dat se tot Naere peryoden , off corter off langsaemer, gecomen sijn, hebben dit
alles weynigen, te verstaen den Magistraten (alse alles in
hare handen hebbende ende al het quaet saechtichios 2)
verbeteren connende) toegeschreven, niet twijffelende van
den staet soo lange als die goet bleven, in desselffde Magistraten met eenparige stemmen dry dingen requirerende:
te verstaen (terwijlene het rariteyt is, sulcke heroas te
rescontreren dat in eenera alles te vinden waere), dat de
1) d. i. zal. 2) saechtekens, d. i. zachtkens, met zachte middelen (a),
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eene hebben mosten peritiam rei militaris, die de moeder
en bewaerderesse is van alle nieuwe conquesten; dat de
andere hebben mosten scientiam politicam, die de gouvernante ende vermeerderesse is van het geconquesteerde ;
ten derden, dat d'eene ende d'andere hebben moeten virtutem , sonder dewelcke de vermaerste helden , de voornaemste poletycken de archste fielen sijn, ende sonder
dewelcke geene trouwe, geene societeyt, geene Republycke
dueren mach. Haere boecken stellen ons voor oogen duysent exempelen, dat dit niet geholpen heeft, als de natien
wt overvloet van haere sterck manschap, wt overvloet van
haere excessive rijckdommen iets begonnen hebben , alsse
sulcke bestierders niet gehadt hebben, ende quam altoos
daer op wt, wat wij selffs alle dagen met onse oogen sien :
dat , waer sulcke hoofden niet sijn, niet gevonden , niet
gevonden werden , maer in plaets andre die contrarieren,
dat eerstel., door gebreck vande militaire ende poletycque
experientie , volgen niet alleen omissien ende versuymnisnissen van occasien, dewelcke sij niet aenmerken, niet begrijpen connen , als se haer presenteren, maer oock volgen
commissien ') tegen den Staet selffs, als se niet verstaen wat
haeren besten dienstich, wat ondienstich is. Dat daernaer,
door mancquement van deucht ende vervallinge in den natuerlijcken eygenbaet, volgen dieverijen van publycke middelen ; volcht ontrouwe ende bedriegerijen (die sij) tegens
haere eygene vrienden ende mededienaers plegen ; volcht
ongerechtich. ende gewelt tegen de onderlaten. Dat ten
laesten, mancquement van raet ende daet ende ondeucht
onder de menschen bekent werdende, baert van buyten
haet ende verachtinge der Magistraten, met daer wtspruytende ontrouwicheden der nieuwe gesubjugeerden , met
opentlijcke opstanden , affvallinge ; baert van binnen misnoegen van vrienden ende medegliederen 2) selffs , datse
1) d. i.

misdrijven.

2) Hoogd.

medeleden.
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in disordre raecken (daeronder de militie de gevaerlijckste
is), dat men die qualijck getrackteerde, geinjurieerde soldatesque niet scharp regeeren, niet presis tot haeren devoor houden can, ende veel onregeltheden van haer verdragen moet. Als het dan soo verre gecomen is, dan volcht
eerst den doot van Republycque, dat alles in verwarringe
raecken ende elckeen hem in salvo retirerende, daer hij
best mach ofte weet, als over hoopen vallende laet , met
bespottinge. Dat is een cort extract wt de poletycken ,
waerom dat verscheydene Staten ende Republycken, d'eene
vroeger, d'andere laeter , soo alsse met de bovengetoescheerde sieckten meer ofte minder besmet sijn geweest,
in decadensie gecomen sijn.
Die nu, met den Brasilischen staet vande West-Indische
Compe medelijden hebbende, de oorsaecken van soo langhsame successen weten ende haren voortgang empescherende traversen wechnemen wilde, die moste aende bovengementioneerde puncta als aen eenen toetssteen toetsen :
eerst de Heeren Meesters selffs in Hollant ; daernaer de
Hoofden van haer een tijt lang in Brasil gesonden , soo
tot den poletycquen Raet als tot den oorloge, — ende hij
sonde datelijcken perfeckt vinden de waere oorsaecken van
haer wedervaeren.
Wat aengaet de Heeren Meesters selffs in Hollandt ,
de forme van haeren Magistraet is wel niet te veranderen, omdat dien Staet soo gebooren ende van beginsel aff
soo geschapen is. Men vermach niet alle dingen roeren,
ende staet elcken vromen man wel aen : ornare Spartam
hanc quam nactus est ; doch 't is te veel verwarringe, te
veel gespoocks, als men in hoochdringende noot dry a vier
maenden lang door de see doorgeworstelt hebbende, niet
datelijck 'tselve vindt wat men soeckt. Maer men vint ten
deele nieuwe heeren (de oude op weech, off met andere
dingen geoccupeert zijnde), ten deele deselffde , die commissie over de vivres, amunitie, equipagie, volckwervinge
XXV.
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hebben ; nieuwe, welcke haer opgeleyde chargien te vooren
noyt bij der handt gehadt hebben, welcke bij tijts niet affmercken connen, waerop dat het int eynde wtdragen ') sal;
welcke met de preparatie bij tijts in voorbaet niet weten
te wesen ; welcke in haere despeches eerst veele dingen
naersien, naervragen, naerlopen moeten. Eyndelijcken soo
moet het al evenwel op de vergaderinge aencomen ; dan
moet men eerst dry weecken wachten, eer de vergaderinge
bij malcander can comen ; daerna ses weecken eer se can
resolveren ende scheyden ; daernaeer noch meer tijts verliesen , eer het geresolveerde int werck compt ; daernaer
wederom dry a vier maenden lang door de zee worstelen,
soodat men noyt int jaer tijts de gerequireerde hulpen noch
antwoort becomen can. Noch meer: — tis ons wel bekent
dat de vergaderinge van dappere lieden altoos gestelt sij
geweest, maer dat is ons alevenwel oock bekent, dat de
meeste vande vergaderinge met het commerce altoos soo
veel te doen hadden, dat, oftese garen wilden, dickwils niet
costen , niet vermaeckten a), niet letten op soo verre affgelegene ende swaerdere affairen als het commerce is. De
coopmanschap heeft dese eygenschappen, dat deselfde s)
daermede wel ommegaen , de handen , de oogen , de oorera,
de hersenen, soo belemmert hebben, dat se niet altoos
den gewoonlijcken tijt slapen connen, verswijge dat se haer
voet met grootere ende meer importeren affairen beswaeren vermochten , principalijck meer op de beurse te winnen ofte te verliesen hebbende , als in de West-Indische
Compnie. Daeromme vielen daer de consultaties soo langsaem , de despesches van hare conclusien noch langsamer ;
daeromme waeren te vooren eenige sumtueuse antrepriesen voor onse oogen datelijck inde beginselen in den roock
verswonden ; daerome wierden d'andere wel succederen
ende rijckelijcken met conquesten vuytvallende, wederom
1) d. i. uitloopen.

2) lees; vermochten.

3) degenen, die.
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versuymt ende verlooren ; daeromme werden de derden
min `) oock in haeren besten cours gestuyt ende geturbeert.
Hoe dickwils hadden onse brieven voor haer beclaecht de
verlusten 2) van alderhande occasien , door haer getraverseert, met versuymnisse van proviant, van amunietie, van
volck, van wapenen, van equipagie van vaertuych, ende hoe
langsaem wilde de verbeteringe daerop volgen. Godt loff,
dat wij nu eens een partije daervan beginnen te sien. In
somma, om cort eh niet odieus te vallen (off men de waerheyt te gevalle ende t'haren besten tot profijt schuldich
was te doen), men moet hier niet seer exagereeren de
groote negligentie, die wijtloopich in onse journalen ende
brieven ten allen tijden haer voor oogen gehouden waren
geweest; men moet niet berispen daerentegen groote dilligentie , die se , besijden leggende de sorge van oorloge
ende vanden staet van Brasil , treffelijck gedaen hadden
in commercy ende coopmanschap ; men moet verswijgen de
fauten van substituten , op dewelcke haer de vergaderinge
betrout hadden, gecommitteert in de vivres , die soo wonderbaerlijcken gestelt dickwils bevonden sijn; int cruyt, dat
soo slecht quam , dat ment nauwelijcx gebruycken conde ;
int geweer , dat, vant oude opgepronckt ende naer schadelijcken gebruyck wechghestiert zijnde, elcke reyse wederom
op nieuws hier gesonde wierde; in verrotte equipagie, door
dewelcke meenige schepen, met de vivres tot onse tochten
geladen, vande anckers affgespoelt wechgedreven, veel tijts,
eer se wederom quamen , versuymt , eenige oock vergaen
sijn; jae het schorte dickwils aen cleyne dingen om 't vaertuych te repareren , dat met een cleynte geholpen coste
werden.
Dewelcke alle dingen eerwijlen quamen door occupatien
ende belemmeringe der Vergaderinge met andere besoinges van haer commerce, ende terwijlen de Vergaderinge
1) voor min lees (zoo het schijnt) midden.

2) d. i. verliezen.
17*
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dit langen tijt niet verbeterde, hadde ick haer al voor vier
jaeren wijtloopich geraden, dat se ten minsten een hooft
van groote experientie ende authoriteyt, niet soo in saecken van commerce, als in saecken van staet eu oorloge, bij
tijts gevonden ende in Brasil gesonden hadden. Hoe dat
se dit nu gedaen hebben ; hoe lang dat se daermede wtgebleven sijn ; wat schaeden, dat se daerdoor geleden hebben , dat sal hier datelijcken blijcken, als men de voorgaende hier naer Brasil gesondene hoofden door de boven
gespecificeerde puncta doortreckt.
Wat dan nu aengaet de Hoofden, voordesem hier in Brasillien gesonden, tot oorloochse provisies tegen soo een
machtich Coninck als Spangien, tot politray ') van soo
ontramponeerden staet als Brasil is, tot bewaringe van soo
een moijelijcke conqueste als dese is, tot regeeringe van
een soo opiniastre, supperbe ende op authoriteyt luystereu natie als de Portugiesche is; — ick hebbe noyt sien
tonnen, dat iemant vande bequaemste (derer $) jck doch in
de Vergaderinge eenige gekent hebbe) tot dese nochtans
soo een wichtige saecke hem employeren hadde willen
laten (off het mach oock wel wesen , dat men se daertoe
niet genoechsaem versoecken , niet genoechsaem gagieren
wilde). Eens waren maer twee alhier gecomen, en soo lang
als se hier waeren voer de Compagnie wel ; maer sij bleven
een cleynen tijt, ende gingen wederom geswinder wech,
als het tot der saecken dienden. Seecker, waerense maer
hier noch een jaer gebleven, ende met haer neersticheyt
de willige soldatesque gevordert , den vijandt soude all
lang buyten Rio St Fransisco sijn geweest ; onse landen
waeren all lang met de revieren gesloten , ende niet, soo
als se nu bedorven sijn, gebleven; de crescentien vant lant,
de retouren daervan, waeren al lang gestabiliert; het proviandt ende den onderhoudt vat- soldatesque vuyt het lant
1) lees: politzay, d. i. polizei, politie.

2) d, i. van welke.
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was om andere bequame wederom in plaetse
te substitueren, weet ick niet; veel minder can ick weten,
waerom ende op wat manieren dat dese haer volgende
successores in dese plaetse gecomen sijn, daer se nu saeten off door meriten en capaciteyt van haere qualiteyten,
off maer door faveur, gunst ende promotie van haere vrienden. 'T is nu absurd haer te verwijten haere gebreecken:
iemandt most er wesen, die de resolutie nam dese plaetse
te becleden , voor dewelcke andere schouwen deden `). Wij
haecken allegaer naer de fortuyn, ende werpen oase netten vuyt, waer wij wat hoopen te vangen, soodat het ons
niet te wijten is, als wij dit niet connen , wat wij niet
geleert en hebben; maer dat is de Heeren Meesters selffs
te wijten, dat se, mannen van doen hebbende, in de verkiesinge niet gelett hebben op boven gementioneerde proefstucken en experimenten van militaire ende van politise
experientie, item op de virtuyt. In Hollandt hout men
veel vant stuck van negotie ofte commerce, ende de lieden werden seer capabel geacht, die maer kennisse hebben van coopmanschap ende boeckhouden; waeren se maer
noch allegaer soo geweest, 't was niet heel quahjck geweest;
men hadde ten minsten betere rekeninge naer 2) haer gevonden; maer off se geweest waeren , seeckere het soude
noch een magere partije wesen Lotte regeeringe. Tis wel
een seer schoone ende seer groot stuck, het commerse :
daerwt vloeijen de rijckdommen vande particulieren int publycq ; maer tis niet meer als een stucxken van politzay :
tot den dans hoort meer als een paer schoen. Maer daer
schuylt noch wat quaets in dese vocatie : dese beroepinge,
als niet wat meer daer bij is, is heel vijandt vande regeringe, principalijck in nieuwe conquesten; lieden van
ter

1) schouwen deden, d. i, schuwden, terugdeinsden.
2) d. i, na hen. Zij hadden betere rekening achtergelaten.
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dese proffessie, in alle haere constichers `), die se weten te
bedencken, vervallen alle gaern in haer eygenbaet, soecken te veel ander lieden schaden ende luysteren te veel
op haer proffijt. Daerom , soo lang als de werelt gestaen
heeft , is dese vocatie bij alle natien ende republycquen
als een pest gebannen wt de Magistraeten , wert voor de
Regierders infaem gehouden, wert den besten ende voornaemste deelen des volex, die op slandts dienst passen
moeten, verboden dat hem niemandt in Noblesse daermede
moyen moet. Geene genereuse desseynen, geene hazardeuze exployten connen van dese luyden comen , die op
rijckdom alleen ende op de daerop volgende gemackelijckheden passen , ende haer noch met soo sware daertoe hoorende commeringe 2) belemmeren moeten. Maer hoe, soude
yemandt seggen , souden der dan geene goede partije oock
deuchden in eenige van haer gewest sijn, ende off d'eene
minder capable, d'andere in Meren eygenbaet vervallende
waren geweest , wasser dan niemandt niet om dit te verbeteren , wat d'andere misdeden? Ick antwoorde : jae, datter in eenige partijen oock deuchden waren; het soude te
slecht wesen, dat men van allegaeder soodanich gevoelen
hebben wilde. Het zijn onder haer oock eerlijcke lieden
geweest, die niet meer schuit hebben als wat negligentie,
dat se daer over niet inquireren , ende discouragie ende
onmacht, dat se haer daerentegen niet opponeren wilden
ofte wisten; maer daeromme was het licham vant Conseil
alevenwel niet gesondt. Wat holp het, datter eenige eens
wat te rechten brachten, als d'andere wederom met haere
beurten, in gelijcke authoriteyt daerover comende, ofte
apart in haere Provintien haeren wille volgende , alles turbeerden ende vernielden? Het wert hier maer geseyt, als
men in een leger 3) goeden wijn maer een halve canne al1) Waarschijnlijk het Hoogd. Kunststi2cker,
3) Hoogd. Lager, d. i. voorraad.

2) d, i. bekommering.
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sem ingiet, dat alle vierhondert cannen haeren smaeck en
oock haeren naem verliesen, ende allegaer alssemwijn ge
noemt werden. Sulcken cancker connen de Regeerders haer
selffs in de darmen setten, als se door gunst ende niet
door meriten haeren Magistraet kiesen, ende daermede
moeten se daerna oock soo lange quenen `) als het duert.
Maer laet ons nu vande generale discoursen gaen tot
de particuliere bewijsinge, ende vernemen waerinne dat dan
door sulcken hier gesondene Hoofden den stadt vande
West-Indische Compaignie in Brasill soo vercort is geworden. Om dit recht te verthoonen, sal ick, luystereli op
de in beginsel 2) gementioneerde puncta, dry deelen van
dit geschrifte formeeren. Int eerste deel sal ick voor oogen
stellen alle omissiones ende commissiones contra Statum
vande West-Indische Compe , spruytende uyt ignorantie
van militie ende politzay. Int andere deel sal ick voor oogen
stellen delicten, spruytende vuyt d'effecten \Tati deucht,
aenwijsende eenige middelen om naer den eygenbaet ende
gecornitteerde dieverijen te vernemen. Int derdendeel, getoescheert hebbende op wat maniere de verhaelde exorbitantien het lant in hoochste ongeluck gebracht, oock onse
militaire troppes niet alleen in haer gagien geinjurieert ,
maer oock in de discipline gecorrumpeert hebben , sal ick
oock, soo veel mij de memorie in haestigen vertreck toelaet,
aenroeren eenige artyckelen, die in voorgaeri deelen niet
aengeroert ende nochtans in de toecomende regieringe
niet vergeten moet worden.
Aengaende het eerste deel van dit geschrifte, te verstaen
de omissiones ende commissiones contra Statum.
Te vooren hier in Brasil vierdehalf jaer gedient ende Het
wel aengemerckt hebbende, hoe d'onse haere soldatesque
niet employeerden ; hoe dat se haer eerst in de stadt Olinda
I) d. i. voorlkwijnen.

2) U. i. in het begin.

eerste poinct,
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met onnoodige wercken , tegen alle remonstranties, wel een
paer jaer amuseerden ; hoe dat se de stadt eyndelijcken
verlatende, haer ') daernaer met onnodige forten belemmerden , haere macht in besettinge derselfde dissipeerden, ende
op macht int velt tegen den vijant te brengen ende wat
verders te doen mogen a) niet luysterden, hadde ick in mijn
vertreck naer 't vaderland den dicmaels s) vaers aengecomene
heeren Generaels, den heere van Ceulen ende den heere
Gyselinck, in Februario 1633
schrift behandiget , haer
dese abuysen vertoonen. Daerop daernaer int vaderlandt
comende ende versoctet sijnde mijn advys over de saecke
van Brasil schriftelijcken over te geven , hebbe 'tselve
weerom onder andere dingen der Vergaderinge inverich 6)
voorgehouden in Septemb. 1633. In dienst wederom aengenomen ende hier in Brasil gecomen sijnde ende onnoodige forten noch staende vindende , schreef ick wederom
daervan van hier wende XIXe. Wij eregen antwoort daerop :
dat se het stelden in onser aller t'samentelijcke discretie.
Wij hadden geen Hoofd maer Hoofden ; hebben oock tot hiertoe niet met allen daerinne gedaen , ende forten blijven
noch staen, oock soo geaccommodeert dat het te erbarmen
6) daervan tegenOnnodicheyt is, soodat de dessie 6) ende de exequintie
van veele forten
woordich aen V E. Exellentie ende den Hoogen Raet noch
omtrent het
hanght. Naer mijn oordeel, 't is een groote slechticheyt
Reciff.
eenen slechten haven met meer dan acht forten te bewaren , behalven noch soo veel redoutten. Waer is dit oogt
gesien ofte gehoort geworden P Hoe can den besten haven
vande werelt sulcke oncosten vergoeden ? In desen exempel can men den verschil sien tusschen de Spaensche subtylheyt ende onse verstandem. Sij hebben soo veel jaeren
tReciff bewaert, alleenlijck maer met het Lant-casteelken

al

1) d. i. zich.

doen.

2) lees: mogelijk, cl. i. wat verder mogelijk was te
5) lees: ijverich•
4) lees: in.

3) lees: diesmaals of ditmaals.

6) lees: decisie en executie.
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St Joris ende met het Water-casteel; ende wtgestaen hebbende soo veel incoursien van Engelsen ende Francen,
hebben meer millioenen daermede geprospereert , als wij
met soo veel forten in seven jaeren patatkas'). Ick gelove,
off men den Coninck van Spagnien dien haven wederom
vereeren wilde, met conditie dat hij soo veel forten besetten soude ende op onse maniere onderhouden moste, dat
hij de schenckagie niet aennemen sonde. Is het Reciff te
vooren niet sterck genoech geweest P Waerom soude het
nu niet sterck genoech wesen , als wij noch twee à dry
goede forten (dat noch te veel is) daer bij hielden , het
fort de Brain a), het fort Ernestus op Anthony-Vaez, het
fort Fredrick Henrick , daermede het soet waeter ende de
barette bewaert wert , soude genoech wesen te repareren
ende wel te onderhouden ; al het ander datter gemaeckt
is , doet geen proffijt, maer schaden , ende het soude ons
noch meer dan te veel tijts ende gelts costen , eer wij de
dry gementioneerde forten in goeden staet brengen mochten : want geen daervan is soo gestelt als het wesen moet.
'T fort de Bruyn is niet recht geleydt, bevrijdt de incompste ende d'uytcompste der schepen niet wel, moste verder
naer de stadt toeleggen , wat buyten haven. Aent fordt
Ernestus mancqueert noch de vierde sijde , aent waeter,
welcke heel costelijck vallen sal; jae, daer moste noch een
contrescharpe gemaeckt worden met een bedeckteu wech,
omdat in tijt van d'uyterste noot d'inwoonders van Antony-Vaez haer daer binnen retireren mochten ; item dat
men wtvallen doen coste rontsom 't Katfort, daer se van
doen waeren. 'T fort Frederick Hendrick is heeldael gesoneken ende moet de helfte hooger verhoocht werden ;
jae, coste de barette off met steenera gevult worden off met
anckers onder 't waeter onvrij gemaeckt ende verseeckert
1) pataca = patagon, Spaansche zilveren muntstuk van achten.
2) Beneden staat de Bruyn.
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worden, soo soude ick sustineren, dat dit fort liever heel
slechten moste : want soo goet water als daer is, hebben
wij op Antony-Vaz lang te vooren gedroncken ende gegraven, sonder dit wt Fredrick Hendrick te halen, jae tegenwoordich is het water op Antony-Vaz noch beter (aengesien
dat beyde dese wateren niet veel en deugen). Het schiet
mij noch in den sin , dat wij groote reparatie noodich hebben van het Watercasteel, dat op de sijde vande zee all
lange seer schadeloos ') geworden is, sonder dat yemandt
vande Heeren hem int minste daermede becommeren wilde.
Ick hadde ernstelijck aen den heer Carpentier gerecommandeert de twee principaelste paerlen vande heele BraWatercasteelen ,
sillse custe, dat voornoemde Watercasteel ende het Casteel
Riogrande, noodich, en moeten Riogrande, dat hij in Hollandt urgeeren soude de reparawat onderhouden
tien vande selffden. Ick Nebbe nochtans in sijne instrucworden.
tien, die hij wechgaende geconcipieert hadde, geene mentie
daeraen aengemerckt. Ick weet noch niet, off hij in Hollandt daeraen gedacht heeft; nochtans den Coninck van
Spangien heeft onder alle diamanten van sijne Croon geene
twee soo costelijck, als dese twee costelijcke Casteels sijn,
ende die vergaen door naerlaticheyt , mogende noch met
weynich geholpen worden. Aen reparatie vant Lantcasteel
St. Joris, Lant- S t Joris is oock noch wat te doen , soodat wij meer oncasteel, noch wat
costen ende meer verquistinge van volck niet van doen
gerepareert.
hebben. Alle andere fortificatien , als de redoute voor
schants de Bruyn , als Amelia, als beyde hoornwercken
van Fredrick Henrick , als Waerdenburch (we]cke plaets
soo fort de Bruyn , als fort Ernestus , met stucken ende
musketten cruyswijs beschieten ende soo flancqueren connen , dat daer niemant hem logeren can , ende oock niet
aerde genoech hebben coste om hem te bedeeken , wanneer die met moeyte daerop gebrachte aerde maer int water gesmeten ende wel geslecht wierde), als de vijff redou1) d. i. beschadigd.
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ende besijden de forten staende, wete ick geene
waertoe dat se dienen soude. Anthony-Vaz, geconimandeert sijnde doort fort Ernestus, mochte soo blijven staen
als het staet, totte stadt geemployeert worden, omdat op
't Reciff alree 't gedrang is ; als een brugge daer gebouwt
wierde , de inwoonderen souden daer gaen woonen ende
bouwen ende verseeckert woonen. Noch meer, ick weet
niet eene reden, waertoe dat Arogados goet soude sijn , ende
weet haer I) thien, waerom dat het schadelijck is: het maeckt
ons twee hondert mannen ende hoopen artelerye schadeloos 3), bewaert geen haven , geen strandt , geen stroom,
geen pas , geen landt ; 't can d'andere fortificatien vant
Reciff int minst niet helpen ; licht soo verre , dat het van
de andere fortificatien vant Reciff oock niet geholpen can
worden ; in cas dat den vijant sterck quam int lant ende
hem tusschen Arogados ende 't Reciff legerde, daermede
soude het affgesneden sijn, dat het puts niet gesecondeert
coste worden. Men soude oock noyt 't minste niet inbrengen connen als met een heel leger , obligeert sijnde
dese plaets halven altoos een bataille te hazarderen , als
ment seconderen wilde. Dats 't eene poinct , dat all int
vierde jaer geremonstreert wert ende daerop all evenwel
nichts volcht, soodat dit U E. Excellentie ende de Heeren
Raden, nu, als hem den tijt begint te bequaemen, remedieren moste. Wij hebben ons volck ende onse forten beter van doen op andere nodige havens vande custe , die
noch bloot staen; doch nu in de aencomste moet den vijandt voort wechgeschaft ende 't lant van hem wel verseeckert sijn.
Het anderde poinct, dat ick altoos staende hielt ende d'andere dit niet behartigen wilde, is dit. Nieuwe conquesten
moet niet langen tijt, sooals scopas dissolutas , vertrout
ten langs

reden

1) d. i. derzelver, der redenen.
2) maakt ons schadeloos, d. i. doel ons verliezen.

Van Antonyvaz
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laten leggen, ende dencken altoos op de achterwijlen van
ongeluck , 't welck des vijandts macht eens veroorsaecken
mochte. Men moste bij tijts affsien ende bij tijts beginnen te bouwen, cultiveren, peupleren, sterck mal
sulcken plaets ') de stede wesen soude van oase mace,
ende daer wij tegen alle gewelt met voordeel ons mainteneren vermochten. Sulcken plaets achte ick te wesen het
Tamarica te peu- eylandt Tamarica, daer, van naturen niet te groot niet te
peleren, vast te
maecken en voor cleyn sijnde, van een seer stercke situatie is, soodat dit
een hooftplaets te het tweede Tirus ende beter als Oostende off Malta wesen
bewaeren.
coste , ende met de helfte maer van recyffsche oncosten
gesecondeert sijnde, alle Spaense forten niet vreesen soude.
De gelegentheyt Tis een eylandt van goede lucht, van vette vruchtbaere
van dien,
aerde, van goet gras , van treffelijck goet waeter, vol van
hout, seer visrijck, ende daer anders niet manqueert als
alleen cultivatie. Heeft twee schoone havens , eene besuyden , den ander benoorden , schoontier als 't Recyff, oock
dieper 2 a dry voeten; daer lijn geene surprisen, geene
incursien, geene affbrandinge, die men nu allenthalven
heeft verdragen moeten , noyt te vreesen geweest. In
somma, om dit eylant te beschaemen can nichts ingebracht worden. Een gelucksalige stalt soude die wesen ,
die daer quame te leggen, gelucksalige borgerije dero i) goederen ende treffelijcken 3) daer gestapeld waren. Op dit
eylant van Tamarica was mijne meyninge dat men sich
fonderen moste ende daerheenen transporteren de Court
Residentsplaets ende residentie van alle Magistraten , de justitie, de hanvan alle de Coldel inge, de magesijns allegader, de marine. TRecyff voort
legiep,
seconde , Tamarica voor primo houdende , in vijff jaeren
Boude men wonder sien wat een treffelijcke plaets dat Tamarica worden soude, ende hoe het vytsien soude, eer
U E. Excellentie noch van hier vertrock. Daertoe hebben
1) Hier is het betrekk. voornaamw. of wel het voegw. so, dat daarvoor dienen kan, uitgevallen.

2) d. i. wier.

3) lees : traf fijcken.
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alle Heeren Raeden tot hiertoe noch niet verstaen willen.
Tis alreede soo veel tijts versuymt; sijn allreede soo veel
onnoodige oncosten aent Recyff gedaen, onaengesien dat
doch 't Recyff een heel onbequame plaetse zij, ten eersten Recyff ongelegentheden,
hebbende een seer ongesonde lucht , dat de Portugiesen
altoos haer gewacht hebben opt 't Recyff te woonen, ende
maer haer knechts daer houdende, selffs selden henenquamen om eens naer haer goederen te kijcken ; ten ander
hebbefi geen goet waeter; ten derden geen hout ; ten vierden , dien plaets geen ') seer enge sijnde; ten vijffden , des
soomers door het sant te beet, swinters tusschen de wateren te domp sijnde. Wanneer men op sulcke plaetsen
steeden leyt, wat doet men anders als dat men 't volck
soeckt om den hals te brengen. Het gemeene volck heeft
soo verre insichten niet : de Magistraten moeten se hebben. Hoeveel schoone steden, met groote oncosten gebout,
sijn wederom verlaeten ende woest geworden, omdat de
fondatores daerop niet geleth hebben. Waeren de Recyffsche plaetsen maer eens belegert , men soude datelijcken
sien , hoe geswinde het volck daerbinnen eens met den
doot, het ander met de sieckten smelten souden. Noch is
daerbij oock dit dat alle Recyffsche forten niet anders dei
fensabel sijn als met groot gewelt, daer dierentegen op
Tamarica de nature selffs veel deffendeert. Twee redenen
, een
sijn hiertoe maer tegen Tamarica vuytgevonden geweest, quade reede voor
d'eene ') de Heeren Raeden , dat dit eyland vol mieren is, de schepen, rijn
de twee objectien
dewelcke de cultivatie seer bederven ; d'andere van H. Ad- tegen Tamarica,
mirael, dat daer de reele wat vuyl voor de schepen vallen
Boude ; maer beyde sijn van geen gewachte. Aengaen de
mieren, tis niet wonder dat derselver daer soo veel sijn :
't eylandt licht daer van soo veel eeuwen altoos woest, omdat daer geen brugge was, geene oncosten op deselve ge1) lees: ten vierden, geen plaels, dien seer enge sijnde.
2) Hier is het woordje van, d. i. door uitgevallen.
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daen wierden ende daerdeur swaere ') vuyt- ende incompste
op 't eylandt was; item dat dicht daerbij goede vaste landen liggen, dat men geen oorsaecken hadden op dit eylant
te dringen ; item dat daer te vooren noyt geen vijant was,
dat men sijnent wegen in sulcke difficulteuse plaetse behoefden te retiereren : daerom sochte daer niemant te woonen ;
daerom heeft niemant de mieren van veele jaeren daer
wtgetilget 2) : deselve mosten daer wel groeijen. Dat gras
wasset en rottet datelijck, jae van mans lengde, de omgevallene boomen , de affgevallene ende verrotten tacken,
de stammen in de bosschen sijn daer soo dick , ende rotten
met sulcke menichte, dat de sonne, haer operatie daerop
doende, de mieren genereren moet. Maer als daer lieden
woonden, die alle jaer het gras in de somer curieuselijcken
ende reyn affbranden deden ; die de bosschen alle jaeren
insgelijcx in drooge saysoenen door 't vier ende door 't gebruyck van branthout suyverden ; die de gemultipliceerde
mierenesten ommegraven, met drooch branthout omsingelen ende aldus verbranden wilden, wat soude het gelden?
dat der mieren daer soo wenich wesen Boude, als op eenigh
plaets in Brasil, jae wel soo weynich als in Hollandt. Selffs
geirriteert sijnde met botte jugementen der heeren , van
dese mieren, naer perfecte ondervraginge der Portugiesen
van alles, hadde ick haer ten laesten voorgedragen, als se
mij maer vierhond t Negros geven wilde, ende dat ick met
geen ander ding gemoeyt wierde, dat ick wil te pande
setters alle mijne verdiende gagien , oock noch alles dat
ick meer in de weerelt hadde, oock boven dit noch mijnen hals, dat ick in vijff jaeren tijts Tamarica soo claer
vande mieren, Boo rijck van farine ende andere dingen
leveren soude, dat men geen broot, geen vis vuyt Hollandt
voor alle Tamaricanse inwoonderen , sij mochten oock vermenichfuldigen als se wilden, tot op vijff duysent eeters
1) d, i,

moeilijke.

2) Hoogd,
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toe, niet behoeffde te brengen. Het soude een treffelijcke
saecke wesen, dat Tamarica haere perpetuelle vieres altoos,
als in een kiste geslooten, bij sich hadde, daerbij hebbende
proportioneele besettinge van garnisoen, item voorraet van
amunitie van oorloge, ende van cleen vaertuych om rontsom
opt water het landen te verbieden. 'T eylandt soude niet
lichtel. t'overwinnen wesen, oock door een groote armade,
als se maer met een vigilandt Hooft versien waeren.
Wat de tweede reeden des H. Amiraels aengaet, dat
de reede aldaer wat vuyl ende clippich sonde wesen , tis
waer datse voor het suyder gat wat vuyl is; nochtans
niet soo seer, dat het in consideratie comen moste. Voor
mijne oogera sijn daer veel schoone schepen soo in de hoeven in , als vuyt de haven vuyt geloopen ; oock hebben op
de reede eenige maenden wel ende sonder eenige schaden
gestaen. Omdat dit eylandt niet wel gefreguenteert wert;
omdat de schepen daer weynich comen , daeromme is bet
dat men de reede noch niet wel affgesien ende de wtcomste niet affgepeylt, niet affgemarckt , niet affgetont heeft;
maer als daer de schepen hare usantie houden , daer affladen ende inlaeden mosten , het soude datelijcken wel
affgetonnet, wel affgeteyckent worden, soo Jatter 't minste
perijckel daerwt niet te vreesen soude sijn. Men moet
niet slagen, als men in een haven sorchvuldich moet inloopen. Dat is de sterckte ende noblesse van een haven,
dat men niet bolt met coussen ende schoenen inloopen
can. Soo weet ick oock noch , dat voor het Noordergat,
Cattavambage noempt, goede reede sij voor de schepen,
als die voort R,esiff noch beter vallen soude, soo cost men
de schepen, die lang op de reede leggen mosten , wel daer
laten setten. Tis weynich verschil van malcanderen, vier
mijlen, alleen Texel is wel van Amsterdam achthien mijlen.
Maer het soude haest bevonden worden, dat dit niet noodich soude wesen.
Betrachtende dit alles wat boven aengedient is, soo can

Roede
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men nu lichtelijck oordeelen, hoe wel oase Heeren Raeden
gedaen hebben , dat se , tegen goeden ordre vanden heere
van Ceulen ende den heere Gyselincx gestelt, dit eylant
(dat passelijck in de lantbouwerij begost hadde te prospereren) wederom op nieuwe verwoestet, gedepeupleret ende
verdistrueert hebben, afockende van daer niet alleen de
inwoonders, maer tot dien eynde expresse gegagieerde dienaers van Lomp e met profijtablere voor haer employen van
Inginios, oock wech nemende van daar Compangnies Negros, tot van haere aengenaeme suyckermolens, daer doch
haest als se buyten Tamarica waren, die anders geamployeerde dienaers van Comp e loot geslagen , de Negros
wech genomen en verloopen ende de Ingenios door den
vijandt verdistrueert zijn geworden.
Int derde poinct, vervolgende 'tselffde wat ick waerdich,
oock heel noodich achte om bewoont ende gefortificeert
te worden , compt mij oock te gemoete de verdistrueerde
stadt Olinda, welcke de meesten vaH voorgaeH Heeren
Raeden opt aendrijven vande Portugiesen dickwils wederom
opbouwen willen. Dese schadelijcke opinien om te stootera
hebbe ick altoos mijn best devoir gedaen; maer dese questie compt elcke reyse wederom op de baen, ende, als mij
dunckt, dese saecke staet nu wederom op de balance:
daerom vert dit hier expresse daerentegen geschreven.
Bidde U E. E. gelieven doch haer selven ende de arme
luyden, die daer bouwen souden, niet te bedriegen. Dien
plaets van Olinda bewaert geene haeven ofte reviere, geen
pas, geen landt, geen strandt, ende daerenboven van wegen quade situatie van bergen ende valeijen is soo irrigulier dat hij niet gefortificeert can worden met ettelijcke
millioenen. Waertoe soude men dan eenich werck daer
over doen? Is dien plaets schoon') plaisant, soo is Tamarica noch schoonder; heeft dien plaets goede lucht, goet
1) d. i.

Ofschoon die plaats plaisant is.
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water, soo heeft Tamarica noch beter, ende heeft daerenboven noch soo veel avantagien als boven vertelt sijn geworden. Pernambuckse inwoonders drijft maer dese vaniteyt tot dien versoeck, dat se haer capitael-stadt liever
hebben wilden in Capitania van Pernambuco, op dien
plaets, daer Olinda licht, als in Capitania van Tamarica.
Maer wij hebben wat anders te bedencken ; wij hebben
nu met geen tararum ferarum'), met geene praetiens off 2)
haere preminentien te doen; wij moeten alleen letten, dat
wij niet op 't ijs maer op vasten grondt bouwen. Wat
Boude dat helpen, dat daer een schoone stalt stoet, dat 3)
wij een bequame plaetse versuymden te cultiveeren; dat wij
de onverstandige inwoonders haere beste middelen daer
int bouwen lieten verconsumeren , als den landt , alle
ogenbliek landen connen, dit alles plonderen vermochte.
Op sulcke plaetse te bouwen is maer den vijandt aen te
locken dat hij come, ende als hij niet meer vuytrechten
can , ten minsten eenera roof ende eenigen faem daervan
haere. Tis een slechticheyt te gedencken , dat de Spaenjaerden niet weder comen souden; hij sal perfeckt wederom
comen, off hij oock mogel. langer wt blijven wilde, als hij
van sijne bespieders hoort, dat wij soo sorgeloos bouwen
ende soo lichtel. een groote partije inwoonders met haere
goederen in hasard stellen , hij sal dies te lichter ende
eerder aencomen : want hoe licht is hier een inwoonder
te vinden, die dat mercken, bij Hoove aengeven ende drijven can.
Het vierde ende het vuylste poinct van altemael (in
hetwelck soo veel omissien ende commissien tegen den
Staet incomen , dat het een grouwelen is om te hooren
off om te lesen) is dit, dat men de groote oncosten vande
1) Deze woorden zijn bedorven. Misschien heeft er capita terrarum
(hoofdsteden van de wereld) gestaan : dan zou zich de afschrijver op eene
licht te verklaren wijze vergist hebben.
2) of moet waarschijnlijk over zijn: praales over. 3) d. i. zoo, indien.
XXV. J.
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Compe niet besonders behartigende, de soldatesque het
heele jaer 1636 naer behooreu niet geemployeert heeft ;
dat men van sich selffs niet met al heeft voornemen willen ; dat men den vijandt sijnen playsier gelaeten ende
sijnen wille in oorloge niette wtterste destructie vaat laat
gevolcht heeft. Naer mijn verstant , sooals ick dickwils
publyckel. geseyt, hebbe ick desen oorloge met dit volck
alleen, dat hier present was, sonder dit daerbij te reeckenen , wat nu met U E. Excellentie gecomen is , niet booger noch swaerder geestimeert als voor ses weecken wercx :
zoo wel dochte mij dat wij den vijandt gewassen waeren ;
nochtans 't was ') geen middel om te persuaderen mogen ,
iets tegen den vijandt op 't nieuwe') beginnen. Soo haest
alst 't Reael ende daermede oock Cap e St Augustijn over
was ; soo haest daerop noch in Julio 1635 de restanten
vanden vijandt voor Swt Serinheym, daernaer (na het ongeluck van Porto de Calvo) selffs oock wtgejaecht waeren,
quamen wij tot in Paripura toe, maeckten daer een affsnijdinge tusschen onse ende des vijandts landen, verseeckerden dien pas (met) fortten , vandaer terwijlen ons verre
streekende, Alagoise Seen, Lacquen, Mayassen, den mars
te lande affsneden. Om verre ende swaere toevoer van onse
vivres costen wij onsen cours niet verder gebruycken , ende
gedwongen sijs, versochten vaertuych ende vivres, om naer
Alagoa naer den vijant toe te mogen gaen. Daer begoste
ons datelijek van alles te mancqueren. Geene brieven ,
geene remonstranties wierden meer geacht op 't Reciff.
De Heeren wt haere schulpen op 't landt eens wtcruypende , ende als haer dochte sonder vreese, sonder sorge
alree weesende, verstroyden haer door de Provintien , eregen datelijcken smaeck in suyckerkisten, Brassillienhout ,
paepen-goederen, confiscatie, soo van roerende meubels
als van ingenios, ende soo voorts daer wat proffijts aen
1) d, i. er was.

2) lasch hier in: te.
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mochte wesen. Daertoe wierde datelijck all het cleyn vaertuych geamployeert , dat de consideratien vanden Alagoise
tocht niet eens te passe quam. Het was een const, op
veele schrijvens , eens een slechte antwoort wt het Reciff te
becomen ; interim liepen de schoone occasien , eene naer
d'andere , voorbij; interim consumeerde men alle de gagien
sonder dienst te doen ; alle vieres iii magazijnen, sonder op
dit te gedencken watter eens volgen soude , soodat eyndelijck in soodanige irrilgeltheeden ') de Spaensche vloote
den 26en Novemb. 1635 den vijant te passe quam inzeylen,
ende goede occasien begosten te verswinden. Met desen
wolcke wierde onsen hemel wat verduystert; wij verlooren
Porto Calvo, soo door onse versuymnissen als de geirriteerde inwoonders ontrouwe , heel leel 2) ; maer 't weder
begoste wederom balrit te claeren. Don Louys wierde den
18 en Januarij 1636 geslagen. De sonne stondt wederom
wat schoonder, den vijandt sadt wederom soo vast in
Porto Calvo ende leyde langen tijt geen handt aen om
hem daer te fortificeeren, luysterende alleen op onse attentatien , wt dewelcke hij reinarqueren wilde off hij hem
noch daer houden mochte ofte niet. Dat sal U E. Excellentie wt het volgende wijtloopich verstaen; want om recht
te vertoonen onse comportementen , item om te bewijsen ,
oock te doen verstaen , 'tselffde wat ick leggen wil , soo
moet ick wat wijtloopich weesen, moet tot convictie veel
cleyne particulariteyten bijbrengen, die anders niet waerdich waeren te gedencken. Sal desweegen een stuck van
journael op 't corste inherideeren 3 ), affconterfeyten met wat
vergeeffelijcke, onproffijtabele tochten wij militairen gedwongen waeren dit jaer te verlieses. Doch hier sullen alevenwel niet alle materinge 4') onser troupes staen ; ick sal dese
maer affschilderen daer ick daer bij ben geweest; andere
1) irreyulirtheden (?).

2) leelijk.

3) lees: insereeren.

4) d. i. vermoeienis.
18*

Verlies van
Porto Calvo.
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die ick niet aengesien hebbe ende die in des heeren Goeverneurs ende andere quartieren voorgevallen sijn, sullen
in haere journalen staen. Mijne Heeren gelieven dan den
vervolch met wat patientie in acht te nemen.
Wij militaire naer verlust') van Porto Calvo, latende Paripuera besett, namen wech van daer het gros van onse
troepes ende loogeerden wederom deselvige te rugge op
't nieu wederom in Serenhain, om den vijant van onse andere Provintien te separeren. Den vijandt versoctet a) wel
somtijts off hij iet rotrechten coste, belegerde oock onse
redoete in Barra Grande int beginsel van Februarij, maer
als wij quamen, croop hij haestich wederom in sijne schulpe
van Porto Calvo.Wij naemen van Barra Grande, tot onse
trouppes versterckinge, het volck aff, ende slichtende de redoute, gingen den geen Februarij wederom naer Serenhaim
om het winterquartier aldaer te formeeren ende van daer,
ter wijlen nichts beters bijder handt genomen wierde, onse
landen te verdedigen. Ondertusschen in Februarij , ende
daernaer oock in Martio, passeerden eenige cleene tochten
op svijandts landt, die niet te beduyden hadden. In sulcke
onse contenantie sach den vijandt wel , dat wij naer het
principaelsten niet tasten dorsten, ende begosten de vreese
te verliesen; begost hem te fortificeren, selffs aenslagen te
maecken. Daertoe gaeven wij hem soo veel tijts ende respijts als hij wilde. Totten halven April 1636 was noch noyt
geene vijandts partijen door den Oos 3); deurgecomen in
onse Provintien; was noch noyt geene schade geschiet aen
de inwoonders dan door ons selffs; het was vrij allenthalven te reysen, sonder eenige vreese ofte sorge. Ons quam
in Mertio , totten halven April toe , een heele vloote van
ettelijcke twintich schepen, met allerhande behoeften achter malcander; nochtans was bij de Heeren altoos niet
anders als gebreck. Van den tijt aff als Don Louys ge•

1) verlies.

2) beproefde.

3) Door het Oosten (?).
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slagen wierde , ende noch meer als onse redoute geslicht
wierde, hebbe ick niet anders gedaen als geremonstreert
ende geraeden , dat men doch voor Porto Calvo soude gaen
leggen ; dat men door dien middel den vijant sijne vivres
benauwen, onse onderhout verrijcken, onse Provintien van
alle incursien bevrijen coste ; haer voor ogen stellende,
dat sonder dit alle haere diligentie om Ingenios aen te
vaerden ende 't landt te bouwen niet bestaen mochte ; dat
ick voor die beste Ingenios, in sulcken staet, geene twee
stucken van achten geven wilde ; dat de Ingenios , suyckerieten , Brasillienhout verbrant , de beesten ende ossen
van 't lap t verjaecht, de slaeven wechgenomen, de inwoonders wtgeplondert , veele van haer wt impatientie tot disperatien, affvallinge, rebellie gebracht soude werden. Den
H. Gouverneur , den H. Admirael seyden jae daertoe ; de
Heeren hadden oock niet daertegen ; maer als het daertoe
quam dit int werck te stellen, daer was datelijcken manequement van hardt broot, off van vlees, off vaertuych; het
sijs wel thien conferenties, ende noch tweemael thien
affwisselinge van brieven daerover gepasseert , ende altoos
sonder effect. Men mach nu den schuldigen vinden, die meer
dan een heel jaer, totte comste van U E. Excellentie , met
sulcke cunctatien toegebracht heeft. Ach, hoe goet waere
ons datmaels geweest een absolut Hooft ; ach , hoe goet
waere geweest militaire ende politise experientie ! De Brasilianen , als se mieren vertillegen willen, soo gaen se in mierenesten opsoecken, in saisoenen als de mieren in een clomp
vergadert bij maleander blijven , te verstaen in regenmaenden ommegraeven ende ondergraven se deselve rontsomme,
leggen drooch branthout rontsom tegenaen ende verbrandense aldus. Maer wij wouden de mieren (ick verstae des
vijandts bosloopers , die met geene diligentie noyt vande
onsere') in de bossen betrapt connen worden) int velt ende
1) Hoogd. unseren.
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int gras vangen , ende getrouden ') ons op sulcke maniere
te vernielen. Wat dat wij daermede wtgerecht hebben ,
mijne Heeren sullen dit wt het volgende vernemen.
De eerste vijandts doorbreeckinge ende incursie geschach 2)
in onse landen midden van April 1636 , dat hij , door de
bossen verre ommegang nemende, onse troupes, in Serinhaiit en Kockau leggende, verbijging, ende quam wederom
op Morebecqua afsacken, verrassen daer acht hondert kuesen 9) van vrijelieden ende ses hondert alquarios 4) farine van
ons, plonderde des heeren Gouverneurs eu Fiscaels Ingenios , dootslaende eenige van onse soldaten , die in Ingenios geleyt waeren, ende d'andere gevanckelijcken wechnemende. Vandaer begaef hij hem naer St Laurens, in wille
sijnde om vandaer na Gojana ende voorts naer Pariba te
marcheeren. De inwoonders dede hij doenmaels noch geen
leet ; sij vielen hem doen met hoopen bij ; hij plonderde
doenmaels niet meer, als wat den Hollander toequam.
'T hooft van dese troepes was Rebellino, hebbende bij hem
vijff honds Soldados, vijff hondert Brassillieanen ende noch
eenige Mulaten ende Negros, ende noch omtrent vier hondert inwoonders, die haer bij hem gevoecht hadden. Ick
was doenmaels, als wij dese tijdinge cregen , juyst op 't Reciff; maer den Raet goetvindende, dat men dese hoopen
vangen vijandt, die met Manuel Deis d'Andrado , Generael Luytenant, in Vna lach, terwijlen Rebellino absent
was, betrappen ende staen coste , depecheerde mij datel.
naer den H. Gouverneur toe met dit advys , ende tegen
Rebellino wierden dry hondert oude soldaten onder Commendeur Muylpoes, ende den H. Admirael met negen hondert matroosen wtgesonden. Het geschiede naer haer goedtvinden. Onsen aenslach op Manuel Dies d'Andrado ging
1) Hoogd. d. i. vertrouwden, hoopten. 2) geschiedde. 3) lees: kaesen.
4) Farine wordt beneden van ongebakken meel onderscheiden. Er
schijnen zekere koeken bedoeld, op alquerias (pachthoeven) gebakken,
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mis, door fauten van gidsen, die in de affgevallen affwateringe ons nergens door de reviere Ona niet wisten te
brengen. Op Rebellieno geluckteu het dat hem de oase
den 23 en April bij St Laurens gerescontreert hebbende, ira
de vlucht geslagen hebbende, verliesende van d'onse thien
dooden, vanden vijandt twyntich, ende verlosserï twee en
veertich , die Rebellieno van ons gevangen hadde. Den 26en
April, als dese tijdinge van dese victorie in ons leger quam,
ging den H. Gouverneur vyt Serinhain met de helfte van
onse troupes, om den vluchtende Rebellieno den wech aff
te snijden; niaer sij wisten sulcke wegen door de bosschen
te vinden , dat men geenen daervan crijgen coste. Dat was
de eerste proeve, hoe weynich dat wij wtrechten costen in
bossen oorlogende. Voorts de volgende maenden passeerden wederom met mijne instantien van wegen de tocht op
Porto Calvo, ende quamen te niete wederom roette gewoonlijcke reciffse swaricheden ; doch wij claechden daerover
des te minder , dat den reegen in den maent Mayo ende
Junio lustich dommineren. Soo hadden wij oock een ongeluck, dat ons de grootste schepen, Faem ende Walcheren,
daerin ons hart broot geladen was , van anckers affspoelden ende weckdreven. Goede partije tijts wierde daernaer
geconsumeert met desarmeren vande Portugiesen, terwijlen
partijen van haer, met Rebellino, wapenen tegen ons genomen hadde, daerover den H. Gouverneur oock meer dan
vjfftich van haer in haere huysen, naer Rebellieno vertreck,
door de tappuliers heeft laten plonderen ende dootslaen.
Ondertusschen , als wij wederom soo lang haspelden ende
op den vijandt niet antreprenneerden, sont hij wederom
een troepe volces vyt met Alfonse D. Albucquerque door de
bossen , ses comp e Blancos ende vier hondert Brasiliaenen
in onse landen, niet schromende voor den regen, die doenmaels sterck continueerden. Die viel wederome in ontrent
Murebecq". Den Gouverneur was doenmaels daer int landt.
Ick 't geruchte vernemende, sondt hein datel. acht compe
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toe tot assistentie, en loerde selffs wederom op svijandts
retraite; maer den vijandt coste wederom door de bossen
ontsnappen , weynich schaedens gedaen hebbende in des
H. Schots Ingenio ende daeromtrent. Dat was de tweede
proeffstuck , dat wij den vijandt op alsulcke maniere in den
bos niet ') doen costen. De maent Julius aencomende, ende
den goeden tijt van somermaenden wederom naeckende,
was ick wederom importu p den H. Gouverneur over de
oude procrastinatien. Hij daer over oock becommert sijnde,
bat mij, dat ick selffs naert Reciff gaen soude ende besien
waeraen dat het doch soo dickwils haperde. Ick lede het
datelijcken, ende daercomende besach oase Torsen van volck,
van proviandt, van amunitie, van marine. Omdat U E. Excell. sien sout, dat ons doenmaels tot den tocht nichts, offte
seer weynich, manqueerde, sal ick mijne resolutie daervan
wat breet hier verhaelen : want 't is remarquabel.
Wat het volck aengaet, terwijlen wij noyt geene monsteringe hielden, soo hebbe ick in en wt de lijsten vanden
Commissaris vande vieres naer het getal vande soldatesque
gissen moeten, bewijsende in vollen raedt wt sijne reeckeninge dat hij, behalven het gevolch vanden heer Gouverneur, van Heeren Raden allegader, van mij , van Fiscael,
ende andere cleyne partijen, die meer als hondert coppen
maeckten , meer rantsoenhaelders in desen maent gespijst
hadde als thien duysent, te verstaen in een begrijpende
soldaten , treynsvolck, ambachtslieden , magesijndienaers,
Brasilliaenen, in onsen dienst sijnde , Negros, jongens,
vrouwen, matrosen. Op 't Reciff hadde hij van sulcke rantsoenhaelders (tot het Recyffs hoorera forten daerbinnen
begrijpende) 1899, op Arogados 320, op Rio Grande 110,
op Goiana 80, op Pariba 700, op Tamarica 359, op de
Caep St Augustijn 400, op S t Laurens 100, op Paripuera
452, op Murebecque 100, op des H. Gouverneurs Inge1) d. i. niets.
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nios 36, int leger, luyt mijn correcte lijsten , 2900, in de
marine, op 47 soo groote als cleyne reeseylen, luyt des H.
Admirael lijsten, meer dan 2500. Wt dese lijsten bewees
ick haer dat, als wij wilden, volch genoech (te) vinden
was tot alle entreprisen , daer doch door slechte conduite
doenmaels int leger tegen den vijandt niet meer als 2900,
daeronder noch 700 Brasilliaenen gerekent waeren. Men
coste wel met handen tasten , dat veel volex haer ontrock
den gemeenera dienst, met alderhande finessen , d'eene met
sieck maecken, d'andere met dienen bij de heer gin en vrije
lieden , de derden met ambachten te drijven , de vierde
met soutelen. Geen Capiteyn, die weten coste, wie in de
heele armee was, dat sijne absente soldaten waeren; d'eene,
die se op de lijsten hadde, hadden se haer leven lang noch
niet gezien , d'andere waeren in tocht hier ende daer gebleven, onder pretext van sieekten, en quamen niet wederom
voor den lach; opdat se niet opgesocht , niet gemonstert
ende, als se niet daer waeren , aen de gagien ofte aent lijff
niet gestraft wierden. Jae, de vivres leeden daervan groote
schaden: want de sieckmaeckers van 't eene garnisoen tot
het ander cruypend , deden schaden op 't landt, maeckten
goede chiere bij de boeren, ende allenthalven daer se bij
de magesijns quamen, seyden se geen rantsoen gehadt te
hebben ende ereeten soo lang totdat men se haer geven
moste. Wat proviant aengaet, verthoonde Commissarisen
vande vivres met sijne lijsten dickmaels in vollen Raet,
dat hij int magasijn hadde , in groote ende cleyne vaten
ende pijpen, zoo veel meels, dat door den banck wtmaecken
coste ses duysent vaten , elck vat op vier hond s pondt
reecken. Nu weeten wij wel, dat sooveel ponden als wat
meel is , dat men sooveel ponden hert broot backen , can
men wt een pondt meel wat minder als anderhalff pont
broot backen, soodat ick wt 't voorn meel demonstreerde
gebacken connen worden twee millioenen ende vier hondert duysent ponden hert broot, ende als men voor elc-
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ken eeter , in schaersheyt van andere vieres, ten minsten
vier pont broot schaefde'), dat elcke weeck op thien duysent eeters veertich duysent pont broot opginge ; dat dit
broot sonde strecken op sestich weecken , sonder te hulpe
te nemen 't meel, dat noch bij de vrije cooplieden te coope
stondt, als bij moe r Bogaert vier hondert vaten, ende insgelijcx bij d'andere meer, soodat ick haer bewees , dat wij
noch tot andere veele tochten geen manquement costen
hebben van broot, als se maer de lieden opdoen en backen
wilden ende haer met timmerage en particuliere saecken
niet amuseerden, haer beschuldigen , dat se noyt geene
suffisante moyten gedaen hadde om ovens te maken , om
branthout te verschaffen, om backers op te soecken, daerdeur ons dickwils doenmaels aen broot mancqueerde. Sij
coopen liever farine op, om de moyte van backen niet te
hebben, ende lieten de wormen het meel eetera, soodat ick
haer doenmaels oock remonstreeren moste, dat het meel
bederven Boude, als se soo lange ongebacken lieten, ende
als se met farine coopen voortvoeren, 't meel aldus leggen
latende noch een jaer lang. Tot den voorn voorraet vant
meel, wees ick haer dit oock, dat ons noch yetwes helpen
coste restanten vande wt de magasijns wtgesondene vieres, die noch niet geconsumeert waeren; dat veele schepen alreede gevictualieert waeren van primo May aff op
seventhien weecken toe; dat (in) de guarnisoenen noch
niet alles geconsumeert was; dat int leger noch wat voor
handen was van hetselffde dat daer heersen gefourneert is;
dat onse schepen die vande Busten affgedreven waeren
met broot wederom comen souden. Behalven het boven
gespecificeert meel, en behalven de weynige proffyterende
restanten van vieres, die alree vuyt de handen vande Commissarissen waren , soo was noch in de magezijns vant
Recyff in handen vande Commissarisen , item op dry lest
1) schafte.
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aengekomene schepen, die doenmaels noch op de reede laegen , dit wat hier volcht : op 't Recyff tachtentich vaten
gort, hondert ende vijff en veertich vaten vlees, vier ende
vijftich vaten speck , vierdehalff legger asijn , twee ende
twyntich amen oly, vier hondert tnegentich stucx kaes,
vijfldehalff vaten booter, twyntich duysent pont hart broot,
acht hondert pondt vis, vier pijpen Spaense wijn, dry leggers , twee pijpen alsetnwiju , vijff ocxhooffden brandewijn.
Op de schepen was dit : int bevracht schip den Milden
Marten wt Zeelandt , waren noch hondert duysent pont
roggenmeel, item ettelijck veertich ocxhooffden ende noch
ettelijcke leggers asijn. In het bevracht schip den Dolfheyn waeren noch hondert achthien duysent en twee
hondert vijfthien pont meel , acht en dertich amen oly,
twee en vijftich Rochelse ocxhooffden asijn, acht en dartich
vaten vlees , ses en twyntich vaten boonen , dry en dertich vaten gort. Int schip den Engel Gabriel, wt de Maes,
daermede den heer Robberts gecomen was , waeren noch
acht hondert acht eli twyntich groote tonnen ende dry
hondert twee en tnegentich cleyne vaten meel, sonder dat
men 't gewichte daervan wiste, dertich smal tonnen speck,
elff pijpen wijn, vijftich stuck naes. Sulcken staet van vivres was doenmaels op 't Recyff, soodat ick vont een groot
overvloet van broot , maer van andere spijse wat te weynich , doch evenwel soo veel dat men met vers vlees wt
het landt de rest suppleren ende daerom niet genootsaeckt
was stil te sitten. Wat de attelage , d'amonitie, de marine aengaet, die vondt ick oock soo gestelt, dat hem niemant excuseren mochte met gebreck ; de particulariteyten
daervan sijn curieus beschreven in mijn journael. Dit soo
geexamineert hebbende in den vollen Raedt op 't Reciff,
ick schreeff datelijcken over aen den Gouverneur, raeden
dat men de tocht datel. aenveerden sonde , end in den
Raedt remonstreerde verders, dat wij meer landt„, beter
geconditioneert, oock rijcker van beesten hadden als den
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vijandt, die noch broot noch vlees wt Portugael meer hebben , zijn volck alevenwel wt een cleyne verwoeste partije
landts weet te onderhouden. Gaff haer raedt, dat se het
gesouten vlees ende speck op 't leste sparen, ende het coopen van farine naerlatende, 'tselve geit employeren wilden
tot coopinge van droge vissen en van beesten hier int
landt. Hadden se het gedaen, noyt hadde ons geen ding
gemancqueert tot den tocht, want sij hebben diverse reyse
gesien, dat ick als anders t'voor'} dickwils, soo oock nu ten
laesten in S t Laurens , vier maenden lang, sonder vets vyt
't Reciff te nemen , omtrent twaelff hondert eeters wt het
landt gespijst hebbe met farine ende vers vlees; maer sij
wilden niet met allen doen , totdat se daernae oock ten
laesten int gebreck van lonten vervielen. In somma, den
tocht bleeff alevenwel vyt, ende off sij niet doen wilden,
soo moestén wij alle evenwel met meerder moyten, met
meerder ongemaeck, sonder proffijt, sonder eere, den mieren int gras, den crayen in locht naerloopen ende gaepen als se ons ontquamen, als dit U E. Ex e beneden int
breede vernemen sal. Want als ick met de boven gemelte
examinatien en remonstranties op 't Reciff besich was, soo
quamen wederom geruchten op geruchten, dat den vijandt
wederom in den bos in aentocht was, om in onse landen
te vallen. Ten laesten quam den eersten Augusti vanden
Gouverneur een brieff, daerinne hij mij ordre gaff, den
vijandt in den bos te gaen soecken , sendende tot dien
eynde wt Serinhain na Murebecqua acht hondert man.
Ick quam datelijcken daer op den 2 e11 Augusti naer Murebecqua , ende daer nemen de gesondene troepes , sleepde
deselve meer dan t'sestich mijlen door de vuylste kondpaden 2) eer ick den vijandt betrappen coste. Te verstaen ,
sij quamen twaelff mijlen van Serinhain naer Moribecqua.;
1) zuvor, te voren.
2) Moet dit zijn ; koth-paden, d. i. paden vol slijk en morsigheid?
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ick passeerde met haer de ingenios van Jan Barros Corre,
van Antonia de Buillions, genoempt S t Amara , in Beobatam , van Manuel Fernandes de Cruz , genoempt Camasary, tot - int dorp de Nostra Senhora de Luz (dat doenmaels noch wel bewoont was) , vier mijlen van daer, door
Coralhos van Sinto Bento naer S t Antonio ende Coralhos ,
van Pedro d'Acunha, ses mijlen , van daer naer 't huys
van Alvares Nunes , ende voorts Peres Coralhos, van
Francisco Gomes d'Albreo, ses mijlen van daer naer Alagoa , Grande Coralhos van Casper Perera dry mijlen , van
daer naer 't huys van Girgolio Debaros, seven mijlen.
Daernaer Biende, dat wij niet costen weten noch ervaren
in de bossen vonden vijandt, ende begerich zijn to weeten
waer hij was ende wat hij lede; item siende dat den
spoor naer de Aldeas van Goyana ging, daer wij met de
karren niet dooroosten (terwijlen den H. Admirael wt
Reciff met de carren bij ons gecomen was), naemen wij
resolutie nae bewoondt landt nae Muserepe te gaen , marcheren langs de reviere Capriwariby voorbij Cassa van Domingos Macedo, langst 't Nuys van Louys Grasen naer
Cassa van Casper d'Andrados vijff mijlen ; daernaer verbij
't huys van Anthonio Tynoko na Muserep scuffs, twee mijlen. Aldus Chien dagen lang door slimste voetpaden, morassen, ruychten, scherpe rieten, 's vijants spoor volgende,
coste hem alevenwel in den bos niet betrappen, tot den
13 11 Augusti toe, ende mosten wij naert bewoont lant begeven om van hem te ervaren. In Muserreppe comende,
vonden wij van den heere president Serooskercke twee
brieven, die ons sochten; den eenen was van inhout, dat
Cameron met omtrent vijfthien hondert man onse redoute
van Gojana, Capiwariby genoempt, vast belegert ende
rontom begraven hebbende , hefftich bestormde , ende dat
onse daerwt geschreven hadde, dat se niet meer als noch
vier dagen op 't uyterste harden costen; item, dat den vijandt onse twee barcquen, die met vivres ende amunitie
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't Reciff haer toegesonden waeren, door verraet vande
Portugiesen op de reviere verovert hadde ; item , dat alle
jonge manschap vant lant haer bij den vijandt gevoecht
hadden. Den anderen brieff was vol van noch meerder
allarme : dat den vijandt alree int eylant van Tamarica was.
Wij waeren perplex op dese brieven , waerhenen dat wij
gaen souden, off nae Gojana off nae Tamarica was ons
meest gelegen. Voor het eerlust vant volck op Capiwariby
waeren wij oock bevreest , soodat wij op beyden lettende,
het affgematteerde volck wech sonden ende resolutie namen , den wech nae d'Ingenio van Domingos d'Acosta
Brandon te gaen, omdat van dit Ingenio, sonder veel te
helpen, den eersen wech naer Goyana, den anderen naer
Tamarica gecosen cost werden. Daer resolutie nemende
naer de continuatie vande condtschappen, als 't volck met
vlees ende farine vande inwoonders versie p was , gingen
wij den 14en Augusti vuyt, ende bleven derdehalff mijl van
Musereppe liggen, int huys voor Jan Deis Leyte, hem,
omdat hij daertoe seer genegen was , naer Tamarica dese
nacht post despecheerende om te weeten , wat dat daer passeerde. Wij eregen noch desen nacht door hem te weeten ,
dat op Tamarica geen vijandt was , ende dat het een valsch
geruchte is geweest. Daerop gingen wij den 15en Augusti
regelrecht naer Gojana toe, rustende snaechts seer weynich in Tapirema, int huys van Belcior Perera, dry mijlen ; stonden smiddernachts wederom op, ende evertueerden
ons metten dageraet bij Capiwariby te comen, derdehalven
mijl van daer, hoopende dan yemandt daer te betrappen.
Wij quamen den 16en Augusti , een ure nae der sonne
onderganck aen ; voor onse aencompste was den vijandt
twee uren te vooren opgestaen, verlaten sijn quartier, zijn
loopgraven, sijne wercken, machinen, op de carren schootvrije planeken gemaeckt, ende retiereerde met soodanige
confusie, dat hij oock een Borgoendis veendel int quartier
vergadt, met een groote partije vant geweer, steenstucxvan
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kens, die op de geincipieerde ') barcxkens genomen waeren, hollants gesouten vlees, meel, oly, wijn. Hij begaff
hem nae Aldea Tapiserca ende vandaer naer Terra Nova.
Eer de redoute wederom versien , geproviandeert , de pionderinge vande inwoonderen (die de Brasilianen gecauseert
hadden) gestilt wierde , eer de H. Dijssens, geroepen
sijnde, bij ons quam, om zijn Gouvernement ordre te stellen, eer de wercken wat geslicht wierde, gingen vier dagen voorbij, soodat ick eerst qualijck den 20 cn Augusti
wtgaen coste om den vijandt voorder te vervolgen. Ging
wt in grooten regen, slapende dese nacht vier in Aldea
Tapiserica , twee mijlen ; omdat verder noch water voort
volck , noch gras voor de paerden te vinden was , den 21 e 1
Augusti dry groote mijlen, sterck sonder water gemarscheert hebbende. Ontrent twee uyren nier den middagh
hoorden wij des vijandts wacht schieten onder Terranova ,
ende vermerckende, dat den vijandt daer was, ende dat hij
ons alree gesien hadde, liet ick de twee achterste divisien
mette carren in haer contenansy, gewoonlijcken pas, marscheeren ende de twee voorste divisien, Duynkerkers, ende
de H. Admiraels nam ick mede, geswinden pas, vooruyt,
om des vijandts contenansi te sien ende schermutserende
mijnen voordeel aff te maercken. Den vijandt liet hem niet
sien, loech 2) in ambuscade; maer als ick hem p forse wilde
sien ende op hem aenquam. , soo ontfing hij ons wt de
strouwelen met ee=g heftich schieten. Ick commandeerden
den Duynckercker met sijn divisie daerop te pouseren ,
weynich schadeus vresende, omdat hem den vijant verschooten hadde, 'twelck hij met groot disorder dele, 't volck
te seer verstroyende, dat ick inder haest den Duynckerker
qualijck met tien mannen bij malcanderen sach. Ick gebeden hebbende den H. Admirael, dat hij met sijne divisie
stille staen ende ons tot retraitte dienen soude, vlooch

1) geintercipieerde (?).

2) d. i. lag.
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voorwt, ende betrappende omtrent dertich mannen, die bij
mijnen broeder noch stonden ende scharmutseerden , voor
dele op de rechte handt door ende soo dicke ruyche `) in
des vijandts embuschade in, niet eer schietende als onder
haer neuse. Daer begosten se eerst op te staen, ende raeckten soo geswinde in confusie, geen behoorlijcke resistentie
doende , allegader vermengt op den loop , trocken naer de
achterste dicke bossen, achterlatende haere quartieren met
een hoope farine, die daer vers gemaeckt wierde, ende
waeren heel verre weck, eer onse achterste twee divisien
costen bijtomen. Den vijandt verliep een hoopen geweer,
alle sijne musicalise instrumenten, schalmayen, soorten
pijpen, trommels, papenmisgewaet , ornamenten vaat outaer, kelck, ijserformen , daerinne sij haere oblaeten backten, opgeslagene tonnen, cruytscassen met cogels, hoopen,
carren, carossen, negros, negrinnen, oock boecken , pampieren , die sij ons wt landt medesleepten. Op die plaets
lagen 26 dooden, ende hier ende daer in de ruychten lagen
noch eenige verstroyt, soo als sij van de vervolgers achterhaelt waeren geweest; haere gequetsten sleeptense allevenwel allegaer mede , Jatter niet een en bleeff. Wij
creegen doenmaels niet meer als twee dooden ende sesthien gequetsten; gevangens, die wij daer gecregen hadden,
costen ons niet genoechsaem vertellen , hoe confusel. dat
Cameron liep. Wij vervolgden den vijandt omtrent een
mijl, totdat ons den avont scheyde, in welcke wij terugge
wt de bossen keerera mosten ende gingen aen het water
leggen. Den 22 en Augusti wierden Cap n Boharts divisie ,
dewelcke dien dach den avantgarde hadde, mettet criecken vanden dach wtgesonden om den spoor vanden vijandt
sachtichies op te soecken ende het velt te ondecken. Ondertussen , als d'andere divisie op de peylinge stonden ende
1) De woorden zijn bedorven , er zal moeten staan : door dick ende
dun soo rucke (ick) in des vijands enz.
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soo hoorde men een halve mijle

van ons een groote scharge met musquets en soo voorts
aent scharmutseeren. Wij haesten ons naert gebedt daer
naer toe ; maer eer wij quamen hielde het schieten

op;

Cameron wierde wederom wt sijne embuschade door Bohardt verjaecht, wechwerpende veele groote Spaense muskets, piecken, rondassen ; men vont daer van Cameron 6
doode leggen, gequeste sleepte hij wech.

Wij hadden twee

dooden ende 6 gequetsten. Den berch, die doenmaels den
vijant opgejaecht wierde, was heel wit van farine, soo smeten se alles van balsen aff. Bij Cap. Bohart comende, leyde
ick ettelijcke embuscades achter malcander ende ging verder om den vijandt te iocken, in cas dat hij hem noch
int gevechte begeven wilde; maer hem omtrent een

mijl

aengegaen hebbende , bevonden wij dat hij heel op den loop
was. De groote spoor deelde hem in vijff ofte ses cleyne
spooren, dat wij niet wisten weleken padt dat beter te
volgen was; onse gidsen seyden , dat se ons niet wisten
wederom vytten bossen te brengen, in cas dat w ij ons te
verre begaeven; wisten oock niet, off ende op wat plaetsen
Jatter waeter was in dien bosch; ende ten laesten seyden
se, dat wij alevenwel weerom te rugge nemen mosten den
selven spoor, die wij betreden souden, als alle andere spoo
ren verlooren waeren, terwijlen sij geenen wegh daer wisten. Maer dat waeren de grootste swaricheden noch niet;
de grootste swaricheyt was dese, dat wij onse carren ende
ammunitie daer met ons niet voortcrijgen costen, ende
sonder dit ons niet te verre betrouwen vermochten. Hadden wij negros gehadt Lotte ammunitie ende vyvres, die

met

ons door de bosschen hadden connen allenthalven

loopen (als die den vijant heeft), Cameron soude een suyre
retraite gehadt hebben : hij hadde alle Goyaense inwoon-

ders sijnen buyt ende veele van sijn volek verlopen ende
verliesen moeten. De inwoonders, die daernae van Cameron affquaemen, hebben den H. H. Raeden op 't Reciff
le
xxv. J.
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vertelt, dat se 14 mijlen van malcander in den bos verstroyt waren geweest, ende sijn nochtans alevenwell mette
uytterste noot vanden honger gedwongen geweest , weerom
op onse landen aff te sacken, als wij wegh waeren (NB) gestolenerwijse voorraedt van farine in wtterste rossen ') van
onse inwoonders te maken, om nae Porto Calvo te gentken connen. Soodat dit de derde proeve was , dat wij met
soodanich oorlogen in de bossen den vijant weynich crencken connen, onaengesien wij sestich mijlen hier ende daer
gecruyst ende ons de huyt van de carpatten ende mieren
vaat lijff hebben laeten affeten, eer wij hem aengetroffen
hebben. Van een seeckere mijne in dele voyagie gevonden ,
item vande Goyaense inwoonders, die van Cameron tot ons
commen lopen, des H. Eyssens pijlagien 2) de affvallinge
vande Goyaense inwoonders toeschreven, ende 'tselve ons
oock vande Paribse inwoonders prophetizeerden, videantur
mijne journalen. Wij vindende onder de geintercipieerde
Camerons pampieren de lijste vande Paribise inwoonders,
die haer bij den vijant registreren hadde laeten om te dienen , item oock vindende de affteeckeninge van stadt Pariba ende van het nieu gefortificeerde clooster in de stadt,
hebben dit niet verachten connen ende hebbent met den
H. Admirael den vollen Raet aengedient in de vergaderinge.
Den 23 e Augusti loerden wij noch wat op den vijant,
maer niet met all vermerckende, trocken weerom nae onse
garnisoenen in S t Lourenso, daerhenen comende den 27en
Augusti; den 28en Augusti ginck ick naer 't Reciff.
Den 29 en Augusti mijn rapport op 't Reciff gedaen hebben, vraechde ick weerom vande lang geproponeerde tocht
op Porto de Calvo, of se preparatie daertoe gemaeckt ende

1) rossen is ongetwijfeld hetzelfde als rossas, dat later voorkomt.
Row nu (dat ongeveer als rossa wordt uitgesproken) beteekent ontgonnen grond. Lees dus in wllerste rossen, d, i. in de buitenste ontgonnen
landen.
2) pillages, plunderingen.
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broot interim , als se belooft hadden , gebacken hadden.
Het gebeurde, als ick int beginsel Augusti nae Cameron
toe gaen moste, dat den R,aet op mijne groote instantien
in vollen Collegie solemnelijck belooffde, dat ick int wederom commen broots genoechsaem totte tocht vinden
soude. Ick haer contenantie weten, om se te vermaermen'),
seyde haer: als dit waer wert, soo steeckt mij het ooge uyt;
nochtans als ick weerom gecomen ben , soo vant ick minder broot, als er was, doen ick wegti gong. Alevenwel quanswys de schuit van haer aff te wenden , onaengesien sij
geen hart broot en hadden , oock doenmaels geene scheepen bij malcander totte tocht noodich, wierde nochtans
gestemt, dat men de tocht aenvaerden souden. Sij belooffden ons sachtiens toe te lenden weecke voor weecke wat
se costen. Sij schreven insgelijcken daervan aen den IL
Gouverneur; mijn commandeerden se 't volck van S' Lourens nae den vijant toe nae Pantorra te voeren, om der
tocht te gevalle den H. Gouverneur bijder hant te wesen
ende daer ondertusschen , eer de tocht aenging, op des
vijandts invasiera te letten : den H. Schot soude ons daer
vyvres fourneren. Ick hadde wijlen quaet gevoelen van
vyvre
procedure ; doch ick ginck datelijck den Ken Augusti
naer St Lourens om dit int werck te stellen op goede
hoope, 't volck met vyvres versien hebben; int gebreck
van vars vlees nam ick den Officiers aft veerthien carossen 2), die se van Terra Nova van Cameron affgebracht ende
noch niet, als andere, heymel. vercocht hadden, ende ging
uyt den 4eui Septemb. De Officiers murmureerden wel daertegen , daer ick haer de ossen affnam, want vande hoeren
hadden se geen ampeschement daerover noch inquisitie te
verwachten , jae sij hadden eenige ossen in haer presentie
aen Jan Backer verkocht op 't Reciff. 'T is al te dickwils
1) 1-lier zal gelezen moeten worden om se te vermanrken, d. i. voor
de grap,

om hnn lachend de waarheid te zegen. 2)

d i. kar-ossen.
19*
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gepractiseert geweest, 't vercoopen niet van paerden alleen
(dat men noch eenichsints dulden mochte); maer van ossen,
negros, jae suyckerkisten selffs; maer ick hielt dit altoos
voor lantgoederen , hoorende der Compaignie , ende onder
mijn commando, oock met mijn weten, sijn noyt sulcke
dingen geschiet. Ick quam nae Pantorra den T en Septemb.,
schrijvende van mijn comste ende intentie aen den E. Gouverr , item aen den H. Schot om de belooffde farina te
hebben. Den 10e. ofte den lien Septemb. creech ick eerst
een weynich farina, half nat ende bedorven ; die nemende
creech ick tijding, dat Cameron in S t Antoin weerom farine
maeckte. Daerop ginck ick met drie Comp e uyt Pantorra
in den bos van affgebrande Aldea de Poiuka, de passen
souckende, welcke den Cameron te rugge keerende noch
deur moste, om hem op deselve te betrappen. Om perfect
alle de sluypgaten te vinden, soo tapten ick den wegh
van Oosten nae Westen toe , door een en twyntich steyle
bergen ; hoe veel passen, dat ick in dese cappinge gevonden
hebbe, ende watter meer te remarqueren was, heb ick in
mijn journael beschreven. Effen als ick mette voornoemde
cappinge besich was , soo revoceerden mij van desen arbeyt des heeren Gouverneurs brieven, dien het besluyt
vant Reciff niet wel aenstont, ende noch minder dat ick
nae Pantorra alree gecomen was. De Heeren changeerden
oock van meeninge ende sonden mij brieven , dat se de
tocht op Porto Calvo raetsaem vonden nae te laeten : in
somma allegaer begeerden mij wederom nae Norden toe ,
om daer eerst van des vijandts partijen bevrijt te wesen,
soodat ick, niet strijden tonnen tegen alle de werelt, den
marsch vanden vijant aff terugge nemen moste. Alevenwel
ick nam voor den wegh door den bosse de binnenste ongew oonl. weegen nae S t Antoin ofte Coralhos van Pedro
d'Acunha te marscheeren om mogel. Cameron noch waer')
1) d. i. ergens.

Memorie, door den Kolonnel Artichoisky, enz.

293

aen te treffen, ende dan eerst nae S t Lourens te keeren.
Den 17en Septemb. gingen wij de bossen in ; wat cours
dat wij gehouden, hoe veel Brasiliaense legerplaetsen dat
wij daer gevonden hebben , staet int journael beschreven.
Wij quamen den 20 en September in S t Antoin , geenen
vijandt rescontereh noch hem daer vindende; hij was noch
hooger boswaert in nae Westen toe gemarscheert, door
Caciouwena passerende ende nieuwen wegh cappende , ende
was asree acht dagen wegh geweest: 'twelck recht op den
l2en Septemb. als ick die cappinge maeckte, quam. Hadden se mij int cappen laten voortgaen , ick soude op hem
off op sijnen spoor uytgecomen hebben. Wij vonden noch
in St Antoin versmachte van honger Goyaense inwoonders,
die Cameron achtergelaten hadde; quamen weerom in St
Laurens den 23 e11 Septembris. Den 24 en Septemb. weerom
op 't Reciff commende, soo wierde daer in deliberatie gestelt, op wat maniere dat men de inwoonders den boss verbieden , des vijandts partijen de vyvres van onse landen
(die se in den bosse vonden) beneemen ende de correspon.dentie met onse gesubiugeerde affsnijden soude, ende wiert
geresolveert , oock allenthalven noch in Septemb. op de
kercken met placcaten geaffigeert , dat alle inwoonders, van
den l en Octob. aff totten 15 en dito, vrijheyt sonde hebben.
in de bossen te gaen, uyt alle daer weseid rossas mandiocque wortels te plucken, farine daervan te maecken, beesten ende paerden affhaelen ende achter de beneden gespecificeerde limiten te retireren ; oock als de eygenaers
negligent waeren, dit int werck te stellen , dat elck eenen
vrij stont alles aen hem te trecken wat hij vondt ofte crijgen coste , ende dat nae den 15 e11 October alle rossas in
de bossen , door de Brasilianen ende ons volck bedorven ,
uytgeroeyt, huysen verbrandt, beesten ende paerden vernielt ende daer betrapte luyden dootgeslaegen sonde worden. De limiten, achter dewelcke sij haer retireren ende
tusschen dewelcke ende den strant sij woonen, ehs 't hint
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cultiveren mochten, waeren dese gespecificeert. Van Goyana aff hen derwaerts gaende nae Urapawa Para Sima
('twelck light dicht bewesten de Aldea quemada de S t Miguel), negen mijlen (uytsluyten Terra Noua Trecuniani
en alle rossas bewesten desen wech) ; van Urapawa nae
Muserepe toe, daerin begrijpende Monsterino dos Padres
Fraíiciscanos (met conditie dat bij Monsterino geene wooninge welen, gene missen off vergaderingen vant volck
gehouden wierden) twee mijlen, uytsluytende daermede
alle de rossas vant reviere Capivaribi, die langst deselve
riviere tot aent Nuys van Girgolio de Barros toe met groote
meenichte stonden ; van Musurepe nae 't buys van Francisco Gomes d'Abreo , anderhalve mijlen ; van daer nae
Pedro Barrosa een groot mijl; van daer nae Ingenio van
Anthonio Roderigos Moreno Torto twee naijlen ; van daer
nae Ingenio van Baltasar Gonsalvos Moreno Gordo dry
mijlen; van daer nae Ingenio van Andreas Swares twee
mijlen ; , van daer nae Ingenio Catabussa van Fernandes
Gomes een mijl; van daer Pantorra voorbij nae Ingenio
van Antonio Gonsalvos de Par twee malen; van daer nae
Sibiro de Sima, Ingenio van Manuel Navaillos vier mijlen;
van daer nae Camaragibi, Ingenio van gehangenen Francisco Roderigos de Porto, Serinhain tegenover, vier mijlen.
Verder was doenmaels den vijant onsen nabuer, soodat wij
tegen des vijandts partijen vermeenden cans te hebben ,
als deselve op onse bewoonde plaetsen, op onse besettingen
onverdect aencomen moste, twee en dertich mijlen lang
geene andere vyvres hebbende , als dewelcke hij in onse
oogen met de spits van den deegen haelen mosten. 'Twelck
wel een goede ordonnantie was om het volck uyt de bossen te vergaderen ende de cultivatie aen den straat ende
niet in de bossen te herstellen ; doch hadde men met de
tocht van Porto Calvo voortgevaren ende den vijant buyten Rio St Francisco gebracht, soo was dese destructie
niet noodich geweest. De consideratie van voors. plaetsen
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vermaent mij in deden plaats uwer Ex t i e ende des He ren
Raeden te suadeeren dat, terwijlen de destructie alree geschiet is, dese placcaten noch een jaer off twee in sijn
esse onderhouden wierden , niet toelieten dat yemant in
den boe eenige cultivatie doen vermochte. Tis een saecke
van groote importantie, daervan wel een heel poinct ofte
capittel met recht geformeert mochte werden. Den strant
dient voor langhst de custe gecultiveert te sijn, dat onder
II E. E. forteu bij V E. E. havens het vermogen va h ondersaten ende de vyvres in de devotie bleven. Soo moet
men oock de hartneckige wennen totte obedientie, dat se
altoos in onse oogen bleven, dat men door een canonschoot
uyt een fort van den strata het rontom woonende volck
van alles wat men wilde waerschouwen mochte. Daernaer
als door Godes segen het lantvolck vermeerderde, soo
cost men totten boss, doch met moderatie ende voet voor
voet, oock comen; dat weynich volck, dat noch tot hiertoe
int lant is, dient niet verstroyt te wonen : anders sal
hier geen bewoonden plaets in langen tijdt gevonden werden. Als men desen leuyaerts dit toelaet, sij sullen altemael gaeren in den bosschen haer begeven ende daer
buyten onse oogen practisereh op de comste van nieuwen
Messias vande Spaensche vloote, van dagh tot dagh \vachten. Sij souden wel gaern uyt once oogen wesen, om ons
geene hantlanginge te doen, om bevrijt te zijn vande beswaerl. visitatien onser soldaten ende passagiers, sij hadden
haer alree te voeren met hare rossas soo diep in de bossen versteecken, dat men se niet vinden ende van haer
geenen dielist, in tijt van noot oock geenen onderhout
met vyvres hebben coste.
Interim als wij met dese dingen op 't Reciff besich
waeren ende aen den vijant noch niet aen wilden , soo
geschiede in October noch de vierde invasie van den vijant. Eerst quamen mompelingen, dat den vijant weerom
in den boss was. Daernae quamen geruchten op geruch-
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ten, bald van dien, bald van d'andere inwoonder, dat des
vijants cleyne partijen uyt den bosse in hare huysen geweest en daer farine ende vyvres genomen hadden. Ten
laetsten schrijvende dagelijcx aen de Heeren van die dingen , die ick in S t Lourens vernam , ende sij mij weerom
adviserende wat sij hadden, creech ick van haer tijdinge
dat den heer Ipso Eyssens , Raedt in Brasil ende GouOctober van Reverneur van Paraiba, den verleeden
bellino verrast ende dootgeslagen was op sulcken maniere.
Den H. Eyssens uytrijdende speelen, als hij gaeren groote
suyte om hem sach, porde alle jonge cooplieden op , die
maer paerden costen crijgen, om met hem te gaen ; hij nam
noch met hem tot convoy 25 soldaten metten Luytenant van
Cap Stalpaert uyt de stadt Paraiba, item noch 25 Brasilianen. Met all dit volck, niet aensiende het geruchte van
viandt, gingh hij wel seven mijlen vande stadt nae sijn
Micheel, te vooren geIngenio, in dewelcke woonde
weest barbier (anders wierde de Ingenio genoemt van Manuel Piros Correo). Sij waren qualijck een half uyr .daer
gearriveert, soo quam Rebellino met sijne musquettiers ende
begoste het huys te beschieten. De Brasilianen hadden
geenen tijt om bij de andere in de Ingenio te comen ende
namen de vlucht ; d'andere defendeerden haer met den H.
Eysens met schieten wat onvoorsichtelijck, dat haer binnen
een uyr allegaren het cruyt mancqueerde. Den viant dit
merckende wt het slappe schieten, viel aen , ende wierde
ten eersten gerepulseert, ten laetsten als geen schoot meer
quam, brachte hij brant onder 't huys met gemack , de besprongene dit aensiende met patientie. Als haer vier ende
roock begoste te genaecken, vielen se uyt eri versochten ')
deur te slaen , ende daer bleef den H. Eysens met zijn.
Secretario et noch negen personen, soo van soldaten, Brasilianen als Negros ; noch ettelijcke sijn gequest, andere
14"

1:31 r

1)

d.

i. poogden.
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sijn gesop t outcomen. Den Luytenant van Stalpaert, mr
Micheel , des H. Stadthouders Swager, Block , den schilder
du Teer, den heertien Caertmaker zijn gesondt gevangen.
Samuel Geraerts, vrij coopman, die met d'andere ontcomen
is, heeft het naevertelt; zijn lichaem 2) is daernae in de stadt
Paraiba gebracht ende begraven. Daerop wierde besloten
op 't Reciff, dat ick allevenwel noch bij der hant in S t Lourens blijven soude, luystereri off den vijant niet weerom
naer de contreijen van S te Lourens ende Reciff affsacken
eri yets meerders attenteren mochte. Den H. Admirael
wierde na Paraiba gedepescheert met ettelijeke hondert
matrosen ende nieuwe recruyten. lek depescheerde wel
den 18 en (Mob. in den boss den Cap n vanden Braude met
4 comp e , met last nae den vijant te vernemen , ende met
eens alle de rossas ende corailhos in den boss, uyt 3) het
boven getoucheerde placcaet, te destrueren. In Paraiba
verswont weerom den vijant, dat men daer van hem niet
meer hoorde ; maer de volgende daegen begosten wij de
effecten van diverse vijants partijen te gevoelen ; de meeste
suyckerrieten , soo van Vergas als andere gewesten , wierden door 't lant affgebrant in groote quantiteyt, insgelijeken all 't Brasilienhout, daer se het maer wisten te vinden ,
in den bos, wierde door 't vier gedestrueert om de retouren
voor onse Heeren Meesters daerdeur aft te snijden. Om
dit te beletten , sond ick uyt dagh ende nacht, te vier, te
vijff partijen gelijekerhant, scuffs somtijts niet meer als
met eene Comp e , voor op een pas op S t Laurens loerende,
met hoope eenige partijen van den vijant te mogen betrappen ; maer den vijant wiste hem in de bossen soo te
bergen, dat men hem noyt achterhalen coste. Vechten
wouden se gants niet, ende men heeft het ervaren, dat
haer drie hondert in den bos leggen, op 40 a 50 vande
1) heerlje of jonge fleer (9)
3) d. i. volgens.

2) Voorzeker van den Heer Eysscns.
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onse , die se onwetende voorbij passeerden, niet opbreken
wilden, ende d'onse daerentegen costen se noyt niet aentreffen noch haer op 't lijff comen. Het scheen wel omdat wij ons devoir int generael in dele tijden niet besonders in acht namen ende ons wijnich commerden met dit
wat onse Heeren Meesters dienstich was, dat den segen
Godes ook aff was. Van Rebellins compste uyt Paraiba
hoorden wij langen tijt niet; wel van andere partijen, die
ons infesteerden ende Rebellins retraite favorise e rden, als
van Soito met ontrent drie hondert man Portugeesen , als
van Henrico Dies oock met ontrent sooveel zwarten, als
van Cosmo Dies ende noch aparte troupen Brasilianen;
totdat ten eynde van October eenige condsthappen quamen , dat Rebellino 't huys van Girgolio de Barros alree
voorbij gepasseert en omtrent S t Antoin was; daervan adviseerde ick flatel. den H. Gouverneur, dat hij mij alree
voorbij hoochom gepasseert was ende dat hij nu daer op
hem passen rnoste, 'twelck hij oock rede. Ondertusschen

den laetsten Octob. quamen de vier compagnien weerom,
die met Cap" van den Brande wtgeweest waeren , sonder
yemant te rescontreren , onaengesien dat se effen op die
plaetsen rossas wtgeploect hadden, daer Rebellin gelegen
hadde ende daer hij deur gepasseert was. Den Zen Novemb.
sondt ick weerom Cap . Tourlon wt met vijff compagnien
ende eene compagnie Brasilianen, hem last gevende weerom op den vijant te letten , ende ondertusschen alle de
rossas, die langs de riviere Capivaribi stonden wtroeyen.
Den H. Gouverneur schreef oock, dat hij apart met 600
man in den boss op hem loeren wilde. Den 12" Novemb.
quam Capn Tourlon weerom, vanden vijant niet met al vernomen, maer wel de rossas geruyneert hebbende; den H.
Gouvernr oock moede zijnde, stout op ende schreef aen
mij, dat hij weerom na Serinhain vertrock. Ondertusschen
1) lees; uityeploct, d. i. auityeplukt.
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niet verdragen de geruchten , die ick
hoorde, datter eenige rouppes van den vijant noch in den
boss waeren ende daer farine maecten ende vlees roockten
van dese beesten , die se noch daer opvingen , soodat ick
niet anders menen als dat het waeren de trouppes van
Henrico Dies van Soito ende van andere canaillie die hier
in de Vergas gebrant hadden, den 19 en Novemb. met de
helfte vant guarnisoen van S t Lourens scuffs daernae toe
ging, op voorsorge Cap. Mettings eiï Cap. Tourlons compaignien gecommandeert hebbende om sanderen daechs te
volgen. Comer]. omtrent S t Antoin creegh ick twee gevangens, eenen van Soito s trouppen ende den anderen van
Rebellins trouppen, uyt dewelcke ick verstont, dat niet
alleen boven gementioneerde trouppes van Henrico Dies,
Soito, Cosmo Dies ende een partije Brasilyaenen daer bij
malcander in Corraillos van Pedro d'Acunha waeren, maer
dat oock Rebellin selffs daerbij was, met all dit volck, dat
in Pariba was geweest, soo van Spaens volck als anders;
oock dat se alle uyren noch bij haer verwachteden wt Porto
de Calvo den Cameron met sijne Brasiliaense trouppen.
Daerop resolveerde ick, omdat ick niet stercker was als omtrent vierdehalff hondert man, ende den vijant gerekent
wierde op thien hondert man, hein niet eer aen te tasten,
als wanneer Cap n Metting met sijne eÏÏ Cap Tourlons
compaignien bij gecomen ware geweest; ende den vijant
des te beter te locken retireerde ick desen 15" Novemb.
nae 't water toe , nae een clippige reviere , Tapicura genoempt. Den vijant hadde oock van ons eenen gevangen
gecregen , van Mansfelts Compe , die op desijn wtgelopen
was geweest, dat hij van onse sterckte oock wel wiste,
ende als het scheen van ons niet veel en paste. Savonts
laet, als wij bij 't water gecomen waeren, quamen de verwachte compitten bij ons, daerop wij desen avont resolveerden, hoe eer hoe liever te vechten, ende marscheerden den
Hen Novemb. met den crieck van den dagh een stereken
coste ick alevenwel
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mars naer den vijandt toe, opjaegende de wachten van
den vijant, die op anderhalff mijlen vooruyt affgeset waeren, passeren S t Antoin quamen rechts smiddachs den vijant int gesichte. Denselven scheen ons eerst te verachten,
meenende ons vervaert te maecken met sijn groote batailions , die op een hooger berch achter een moeijelijcke valleye (die te passeren was) in goede ordre stonden. Maer
als hij sagh, dat ick op den naesten bergh een canonschoot
van hem commen ende sijne bataillons weynich bekeecken
hebbende, met gedruys vande trommels ende trompetten
nae de valleye toe afsacte ende nae hem toe aendrong,
eerstelijck reculeerde hij vande valleye sijne ambuscades
nae den bergh toe, daernae eer wij de valleye passeren
costen, nam hij vanden bergh aff na den boss toe een vollen loop, soodat de onse verstroeyde voorloopers niet eens
onder schoot commen costen. Ons volck een halven dagh
neerstich gemarscheert hebbende ende seer affgemat sijnde,
liet ick niet toe den eygen pat beswaert in te volgen,
niet wetende off ende waar dat daer water was, soodat
ick dien dagh niet meer lede, als in des vijandts quartieren bij een schoon revierken , Anatuwa genoempt, te slaepen. Omdat den vijant sijn cours nae Porto Calvo scheen
te nemen, schreef ich flatel. door 't Reciff aen den H. Gouverneur, dat hij daer op hem letten soude, off mogel. was
om hem noch te rescontreren , ende sond Cap e Metting
met sijne en Cape Tourlons compaignien terugge nae St
Lourens. Ondertusschen bleeff ick selffs daer den volgenden dagh ende noch den derden , wtplocken alle de rossas
ende huysen affbranden, die buyten die demarcation vast
placcaet stonden ende daer den vijant sijn onderhout
hadde gehadt, daermede ontrent thien corailhos van Pedro
d'Acunha ende ses van Padres de S t Bento in den roock
opgingen. Ick quam den 19 en Novemb. weerom nae S t Lourens ende vandaer den 2l en Novemb. op 't Reciff. De boven getouscheerde particulariteyten sijn daerom soo wijt-
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loopich beschreven, dat uwe Ex tie een exempel hebbe, hem
van soodanige oorlogen te wachten, als hij den vijant met
aentastinge bij malcander houden can. Het oude spreeckwort is in ons waer geworden : „den luyaert moet dubbelt
werck doen ende compt alevenwel niet te rechte". Soo voeren wij oock, als wij den vijant in Porto calvo niet aentasten wilden ; soo deden wij de soldaten wel drie dubbelde
arbeyt aen ende hadden noch eere noch proffijt daervan.
Den vijant , als wij wegh waeren , quam wederom terugge
en mijdende onse guarnisoenen, lede wederom incursien
in Paraiba, oock in Goyana, dicht onder Tamariea, als
het beneden blijcken sal. 'T is genoech op delen plaets
weerom aen te mercken, dat dit ten vierden een lange rije
van proefstucken sij, dat wij den vijant op sulcke maniere
niet crencken connen. Op 't Reciff comende vont ick preparatie tegen de compste van uwe Ex t e, dat men general.
monsteren wilde, om veeeten te seggen, hoeveel soldatesque in dienst was. Dat was de eerste monsteringe in den
heelen tijt, als ick hier was; maer helaes! hoe ging dit toe.
Men sochte genen raet om de verstroyde compaignien in
haer esse bij malcanderen te brengen ende deselve met de
boecken te confronteren, dat men weten coste, die recht
diende ende die, sonder dienst te doen, alevenwel te boecke
stonden, gagien ende rantsoenen trocken. Men schreef
maer alles bij malcander confuselijck op, wat in den eenen
off anderen plaetse was , alles door malcander gemengt,
soldaten , commisen , treins , artillerye , j ustitievol ck , oock
ambachtslieden ; soo moste ick oock in S t Lourens doen
den 25 en Novemb. in eene Cap en Wituskis compaignie alleen meer dan van 25 diverse compagnien soldaten vindende. Als uwe Ext1e mijne boven wt des Commissaris
van vivres lijsten geextraheerde rantsoenhaelders confereren
wert `) met het getal vande doenmaels gemonsterde, sal hem
1) d. i. zal.
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moeten verwonderen over een soo groot verschil, dat niemandt ondersoecken wilde. Ondertusschen als noch andere
cleene partijen , die hier niet eens genoempt ende int journael alleen gedacht werden, vruchteloos gins en wederom
gingen , soo hoorde men weerom mompelinge van vijifde
's vijants invasie in oase landen. Rebellin laetst gevlucht
hebbende, als hij sach dat ick hem niet volchde, keerde
weerom datel. terugge , ende gewacht hebbende dat ick
wegti gemarscheert was, sond eenige cleene partijen hier
en daer in Capitania van Fernambuco om mij te amuseren,
ende hij selffs , met den gros sijner trouppes , nam zijnen
loop weerom na Capitania van Paraiba toe. Maer hij rechte
daer weynich uyt, want Majoor en Command t van Paraiba,
Bongarson, rescontreerde hem ende overviel hem onversiens den 27 en Novemb. 's avonts in Ingenio van George
Homme Pinto, genoempt S' Andries, ende sloech hem in
de vlucht, selffs crijgende ses dooden ende veertien gequesten ; van den vijant bleven achthien dooden. Majoor
Bongarson schreef mij datel. daervan, vertellen, dat dit den
Rebellin in verbaestheyt brachte , dat hij noch soo verre
van stadt en forten van Paraiba oock soo haestich gerescontreert wierde, daeruyt hij reeckeninge maeckte als
dat ick daer mette trouppes noch voor hem gecomen ware
geweest, ende liep weerom sijn beste terugge voor de inwoonders, onderweges affirmeren dat ick daer was geweest.
Desen Majoor Bongarsons brieff quam mij wat te b et
ter handen ; den ander brieff, die hij aen den H. Raden
gesc. hadde van dese rescontre, was mij wt 't Reciff eerder
toegecomen. Qualijck hadde ick desen doorgelesen , soo
quam bij mij den tweeden Decemb. vroech Diego Montero
maistre de Suere van Musurepe, tijding brengen dat de
gepasseerde nacht tusschen acht en negen uyren in Musurepe gecomen was Rebellino , Henrico Dies Soito , Manuel Baretto, Capitein de Melo ende andere Capiteyns,
int getal van ontrent ses hondert man , daeronder nae
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sine gissinge ten minsten vijff hond t musquetiers , d'andere roers waren , ende dat se daer niet meer als een osse
genomen ende gegeten hebbeii, ontrent anderhalf uyr voor
den dagh weerom wegh gemarscheert waeren, in den bosch,
nae 't huys van Manuel d'Oliviera iii Quuyta. Brenger deser
tijdinge mette andere inwoonders wierde soo lang vanden
vijant gevangen gehouden, totdat se alle wegh gemarcheert
waren ; seyde dat se zeer affgematteert ende verbaest marscheerden. Op dien rapport cito een missive aen H. H.
Heeren Raden gesonden hebbeli, schreef' haer, dat ick den
vijant ging onderscheppen, ende niet wachten op de cornpaignien, die hier ende daer verstroyt in de Vergas ende
anders de ronden deden, nam maer vier compaignien, die
ick crijgen coste, ende ging met haer smiddaghs uyt den
wegh na S t Antoin op svijants spoor, lettende off ick dien
niet weervinden coste; ick maeckte gissinge den vijant te
vinden in Coraillos van S t Bento bij het water, ende quam
snachts dicht onder, op den dageraet wachtende, off ick
se daer mogel. hebben coste. Den dagh comende, was niet
met al daerontrent, daerop vervolchde den 3" Decemb.
den mars na St Antoin, ende op den halven wegh commeff ,
trefte ick aen des vijandts spoor, die niet den grooten
carrenwegh volghde, maer quam wt cleene voetpatten ende
ging weerom andere cleene voetpatten in, mijden den wegh
nae St Antoin, daerop verliet ick den wegh nae St Antoin
ende marscheerde starck waeren spoor nae. Ontrent antrent anderhalf mijl gemarscheert hebbende, quam ick op
dien plaets, daer se haer nachtleger gehouden hadden, in
dicke duystere bossen ; de vieren die branden noch , de
vellen van vars geslagene schaepen , de veeren ende darmen van de hoenders laegen noch daer heel vars. Wij
verwonderden ons , hoe dat se soo een grooten mars wt
Musurepe tot daer heenen toe gedaen hadden. Omdat dies
spoor ende dese voetpatten gingen nae 't huys van Diego
d'Acosta, 'twelck in de bossen apart woeste stont ende
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tamel. vast was, soo hoopten wij , dat wij se daer in haere
rust vinden souden ; ende sterck marcheren quamen daer
heenen metten avont ; maer wij vonden se daer oock niet
als alleen varsse vieren , vars bloet, varse darmen van
schaepen ende van verckens. Wij mosten daer rusten de
nacht. Daer sijnde, quam een neger van den vijant ontlopen , die weerom int geveste van Musurepe nae zijnen
meester toe wilde; die lede ons berichten, dat den vijant
desen dagh noch smiddaghs alree gepasseert was de Ingenio van Andreas Swares ; dat noch drie mijlen verder
van dit huys was, ende dat hij daer gegeten hebben, in
alle haest voort gemarscheert was nae den bosse van Pojuka, soodat wij saegen voor ons onmogelijck te wesen om
hem te achterhaelen ; dat hij noch soo een verren wegh
hadde nae Porto de Calvo toe , soo was er eenige apparentie dat men hem noch in twee, drie dagen achterhielen hadde connen, want hij moste treffelijck affgematteert
sijn geweest, van S t Antoin na Paraiba toe 25 mijlen, ende
van Paraiba weerom terugge, daer hij was, over de dertich
mijlen continuel. in soo corten fijt gemarscheert hebben ;
maer dat wij geen negros totte tochten hadden, die met
vyvres ende ammunitie ons door de bossen volghden, costen wij ons niet soo verre begeven met het weyniche, dat
wij in de knapsacken noch hadden, ende gingen weerom
terugge , passeren de Ingenio van Baltasar Gonsalvos
Moreno Gordo , item Nostra Senhora de Luz (weleken
vlecken ick met verwonderinge vont woeste staen), item
d'Ingenio van Antonio Rodrigos Moreno Torto, ende quamen weerom in S t Lourens den 5" Decemb. swoensdaghs.
Als ick binnen S t Lourens quam, soo quam desen dagh
eene van onse partijen oock in , te verstaen Capn Mansfelts, Cape Duynkerckers compagnien, die ontrent Tamarica
bij Ingenio van Branden, 's vijants moelaten '), die Louys
1) Mulatten.
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d'Acosta voorde, aengetroffen ende becingelt hadde ; nochtans zij zijn haer allegaer ontlopen, dat se niet eersen gecregen hebben. Onse soldaten hadden van haer gecregen
een hoope stuckgoederen, lijnwaet ende alderhande waren
int lant gerooft , die se doenmaels weghgesmeten hadden,
oock een partije vaat geweer , als veertien spingaerden'),
een snaphaen , twee piecken , een hellebaert, 'tweick men
onder de Brasilianen gegeven heeft, vier groote speckse 2)
musquetten, omdat se te swaer lijn te dragen, wierden
in stucken geslaegen. Dat was het vijffde proeffstuck in
mijne quartieren alleen (want des H. Gouverneurs ende
andere Officiers vergeeffelijcke moeyten werden hier niet
gedacht), dat wij op sulcke maniere van oorlogen geene
goede kans op den vijant hebben connen , ende dat het
beter was hem in sijn nest te wecken. Cap n Tourlon
met eitel. Compaignien weerom op 't nieu wtgesonden
sijnde ende om het huys van Alvres Munes , St Antoin
Alagoa Grande, Penis Penis nae den vijandt kijckende, oock
alles van rossas, huysen , coraillos ruynerende , ving op
eersen Tapoyer van den vijant, die een brieff van Camaron
hadde (dien Tapoyer door nalaticheyt ontliep hem noch);
hij sond den brieff aen mij ende ick aen de Heeren, oock
denselven 5 en Decemb., in den weleken brieff men sach,
dat den vijant de Tapoyers solliciteerde tot sijne assistentie. Den 12" Decemb. quam Capiteyn Tourlon weerom
met sijne trouppes terugge na S t Lourens, niet opgedolen s)
hebben. In Peris Penis hadde hij noch eenige brieffdragers
betrapt, die daer vlees roockten, welcke, haere brieven
weghwerpende, ontliepen; hij heeft de brieven opgenomen
ende gebracht: waren negen stuck, meest geteeckent door
den Generael selffs, Conte Bagniela, eenige door zijnen
Generael-Luytenant Manuel Dies d'Andrado, van inhout
1)

espingarda, groot vuurroer.

rusten bij het afschieten (P).
XXV. J.

2) spaak-musketten, die op een spaak

3) lees: opgedaen. niet is rziets,
20
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dat alle hare trouppes, die in oase landen stroopten, haer
nae Porto Calvo vergaderen souden , affirmeren datter nu
eetens genoech was en dat se yet profitabler bij de haat
nemen wilde, maer dat se alle jonge lieden ende negros,
die se rescontreerden , met haer nemen wilden ; item dat
se alle suyckerrieten en Brasilienhout , dat se maer vinden
crosten, verbranden souden. Dese brieven sond ick flatel,
aen den Raet ende door haer nae den heere Gouverneur.
Den 13" Decemb. onder andere partijen quamen oock
Brasilianen in van Pedro Corree in Quayta gevangen,
hebbende een argen vielt Francisco Baretto, Cap n van des
vijandts Moelaten, die de ammunitie van Porto de Calvo
plach den anderen trouppes door de bossen toe te brengen ; item noch een ander Moelaet, die eertijts bij onsen
Capn de campos, Jan Mendos, geweest was. Van selve
hoorden wij eerst, dat den vijant in den bos een mijl weeghs
alleen van St Antoin, op een seecker bergh een redute
van steen geset heeft, met noch twee retrenschementen
van aerde omleegh aen den bergh, om hem daerop te connen retireren in tijt van noot , seggende dat hem Rebellino oock daer benen den Hen Novemb. geretireert hadde
gehadt, als hij, niet vechten willen, voor mij ging loopen,
eer hij den ij en mael nae Paraiba ging. Den 14" Decemb.
lijn twee overlopers van des vijandts ingebracht , den eenen
genoempt Miguel Garsi Antonorio , den anderen Antonio
Castille, Spangniaerts; item quam een brieff van Comandr
in Capivaribi Leers ; item een brieff wt Tamarica van H.
Schilt, alle dewelcke geruchten maeckten als wanneer een
seecker Padre Vicario , vader van Carsmans vrouwe , metten vijant correspondeerde, niet sonder weten van Carsmans selffs, om 't Casteel van Rio Grande t'overgeven met
practycque, ende dat totte executie van dien aenslach een
seecker Capiteyn , Poulo de Prado , met een hoope voleg
daerheenen gemarscheert was. De Heeren beschreven mij
datelijck op 't Reciff om daer over te consulteren. Wij
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resolveerden daerop den 16 en Decembris den H. Schott
met Commandeur Willemken ende eenige recruyten door
de zee nae Rio Grande op 't spoedichste te seynden, den
Padre Vicario gevanckel. t' nemen ende hier te seynden ,
ende den Garsman van alles Vondervraegen, 'twelck datelijck in executie gestelt wierde, ende ick keerde den 18"
Decemb. weerom nae S t Lourens. Den 22" Decemb. sonden mij de Heeren wt Reciff een Brasiliaensen Capiteyn,
Pantaleon Monteiro , die van den vijant overgelopen
nae den H. Gouverneur in Serinhain gecomen was , off
ick eenigh proffijt van hem wiste te trecken ; maer onse
Brasilianen hielden hem datelijck verdacht, ende ick vant
in hem veel suspitien van spioenschap elf sont hem terugge om wt het laat gebracht te werden mette eerste
scheepen.
Onaengesien dat de Comp e , als boven te mercken is ,
soo vlijtich gins ende weer gingen door 't lant om nae
svijants partijen te vernemen, soo geschiede het allevenwel, dat een seecker Cap van svijandts Moelaten, Tabora
genoempt, niet meer als met hondert vierroers ende veertich Brasilianen, men weet niet van waer ende door welcken wegh, gecomen is int midden van onsen landen, sonder
eens gesien ende verspiet te werden , ende heeft bij Gurasu iÏï Ingenio van Domingos d'Acosta Branden, item
van Gonsalvo Novo, item van Dona Catharina de Frayellas (ofte Pedro da Rocia, die onsent wegen laugh te vooren
int Reael onschuldich was gehangen) in stucken geslaegen
alle de formen vande Ingenios met suyckeren, die daerinne
waren , item alle suyckerkisten, die hij vant gebroocken
ende in de voorbijloopende wateren gesmeten. Ick wierde
datelijck daervan verwitticht ende dede hoochste diligentie
om dese cavaille ') te betrappen ; ick sont nae dien plaats
toe, onder Capn Tourlon, zijne ende Mortumers compaig1) eabalgada beteekent strooperij, stroopers.
20k
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uien, met noch den Luytenant Fereres, die de recruyten
voerde ; sond andere partijen boswaerts op door Masiape ,
Muserepe, St Miguel, om haer den wegh daer aff te snijden , in cas dat se daer deur komen wilden , te verstaen
bij Cap e Mettings vierroers ende Hans Willems Brasilianen ; sond de derde partije in de Vergas, Majoor Mansfelts
vierroers ende Antoni Parapava Brasilianen, om op te
passen in cas dat se den Cap n Tourlon ontsnappen ende
door de Vergas weerom terugge nae Porto Calvo den wegh
nemen wilden. De vierde partije was Cap e Hollingerius
vierroers, die in Masyape oppasten. De vijffde partije was
Cape Duynkerckers musquetiers, die ick nae Serinhain
sendende haer door Nostra Senhora de Lus ende door
Moerebecque den wegh liet nemen om den vijant mogel.
daer te rescontreren. Dese partijen bleven vier dagen uyt,
hier ende daer in de bossen cruyssende; nochtans sij hebben niet een man rescontreren connen, ende zijn den 29en
Decembris allegaer weerom (behalve de Duynkerker , die
heel nae Serinhain ging) nae Sint Lourens onverrichter
saecke terugge gecomen. Dat was de leste ende schoonste
proeffstuck , dat wij met soodanige onse contenanse den
vijant geenes wegens krencken ende interim 't landt heel
ende all in grond bederven souden. Als wij met sulcke
lompe partijen ons soo onwaerdich amuseren wilden, soo
mosten wij provisie maecken van honden ende Engelsche
doggen , om in den boss op sulcke jachten te loopera als
des Conincx van Spangien sijne Generaels eertijts in dese
landen gedaen hebben, principal. Pizarro : anders souden
wij den vijant op onse maniere noyt vinden connen.
Interim zijn ons den 27 en Decembris brieven toegecomen van H. Schot wt Rio Grande, dat hij int casteel gecomen , den Padre Vicary gevanckelijck genomen, met
Garsman gesproocken hadde, gene bewijsera noch getuygenissen daer tegen haer vindende. Garsman quam selffs
oock hier om hem voor den H. Gouverneur te verantwoor-

Memorie , door den Kolonnel Artichofsky, enz.

309

den; doch het wierde bij ons gesloten den Garsman. met
Majoorschap te accommoderen ende hem vandaer met de
guarnisoen te veranderen. Den 27 en Decemb. snachts heeft
den profoos drie gevangens laeten weghloopen : daeronder
eersen was Francisco Baretto boven getouscheerde Capitein van svijandts Moelaeten, aen denwelcken veel gelegen
was van wegen de wetenschap van alle weegen , stegcn ,
voetpatten , wateren in de bossen tot nae Rio S t Francisco toe , dien ick expresse bewaerde op de compste van
onse vloote , als wij ons eens amployeren wilden door de
bossen den vijant te soecken. Ick hadde wt S t Lourens
te vooren aen den Fiscael, ende als dit niet help, daernae
aen de Heeren selffs wel twyntichmael gesc., ende als dit
noch niet help, op 't Reciff comeii ettelijcke mael mondeling in de vergaderinge geurgeert, dat se boeyen voor den
profos furneren souden. Ick hebbet in drie maenden tijts
niet erlangen connen, onaengesien dat altoos belooft wierde:
't is een cleen ding om dit hier te gedencken ; doch dit
dient daertoe, dat U E. E. sien, hoedanige nalaticheyt dat
op 't Reciff was , soo in cleene als in groote dingen. Sij
hebben altoos meest alle hare gevangens, daer wat aen
gelegen was geweest, wt Reciff laten weghlopen, met prejuditie ende schaede van onsen Staet, sonder oyt de profossen oock te straffen, alle de fielten, die ons doenmaels
moeijelijck vielen , als : Rebellino , Madurera , Soito , Henrico Dies etc. zijn ons uytte Recifse gevanckenisse ontlopen : daerom dachten se op St Lourense gevangens desto
minder. Ick liet de profoss wel wippen '); maer daermede
was de schade niet gerepareert.
Den 8en Januarij 1637, moradores 2) van Quayta adviseerden mij weerom van een seeckere vijants partije van blancke
Portugeesen, die door de bossen int lant gecomen. was.
Wt St Lourens wierden stante pede partijen daerop wtge1) d. i. geeselen.

2) d. i. inwoonders.
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sonden , den wegh nae Garasu ende Tamarica toe, de
compaignien van Cap. Tourlon , Cap. Mortumer, Cap.
Hans Willems Brasilianen; den wegh nae Ingenio van
Buillons ende Moreno Qordo wierden wtgesonden cornpagnien van Majoor Mansvelt ende Cap. Wituski ; den
wegh nae Ingenio van Maria Barrosa in de Vergas wierden gesonden de recruyten met Luytenant Fereres ende
compagnie Brasilianen van Cap. Antoni Paraupawa ; die
hebben allegaer gins en weer gecruyst totten 19 en Januarij
toe, nergens den vijant vinden connende , ende hij is
alevenwel daer geweest. Dat was de levende proefstuck,
dat men de myeren niet wel int gras vangen can, maer
wel int nest.
Verder, onaengesien dat den 12en Januarij bij ons gearriveert waeren ses schepen met vijff hondert soldaten ,
brengen tijdinge dat uwe Extie al dicht bijderhant was,
loo quamen weerom geruchten op geruchte den 20en Januarij , dat den vijant met 6 hondert man door de bossen
na Capitanie van Paraiba toe gegaen was, de suyckerrieten te verbranden ende anders schaeden te doen. De brieven van H. Harckmans en Majoor Goodlaet quamen in
onsen handen, dat se alree schade gedaen en gevanckel.
weghgevoert hadden George Homme Pinto , Burgerar van
Paraiba , met noch andere. Op goede ende blinde hoope
moste weerom uytgaen den vijant soecken te betrappen. Ick
deelde de trouppes van S t Lourens weerom in twee deelera;
met d'eene halve ging ick selffs den wegh nae Aldea van
St Michiel , vandaer nae Terra Noua, vandaer nae Tapiserica
en Goyana etc.; met d'andere helft sond ick Cap e Tourlon
nae het vervallene Ingenio Vielho van Duarto Ximenes,
om daer op te passen in cas dat hem den vijant, voor mij
bergende, langhst den strant retireren wilde door Capitania
van Fernambuco. Totten 27 en Januarij alle diligentie ende
arbeyt doende, heeft men nichts uytgerecht ende den vijant
door onse Portugiesen selffs den reuck in de heuse crij-
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geode, verswond weerom in de bossen, als wanneer ') hij
in de aerde gesoncken ware geweest. Dat was de achtste
proefstuck van oase vruchteloosen arbeyt, dewelcke wij soo
verfoeijelijck deden, ons tot geen gefundeert werck begeven willende. Wat deden ons baten alle de deckmantels
vant gebreck van vyvres, die d'onse gebruycken, quansuys
off wij ondertusschen niet gegeten hadden , ende niet alleen wij , maer oock den vijant wt onse eygene landels ende
dat oock heel rijckelijck. Godt gaff het, dat uwe Ex tle den
29 en Januarij noch met ses hondert man aencomende, mij
van een soo schandelijcke arbeyt verlost heeft. Uwe Egge
heeft het nu wel gesien, hoe licht dat het was Porto Calvo
te nemen ende den vijant sijne stroopen te verbieden,
'twelck wij in een jaer tijts niet eens versoecken 2) wilden.
Onse journaelen sullen uwer Ex tle loff daervoor verbreyden. Ick bidde uwe Ex t1e oock , de H. Raden gelieven dit
niet qualijck te nemen, dat ick soo wijtlopich geweest ben
in dit vierde poinct : ick hebbet nootwendich moeten doen
om perfect aff te schilderen de lelickheyt van Magistraten,
in dewelcke geene experientie is, noch van politzay noch
van militie. Gaven d'andere oock maer haer onnodige arbeyden ouer; het 3) soude noch meer te lachen ende te
beschimpen lijn.
Het vijffde point is, dat men de marine oock na behooren
het verledene jaer 1636 niet geemployeert heeft. Ick wil
bier niet roeren, hoe gereet dat wij laegen, en hoe dat wij
ons hielden, als des vijandts vloote met Don Louys 't Reciff ende onse heuse voorbij , daernae oock de heele suste
langst quam seylen. Wil oock niet ondersoecken, hoe weynich dat wij deden als haer des vijandts vloote nedergeset
hadde. Eens van allen gedencke ick maer, dat alevenwel
acht onse beste schepen, Salamander, Fama, Overijssel,
Hollantsen Thuyn, Terthoolen, Maeght van Dort, Out
1) d. i. alsof.

2) d. i. beproeven.

3) d. i. er.
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Vlissingen, Walcheren, wierden gedepescheert om te kijcken , wat des vijandts zeearmade in de Bahya deden. Deselve schepen hadden dat geluck, dat se niet meer als twee
Spaense gallioens met een cleen bercksken rescontreerden
ontrent 12 mijlen van 't lant , op 12 ende halff graeden
besuyden de Linie; het eene gallioen was wel den grooten
Napolitaner met t'sestich stucken, die den Admirael van
Portugael voerde, ophebbende ses hondert soldaten; maer
het ander was maer een gemeen gallioen , die zijn ViceAdmirael op hadde. De onse weetende , hoe wel dat de
Spaense galioens gemant waeren, ende daerentegen geene
soldaten ophebbende, resolveerden in haren schipsraet den
vijant niet te enteren, maer dicht ondercommende voor
met schieten sien eenige avantagie te becomen ; 'twelck
wel een goeden raet was : want onse derdehalff hondert
stucken conden des vijants negentich stucken lichtelijck
over disputeren. Maer dit wierde qualijck geeffectueert,
omdat onder onse, sonder hooft geen recht commando, geen
goed gehoor was ; behalve twee vande onse, wouden d'andere niet onder schoots sommen , ende naer het sockelen
van drie dagen lieten den vijant den 21 en Februarij in
Bahya wederom ingaen, onaengesien hij alree seer ontrampeneert is geweest. Verder als wij tijdinge eregen door
een Rotterdammer schipper, die op de custe van Spangnien ladinge nemende nae Brasil geprest wierde, ende
doenmaels den 26 en Aprilis wt haer vloote ontliep ende
naer 't Reciff quam , dat de Spaense vloote met suycker,
in Bahya gelaeden, alree de zee doenmaels genomen hadden , seer qual. met vyvres versie p sijnde ende niet meer
bij haer hebbende als acht gemonteerde oorloghs schepen ,
— wat deden wij P onse heele scheepsarmada wierde doenmaels vande Heeren bij malcander vergeeffs opgehouden,
quansuys als totte tocht van Porto de Calvo, daer se doch
niet met al deden om dese tocht te advanseren. In somma,
wat devoiren Jatter met de marine goeden sijn, uwe Extie
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can hem laeten wijsen, want in mijne journaelen can ick
nits daervan vinden. Ick mene in plaets van excusien , de
marine selff sal datelijck een hoope clachten tegen de Heeren op de baen brengen, dat naere schepen hier ende daer
verstroyt, hare matrosen tot andere amployen affgenomen ,
met vyvres niet wel geproviandeert ende op een tijtlang
versien was geweest ; sal voorbrengen manquementen van
equipagie, dewelcke niet gesonden wierde in suffisante quantiteyt wt het Vaderlant, off dat deselve, die jaers gesonden
werden , verrot was ; dat ons , als boven alree gedacht is,
meenige scheepen met proviant vande custe affgedreven ,
eenige oock vergaen sijn. Men heeft somtijts in hooger
noot noch teer , noch peck , noch harpuys , noch swaevel
gehadt , bald een schip , bald het clene vaertuych schoon
off dicht te maecken; maer als de Heeren Raeden ende
den H. Admirael genoechsaem daerom gesc, hebben ende
niet becomen, dat mach op der H. Meesters haeren kerfstock blijven staen, ende ick sal vervolgen dit alleen, dat
se hier te verantwoorden hebben. Langen tijt van onse geveynsde preparatie totte tocht van Porto de Calvo lagh
oock de meeste forse van onse schoone zeearmade, soo van
groote schepen als jaghten , 25 seylen int getal , versien
met omtrent twee duysent matrosen , neffens het cleene
vaertuych bij Serinhain achter St Elextia, sonder eenigen
dienst ter zee te mogen doen , wachtende aldus ettelijcke
maenden op onse resolutie, die niet voor den dagh quam.
Ende nochtans quamen 'svijandts barquen uyt Bahia, Alagoa , Porto Francisci , in Porto de Calvo wt ende in , tot
des vijandts sustentatie. In Julio 1636 den staet van marine op 't Reciff examineren, vaat ick onse macht ter zee
Lamel. groot , wel van 47 reeseylen. Om dit te verifieren
wil se noemen. Groote schepen wt Amsterdam waeren
dese : 1 Salmander , 2 Overijssel , 3 Fama, 4 Goere, 5
Hollantsen. Tuyn , 6 Amsterdam, 7 Haerlem , 8 Houtbergen , 9 Campen , 10 Amersfoort. Jachten wt Amsterdam
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waren dese : 11 Bontekraey, 12 Kemphaen, 13 Goudvinc,
14 Spreeuw, 15 Canaryvogel,16 Leeuwerck, 17 't Haentje,
18 Doffer, 19 de Duyff, 20 Ceulen, 21 Lichthart, 22 Patrisvogel. Groote schepen wt Seelant waeren desen : 23
Walcheren , 24 Tertolen, 25 Seelant , 26 Domburgh, 27
de Sonne, 28 Leeuwinne, 29 Out-Vlissingen, 30 Middelborgh , 31 Reegenbooch , 32 Vliegenthert. Jachten wt
Seelant waren dese : 33 Seeridder, 34 Meerminne , 35
Cauwe, 36 Fesant, 37 Sperwer, 38 Spreeuwe. Soo groote
schepen als jachten vande Maes , Groningen als andere
plaetsen waeren dese : 39 Maeghd van Dort , 40 Waepen
van Delft , 41 Sperwer van Delft , 42 Wapen van Medenblick , 43 Winthont, 44 Vleermuys, 45 Goude Leeuwe,
46 Nassau , 47 de Braeck. Soo een notable vloote ,
soo veel matrosen daerop , hoe dat oase regierders hier
geamployeert hebben , staet aen haer om de reeckeninge
daervan te geven : want als boven getouscheert is, ick
vinde in mijne journalen seer weynich daervan. Omdat
het à propos compt , ick moet hier uwer Ex tie ende de
Heeren Raeden mijne observaties int stuck van marine
vertonen, sooals ick deselve alree te voren aen de Heeren
Meesters overgeschreven hebbe, dese twee dingen. De
soldatesque vaat laat ende de marine contreschockeren
hier malcanderen grotelijcx, te verstaen : de marine can
haer werck noyt recht doen , daeromme dat de lanttrouppes door lange usantie altoos schepen bij haer hebben willen om haer proviantammunitie daerinne , in stede van
magasijns, te bewaeren ende voort te brengen. Soo hebben
se altoos oock van doen hare boots, wt gebreck van cleen
vaertuych : want gewent sijnde op den strant te oorlogen ,
connen niet anders soo meenige revieren, criecken, havens
passeren, ende als de boots van schepen aff sijn, dan sitten
de schepen sonder yets te mogen beginnen, traineren ende
ampescheerende aldus eens het ander. Om cleen vaertuych,
om Byscaise chaloepen was meer als twee jaren lang gesc.
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ende quam tot hiertoe niet met al aff. Als ick soo een
schoone vloote van schepen op de custe stelde , het is
schande, dat mens') melden moet, soo waren in Brasil niet
meer als vier groote boots ende noch eene champan ; als
het ander was verbruyct, men coste de revieren alleen niet
depescheeren in de coopmanschap. 'T is seecker een diere
veere a) als een tocht voorhanden is, dat soo een groote
vloote sonder werck sitten moet; soodanich wert de marine
vruchteloos gemaeckt vande lanttrouppes. Nu gelieven
mijne Heeren oock aen te mercken, hoe de marine alevenwel den lanttrouppes niet proffitabel noch noodich is. Op
de marine steunende, men can den oorlogh niet anders
voeren als op den strant, lijnde soo aen de see gebonden
als een eentvogel aen de sloot. Ende als wij vanden strant
niet verre affcomen connen , soo mach den vijant vrij boven
door de bossen sonder sorge sijne tochten ende marschen
soo beleggen , als hij wil: want hij weet wel, dat wij op onse
schouders niet meer proviants draegen connen als voor een
acht dage, ende als wij vanden strant drie dagen gemarscheert hebben, soo weet hij oock, dat wij weerom datelijck
drie dagen terugge nae den strant toe marcheeren moeten,
omdat het proviant strecken moge. Daerop can hij vrijmoedich aen ons naerderen, ende als wij op hem aencomen ,
hem weerom lichtelijck daerheenen retireren , dat wij met
ons proviant niet commen connen, hem generende met
coraillos ende rossas van schelmse Portugesen , die hem
alles goetwillich ende met groote behendicheyt weten te
furneren. Meer heb ick noch par experientie bevonden,
dat ons dese boots dickwils bedriegen, als weer ende wint
niet dient, te lange opgehouden. Als het somermaenden
sijn, dan sijn de revieren te droogh voor deselve , dat se
qualijck een mijl off anderhalf vanden strant aff met proviant opcomen connen. Als het wintermaenden sijn, dan
1) d. i. men het.

2) zoo veel als een hard gelag.
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connen se heel ende all niet opcomen tegen de felle stromen, die de affwateringen veroorsaecken, soodat in plaets
van dienst de marine den lanttrouppes dickwils verhinderlijck is. Dese alle inconvenienten te remedieren , bad
ick all lang den Heeren Meesters geproponeert door mijne
brieven , dat se tot oorloge lands behoeften souden jaer
wt jaer in continuel. onderhouden ses schepen , ses jachten , ses groote boots, twaelff Biscaise goede chaloepen ,
onder een Commandeur aen 't lant, ende datse lieten den
Admirael apart de zee houden om sijn avantagie tot sijn
eggen verantwoordinge te soecken, ofte voor Bahya, ofte
voor andere plaetsen daer prinsen ') vallen mochten ; hij
sonde ons allevenwel in tijt van noot genoechsaem bij connen comen, als hij van alles dickwils den Raet veradverteerde ende sijne jacht op 't Reciff hielde, die hem wiste
te gaen soecken , als men hem van doen hadde. Wat de
lanttrouppes aengaet, had ick haer door de brieven voorgeslagen , dat se ons toelaten souden liever spenderen, op
100 ordinarische karren , voor elcken car vier ossen, een
neger met daertoe behooren goede Officiers, kisten, sacken,
huyden, daerover coorden en andere behoeften daertoe nodich , te verstaen om dese carren te gebruycken als men
door sulcke plaetsen marscheeren soude daer carrewegen
waeren ; ofte noch beter, dat se ons toelieten twee a drie
hondert Negros houden , die niet alleen langst den strant
ofte oock op de carrewegen , maer oock door de dickste
bossen ende slimste voetpatten ons volgen ende alles op
den hals dragen costen, volgende daerinne de goede maniere van onse vijanden. Dit heb ick soo dikwils oock den
Heere Raeden voorgeslaegen, maer het wierde niet beherticht. Godt vereerde ons daertoe bijeans vijfthien hondert
Negros, die in corten tijt met verscheydene prijsen ingebracht wierden ; maer de Heeren wilden niet daerop luys1) prisen, buit,
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teren , hadden 't geit liever en vercochten se alle soo flatel.
als se quamen. Ondertusschen weet ick niet, hoe dat uwe
Ext1e sonder dit sijne laattochten, die hier dickwils voorcoinmen , vorderen sal. Dese oncosten souden heel geringe
wesen ten regarde van soo groote maentgelden en montcosten, die verlooren gaen , als wij de vloote om vodderijen
op sulcke maniere, als boven best. staet , amuseren, ende
wij souden daermede met proviant ende ammunitie allenthalven den vijant vervolgen connen , alle rivieren ommegaen , de schepen selden off noyt van doen hebben ende
onse oorlogen spoedich voeren connen.
Het seste point is , dat men over het magasijn van de
artillerye , dat doch in oorloge seer curieuselijck onderhouden moet wesen , soo negligent is geweest ende soo weynich voorsorge betijts daertoe gedaen heeft , dat , als ick
in Novemb. 1636 op 't Reciff quam ende daernae vraechde,
niet meer als 300 hollantse lonte in magasiju waren.
Op de schepen vont men oock niet dat se missen costen ,
soodat men ten laetsten oock heel onbequam was om yets
aen te vaerden , onaengesien ick doch de menage vande
lonte soo hoogh als mij mogel. was vorderde , wt het lant
soo meenige duysen vaede') bast lonte opgebracht, selffs in
St Lourents verbruyct ende 't ander nae 't Reciff gesonden
hadden tot verschoninge vande hollantse lonte. Soodanige
negligentie was in andere behoefticheden van artillerye
oock te speuren ; w ij costen onse schadeloose 2) musquetten ,
roers , piecken , degens , niet verwisselen ende daerdeur
was becans de seste part van de soldatesque gedisarmeert.
De verrotte affuyten batterijen waeren wel wat gerepareert,
maer daermede lijn oock de meeste planeken alree wegh.
Uwe Ex tle magh de reeckeningen daervan eens oversien
ende nakijcken, waerop dat sulcke meenichte van hout opgegaen is: mogel. mach het wel veesen , datter veel houts,
1) vaêm (P).

2) d. i. beschadigde.
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veel materialen, ijser, spijckers opgegaen sijn op timmeragien vande Heeren hare huysen, mogel. oock vande particuliere, ende hier waren noch geene hantwerckers, gene
instrumenten gesonden om wt het lant voorraet daervan
te maecken. Het was alree een groote differentie in voorledene Novemb. tusschen den staet, die ick in voorledene
Julio 1636 int magasijn vont; doenmaels waren noch achthien duysent ii lonten , canons wil ick hier niet tellen ,
derwelcken altoos meer waeren als wij oyt van doen costen
hebben, maer van andere dingen (behalven wat in de guarnisoenen was) was op 't Reciff niet meer als dit : 90000
ii loot, 75000 iE cruyt, 100 nieuwe musquets, die men
op 't uyterste spaerde, 170 oude onbequame qual. gerepareerd; musquets , 120 quade vierroers , 350 patroontassen,
400 holsters, 200 biscaise piecken , 12 partezanen, 4 hellebaerden ; van materialen : 250 schoppen, 450 spaeden,
350 groote bijlen, 150 hantbijlen, 300 pieken meest bedorven , 100 spaense brodsen `), 600 hackmessen, drie dommecrachten , 12 haeyblocken , een groote partije ijseren
staven, 90000 iE lasijsers, 90000 iE enckelde middelnagels,
20000 iE schotspijckers, 10000 pinpalisaeden, 30 cruywagens , achtien pijpen smitscolen, groote partije vant scherp
totte stucken , groote partije van deelen totte affuyten ;
waren alree gene plancken ; affuytmaker was oock loot;
alle onse vaendels waren affgerot van den stangen aff,
item alle onse trommelvellen, ende int magasijn was niet
een vaendel, oock waren niet meer trommelvellen als twee.
Meer pointen wil ick in dit gedeelte niet formeren, onaengesien dat se mede veel commissiones contra statum in
sich hebben. Als disordre vande magazijns van vyvres ende
schaersheyt in distributie van victualien aen de soldaetesque, aen dewelcke soo lang als ick in Brasilien ben geweest noyt hare behoorlijcke rantsoen gegeven is gewor1) Kiliaen brootse, d. i. spade of spit.
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den. Ick meende , dat de meeste schuit daervan op de
Heren Meesters scuffs comen sal , dat se niet senden wat
daertoe behoort. De Romeynen ende andere is in sulcken
cas veel ongelucx vande soldatesque overgecomen, dat se
dese maxime voor vast ende goet gehouden hebben, ieiunum exercitum non servare disciplinam. Wil hier oock
niet touscheren het disordre in uytdeelinge der goederen
ende coopmanschappen aen de soldaten , item disordre in
boeckhoudinge der commysen ofte coopluyden, in dewelcke
veel bedriegerijen tegen de soldatesque gepleecht sijn geworden, als se, in Naere landen dienst, off coussen, schoenen, hemden, cleere hebben willen om haer naectheyt te
bedecken, off haer in de sieckten redden wilden. Men
moste beter in acht nemen des Julii Cesaris zijnen regel:
exercitus non esuriat, non algeat. Ranvoyeere dese pointen
aen het ander gedeelte van dit geschrifte, omdat se beter
te pas Gommen sullen in remonstrantie vande ondeught.

Het

tweede deel.

Aengaen het tweede deel van dit geschrifte, te verstaen
de delicten spruytende uyt mancquement vande deught,
als daer sijn eygenbaet ende dieverijen. 'T is een seer
odieuse materie voor een eerlijck man, yemant soecken in
oneere en ongeluck te brengen ; maer soo is dit oock een
onverdraechl. ding voor een eerlijek man, als hij hem wettelijck binnen limyten van sijn devoir verhouden ende alle
hazarden, die hem dickwils ouercomen, wtstaen, in zijn armoet nochtans niet eens de hant wtsteecken derft, dat een
ander ongebonden achter sijne schaduwe stoet ende met
lachenden monde 'tselve nae hem nam ende treckt dat
hem niet toecomt ende daervoor hij 't minste niet gedaen
noch geleden heeft. W ij andere mosten 'tselve oock weten,
o ff wij andermael, als haer de occasie presenteert, ons oock
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soo verrijcken mogen bij de West-Indische Comp e ; doch
ick sal alevenwel weerom hier oock, soo veel als het mogel. is, der eeren halven, mij onthouden van particuliere
actien ende convicties, onaengesien mij deselve passelijck
wel bekent zijn. Ick laete die staen aen de Heeren Secrete Raeden, die met uwe Ex t1e gecomen sijn: mogelijck
sullen deselve wel soodanigen stijl vinden , dat se alles recht
ervaren sullen. Nochtans het sal noch een groote Gonst
ende geen slecht ') werck voor haer oock wesen om alles
recht wt te vorssen ; veele dieverijen moeten verduystert
blijven, want daer de meeste volerijen $) geschiet sijn, als in
Porto de Calvo, eer dit geweste den vijant van ons affgenomen hadde, als in Cameragibi, als in St Anthonio Pojuka, Una, Serinhain etc. Die daer eertijts woonende ende
geinjurieerde moradores $), sijn ten deele door gewelt weerom onder den vijant gecomen ende van hem weghgevoert,
ten deele van ons door haere ontrouwe verjaecht, doot geslaegen, oock eenige geexecuteert geworden, ten deele haer
na Bahya off anderst getransporteert, soodat se niet meer
slagen connen, fietsij dat men met besondere gaeuwicheyt
door gesubordineerde haere vrienden , de slachten en informatien vande noch levenden ofte van der dooden hare
nacomelingen vercrijgen coste. Soo sijn oock in dese landen, dewelcke wij gepossedeert hebben , seer veele vanden
vijant ommegebracht, gevangen genomen , van haer selffs
nae den vijant overgelopen, van ons doot geslaegen , uyt
mistroosticheyt gestorven, dat die oock niet spreecken
sullen ; jae veele patratores criminum sijn van ons oock
nae 't vaderlandt gelicentieert, dat men niet alle schuldige
sal hebben connen. Alevenwel de geinjurieerde , die noch
bij ons selffs wonen, ofte die onder den vijant moeten wonen noch op een exempel van justitie verwachten, mosten
gecontenteert wesen, jae den Staet selff vande West-In1) d. i. gering.

2) dieverijen.

3) d. i. inwoners.
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dische Comp e versoect gesuyvert te sijn , dat hij voortaen
niet soo verscheurt ende tot een rooff door conniventie
geprostitueert werde. Daerom, om dit alles soo veel het
mogelijck is , te remedieren , Boude ick desen raet geven:
Eerstelijck, men mostet verbieden , dat niemant van hier
naer 't vaderlandt vertrecken vermochte , eer de reeckeningen vant lant opgenomen ende de slachten vant lantvolck
affgedaen waeren, drie maenden ten langsten, elcx een
constringeren te wachten, als dit de justitie van hem requireerde.
Ten anderen, twee vande Hooge Raeden, die nu gecomen sijn, interim als de derde neffens uwe Ex tie met de
expeditie van oorloge besich is , mosten dagh ende nacht
niet anders doen als allegader die yets in handen hebben
gehadt, pressen ende pousseren, dat se haere reeckeningen op 't spoedichste overgaeven met haere banden onderteeckent.
Ten derden , als alle de reeckeningen in handen waeren,
dan most men se datelijck publyckelijck in alle fregesien')
ende districten bij de Magistraten van Cameren prostitueren, dat elckeen die het wilde deselve besien ende daeruyt nemen mochte wat Lotte verificatie vande dieverijgn
hem dienen coste.
Dese drie dingen voor claer hebbende (ende niet eerder), dan mocht men soo voortvaren, placcaten in alle fregesien op de poorten vande kercken laeten aenslaen, dat
der West-Indische Comp e ter ooren gecomen waeren eenige
injustitie tegen de geconquesteerde inwoonders van Brasil
geplegen, ende dat deselve last gegeven hebbe om daernae te vernemen en daerover diffinitive te sententieren,
tot dien eynde gedeputeert zijnde dien en dien etc.; dat
hem elcxeen die wat te claegen hadde, vrij mochte instellen') ende sijne slachten met bewijsingen voor den dagh
1) Zekere territoriale indeeling.
XXV. J.

2) Hoogd. laten vinden.
21
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brengen , ofte als hij het nu versuymde , dat hij voortaen
stil swijgen moste. De inwoonders soo verre Boort lant ,
sant , bosch, bergh , strant verstroyt sijnde, connen niet
altegader op eenen plaets vergaderen, principal. die arm,
die swack ofte sieck zijn : daerom men moste se niet
overijlen; men moste haer inden placcaet Lotte preparatie
ten minsten een maent tijts geven, ende daernae de expiratie van een maent most men int placcaet elcker fregesie
besonder termen specificeren. Ten exempel , men moste
letten: de voorn Coïnissarii sullen sommen in fregesie van
Alagoas ofte St Francisco desen en desen dach, ende sullen daer verwachten acht dagen; item sij sullen vandaer
gaen in fregesie van Porto Calvo dien en dien dagh, ende
sullen daer verbeyden acht dage, ende soo voorts nae fregesias van Serinhain, Pojuka, Morubeka, S t Lourens, Goyana, Paraiba, Rio Grande etc. Soodanige placcaten geaffigeert sijnde, dan mosten twee vande nieuwe Heeren als
Commissarii op 't lant gaen dit te effectueren (oude Heeren
ende Officiers mosten niet eens ontrent comen): want wij
hebben alree dickwils bevonden dat, onaengesien den inwoonders 't grootste onrecht ende gewelt van haer geschiet
was, dat wij daervan wel perfect wisten dat se het noyt
alevenwel aen de andere Heeren niet geclaecht hebben,
oock gevraecht sijnde noyt bekennen wilden , soo wel waren se alree affgedisciplineert geweest, menen dan dat
d'een rave den anderen het ooge niet uytbicken Boude.
Dese Heeren mosten dan int lant alle slachten opnemen,
in saecken, die lichtelijck aff te doen waeren , actuele justitie aen elckeneenen doen, ende dele actien alleen nae
't Reciff te reserveren , die daer niet affgedaen costen wesen. In dit gins en weer gaen door 't laat, confererende
mette inwoonders, hoe treffelijck ende hoe cort souden
alle de reeckeri van suyckerkisten, van Brasilienhout, van
beesten, van farine, van alderhande aen de inwoonders in
hoogen prijs ende cleene mate aengesmeerde coopmanschap-
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pen wtgeschutselt `) connen werden , jae in dese voyage
soude wel de Censura fundi et redituum scu ffs te gelijck
geconcipieert ende affgesien connen werden ; Magistraten
souden gestelt ende 't lant in goede ordre gebracht connen werden.
Dit is mijn gevoel van wegen de forme van procedure
om achter den eygenbaet te comen ; deselve soude uwe
Ext1e in oorlochsaecken niet ampescheren : want, als ick
boven getouscheert hebbe, andere souden noch wesen die
haer int minste met dese saecken niet moeyen ende op
de oorloghe expeditie alleen passen moeten.
Wat de materie aengaet, namentl. op weicke dingen dat
men in de examinatien achtinge geven moste, dit wert in
de volgende poincten gewesen.
1. Die geconfisqueerde suyckeren van Comp e gehanteert hebben, als se haere reeckeningen overgegeven hebben, met date van tijt als het geschiet is, specificeren hoe
veel , wanneer, wt wat pretext ende van wien dat se yets
genomen hebben, ende dat se reecken publyckelijcken leggen , dat se elckeen doorsien ende daertegen inbrengen
magh wat hij bewijses can, sullen mogelijck meenige hondert kisten suycker gevonden werden, die op de reeckeningen niet sullen staen. Onder cleenicheden mach ick
dit wel gedencken , dat ick ettelijcke duysent paspoorten
gegeven hebbe aen de haer onder ons begevende inwoonders, insgelijcken den H. Gouvern r, oock noyt onse Secretarissen toelaeten dat se een deugt voor haere moeyte
nemen mochten. Daerentegen hebben eenige Heeren ,
weet niet wt wat reeden , met wat privilegie, dickwils van
een paspoorte genomen tot vijff, tot ses, jae tot thien ,
twaelff kisten suycker. Ick gelove, dat se deselve op de
reeckeninge niet gestelt hebben, ende weet niet waervoor
dat haer dit toecomen soude. Soo sal het oock mogel.
1) Wat men getneenlijk opschommelen noemt.
21*
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weeen met de lijsten vande geconfisqueerde suyckerkisten,
dat se mogelijck anders geschreven sijn als de Seignores
vande Ingenios dit nu seggen sullen. Dese suyckeren, die
se nu in de reeckeningen brengen, sijn niet proportioneel
noch bestant ') tegen sulcke confiscatien als hier geschiet
sijn. Tis noyt gene betere occasie geweest voor een cales')
om een heel groote rijckdom se ffens wt te haelen, Bonder
yets te doen als dese suyckeren waeren ').
2. Insgelijcken, die de geconfisqueerde beesten voor de
Comp e gehanteert hebben , als se daer gaven publycque
ende voor elckeen openstaende reeckeningen van beesten,
die se op den naem vande Comp e geconfisqueert hebben,
mette specificatie waer dat deselffde beesten eenich geit
gecost hebben en waer niet, men soude mogelijck daerin
vinden, Jatter veel beesten, die als betaelt voor de provianteeringe vant volck staen, niet gecoft bevonden souden
werden, als men sich bij de inwoonders daervan bevraechde.
Hoe meenich beest hebben de vleeshouwers, soo op 't Reciff als anderswaer, voor 't hooff geslagen. Van waer waeren
de beesten gecomen? aen wiep hebben se 't geit daervoor
gegeven? aen de Heeren ofte aen haer knechts? heeft de
Compaignie daer oock iet van genoten ?
3. Insgelijcken, die de magazijns van de vyvres in handen gehadt hebben , als se publycke ende voor elckeen
openstaende reeckeningen neerleggen , wat se buyten de
rantsoenen van vyvres vercocht hebben aen de soetelaers,
aen inwoonders, aen de vrijeluyden, den prijs soo verhoogen als haer beliefde , mogelijck sal daerin geen proffijt
voor de Compagnie, en mogel. proffijt voor Benige gevonden werden. Het moet sonder oorsaecke niet geweest sijn
dat se het par fortse niet naelaeten wilden , onaengesien
men haer bij tijts remonstreerde, dat se der soldatesque te
1) d. i. bastant, in genoegzame hoeveelheid voorhanden.
3) d. i. op deze suikeren passen.
2) een kale (berooide) mensch.
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cort deden, haer rantsoen versmallen ') ende als voor den
mont afsnijdende, item dat se den staet vaat lant ook te
cort deden , ampescheren de oorloochse expeditien mette
defecten vande magazijns. Quade ende op het wterste vervalste wijnen, die men totte rantsoenen ga ff, item veele
versuymenissen ende negligentien in magazijns (als op
eersen avont ses duysent pont hart broot , met soo veel
tonnen van andere victualie te verliesen ende geen gewach
noch naevrage daervan te maecken) sijn hier niet nae te
tellen. Oock der cortheyt halven can hier niet naegetelt
werden, het debordement in huyshoudinge van eenige
Heeren met soo veel knechts ende den landen dienste
ontrockene eeters : de reeckeningen sullen het wtwijsen.
Ick Nebbe wel somtijts gelacht, tegens malcander confereren de dienaers ende meesters. De Heeren Meesters injungeerden dickwils menagie oock van cleene dingen, als:
wijnvaten, ijsere hoepen, huyden vande beesten; maer helaes hier wierde dat niet geacht, jae noch geen wijn , noch
geen magazijn oock niet; keuckenjongens, stalknechts,
negers van eenige Heeren, hadden meer ende beeter wijn,
als meenige vroome Capiteyns vande Heereb.
4. Insgelijcken, die de magazijn vande coopmanschappen
in handen gehadt hebben, als se reeckeningen overgaven
van coopmanschappen, die se tot betaelinge der Portugeesen voor haer vyvres, ofte tot uytdeelinge aen de soldaeten
in haer nooddruft aen de Heeren gelanget hebben. Item
dat de Heeren oock hare lijsten beleiden, met specificatie
aen wien dat se de coopmanschappen wtgelevert hebben ,
ende dat dese lijsten oock int publyc laegen, dat elckeen
die het wilde, vrij daer bij comen mochte, men soude datel. achter comen connen, wat profijten haer de Heeren
gemaeckt hebben, de meete vercleenende, den prijs verhoogende, ende aldus niet de Portugeesen alleen, maer
1) verkleinende.
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oock hare eygene mededienars, te verstaen de soldaten
ende Officiers, depacteren .') Hoe se te vooren in Porto
Calvo (eer den vijant weerom inquam), in Serinhain, in
Capo St Augusti ende anderswaer, met sulcke constiens
ommegegaen hebben, de soldaetesque sal het niet swijgen , als se maer weet dat yemant daernae vernemen wil.
Peso abominatie staet mij noch voor , die ick met goede
oogen niet gedoogen ende nochtans daertegen niet doen
coste. Nu laest in Serinhain , als de soldaeten met clach ten ons seer lastich vielen, dat se soo leelijck affgescheurt,
sonder hemden, schoen, coussen gingen , de naeturelijcke
schaemte niet wel decken connende, oock leswegen in de
kercke niet commen derven, soo wierde wt vollen crijchsraet om grootere authoriteyt nae 't Reciff gedepescheert
den politicquen Raet selffs, die doenmaels int leger was,
dat hij lijnwaet en stoffen crijgen soude om de naecte soldaeten te contenteren. 'T is waer, hij ging gaern henen,
dede groote diligentie, creech vijfthien duysent gulden in
geit, lijnwaet, stoffen. Wij waeren gerust , meenende dat
hij 'tselve dede den soldaten ten besten ; maer eer wij ons
voorsaegen 2) soo was het hem ten besten : want in Serinhain quamen opentl. hondert slachten, dat de maete
cleender, dat den prijs hooger was ende dat de Portugeesen meer, de soldaten minder eregen, moeten bijeans
alles affbedelen, als wanneer') haer noch een groot faveur
geschiede alsse wat eregen. Die met baer gelt quam, die
ging met de waer deur.
5. Insgelijcken, dese commisen die vande affreeckeningen der soldaeten de boecken gehouden hebben, als se de
lijsten vande dooden uyttrecken ende publycquelijck nederleggen souden , dat de Officiers ende soldaten vrij inkieken mochten, men sou de ware oorsaecken vinden
1) depriveerende(?).

het merkten.

3) alsof.

2) Hoogd. ehe wir uns dessen versap en, eer wij
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waerom sedert 't vertreck var voorige heeren Generaels
de Commisen hier soo prachtich leefden, sonder dat haer
yemant vande Heeren in de caerte kijcken wilde. Wij
hebben hier slachten gehadt, dat eenige die een jaer lang
voor doot aengeteeckent waren geweest, noch onder ons
leeffden ende jaeren dienst deden ; daerentegen haer oock
veel ende langen tijt te boecke stonden die gestorven,
overgelopen ende langti gehangen waren geweest. Ende
't was geen wonder, niemant wasser die nae de monsteringe vraeghde , elckeen luysterde op andere dingen die
proffitabeler voor hem waeren als der Heeren dienst. Behalven dit waeren noch dese volerijen bij de Commysen
in practijcque , dat , als een soldaet wat van haer hebben
wilde, alles van haer crijgen coste, als hij dit dubbelt int
boeck stellen consenteerde , off hij creech anders swaerl.
Creech een soldaet een brief ken vanden H. President, dat
hij yets op sijne verdiende maentgagien van sijnen coopman wtnemen mochte , den Commis, onder weleken hij
stont, wiste hem datelijck soo difficulteren, dat hij 'tselffde
wat hij begeerde quansuis niet en hadde , ende wees hem
aen een ander die het hadde; den ander weerom, aen een
vreemden soldaet niet verobligeert sijnde, woude het weerom
niet doen, hetzij dat hij soo veel vallen liet, als den Commys bedongh ; ende dit waeren hooger hooffden als de
Commysen, die dat spel mette ceedels dreven. De ceedels gingen hier langen tijt in de betaelinge als baer gelt.
Soo zijn alle de ceedels van realse buytgelden den soldaeten voor de helfte affgefexiert ') geworden, ende de grooten
hebben de ceedels vergaderen laeten ende volle betaelinge
daervan weten te maecken. Daerdeur wierden de soldaeten nae langen dienst earl ende beroyt , oock onwillich
langer te dienen, dat 2) haer veel vande ouden, die anderst
gaern langer gediep t hadden, siende dat se nietmettall
1) op een vexatoire wijze ontfutseld(?).

2) d. i. zoodat.
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in sulcke schacherijen verdienen tosten, wt desperatie
weghgingen nae buys toe, meenige oock nae den vijant
toe overliepen. Oock vande slechte soldaeten , die maer
thien gulden 'smaents hadden , wisten dit wel perfect te
bewijsen, dat se in plaets van thien gulden maer voor derdenhalven gulden 'smaents en dienden: want als de coopmanschappen met alle haer oncosten hondert op hondert
winnen mosten (als den cours nu hier soo gaet) ende hier
de Heeren ofte Commisen weerom de helfte , wat soude
haer meer overblijven.
6. Insgelijcken, als lijsten gemaecht wierden , hoeveel
meubels, gout, juweelen, silver, geit, dat de West-Indische Compe gecregen hadde van all hetselffde dat hier geconfisqueert off genomen is geworden, ende dat dese lijsten
in de fregezijen opentlijck laegen , ick gelove , dat elckeen vande inwoonders wt indignatie hem fortseren soude,
veele dingen, oock ons noch onbekent, te ontdecken ; elckeen soude opschrijven ende den Commissaris aenbrengen
wat hem ende van wien gerooft, genomen , geplondert is
geworden ; item wt wat pretext ende met wat finesse ,
fortse off gewelt. Iok weet niet, hoe de West-Indische
Compe dit nemen sal, als se het ervaert, hoe eenige noyt
den vijant gesien , noyt een musquetschoot om de ooren
hebbende gehadt, alles voor goede buyt aen haer trocken
wat se wtspeuren ofte betrappen conden. De mortuis aut
nihil aut bene, doch omdat de dooden haer niet meer offenseren , wt haeren exempel cost men wel vande levendige
de reeckeninge maecken. Het eerste mael als den H.
Eysens den vijant sagh, is hij oock onversiens verongeluct
geworden ; nae sijnen loot wierden voor sijne erven vercoft anderhalf hondert pont silvers : dat was maer alleen
dat voor den dagh quam , van j uweelen , van gout , van
geit is weynich o ff nichts te voorschijn gecomen. Wat hij
off nae 't vaderlant gesonden, off anderswaar begraeven ,
off anderen in bewaringe gegeven heeft gehadt, weet men
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niet altoos; cort voor lijnen loot claeghde hij noch voor
mij ende andere Officiers , dat in de naeste plonderinge
van Goyana hem genomen waeren geweest over sestich
pont silver , dat hij off den Wijnants, ofte Hans Willemss.
in bewaringe gegeven hadde gehadt , versoecken van mij
daervan onmogelijcke inquisitie ende restitutie. Meest sijs
silver, dat men vercopen sach, waren papengoederen en
kerckensilver. Noch in lijn leven waeren vande Heeren
placcaten aengeslagen op de kercken in fregesien , dat
de inwoonders al het kerckensilver souden aengeven en
voor den dagh brengen. Was dat niet tegen onse capitulatie met de inwoonders gehandelt ende tegen de vrijheyt
van religie, die men haer belooft hadde? Ende in cas dat
men jae 'tselffde soude nemen , hoe coste dat yemandt
van de Heeren ende niet liever de Comp e toegecomen hebben. Seecker tot sulcke raetslaegen ben ick noyt geroepen geweest , ende nochtans van soodanige pilagien, als
mens naevragen wilde, soude men ervaren dat hier kisten,
kasten, oock tonnen naer 't vaderlant gescheept zijn, niet
slecht geconditioneert. Mijne Heeren moeten in dit poinct
ende andere den H. Robbers niet verachten, maer met
hem te raede gaen , want hier comen was hij curieus om
op dele dingen te letten. Mogelijck als de Heeren delen
poinct sullen hoores lesen , dat se off gedencken , off seggen sullen, dat ick oock buyte gemaect hebbe ende oock
soowel als sijluyden culpabel zij. Ick ben van dit gevoel,
als ick quaet gedaen hebbe, dat ick effen als yemant anders gestraft moste wesen ; maer nu , eer ick vertrecke ,
bidrie ick dat mijne saecke voorgenomen mochte werden ,
omdat in mijne absentie geese leugens tot mijnen last
gesmeeden wierden. Haer ende allen, die dit lesen sullen,
daervan contentement te geven , soo beantwoorde ick dit
aldus: van alle mijn buyt, die ick tot hiertoe gehadt hebbe,
can ick alle oogenblicken den geenen die het begeren sullen, lijste geven van tijt, oorsaecke, gelegentheyt, plaets,
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persoone daer ick iets genooten hebbe, en oock daerbij
getuygenissen der waerheyt voor den dagh brengen: want
hoopende dat eens daernae gevraecht soude werden, heb
ick daervan expresse journael gehouden. Waerdije van sesthien hondert stucken van achten , alles op 't scherpste
getaxeert sijnde, zal bij mij niet gevonden connen werden;
geve te erkennen off dit proportionele buyte sij van soo
groote conquesten, van soo veel occasien, hazarden, arbeyden , perijckelen , die den tijt van drie jaeren van mij
alhier gedragen zijn geworden. Gene menschen, maer Godt
alleen, heb ick dit te dancken, dat ick noch ben, anderst
winnen 't lant met soo veel forten ende breecken de Compaignie voet voor voet op hondert mijlen lengte , hebbe
meer schooten om 't lijff gehadt als stucken van achten
sijn in mijn buyt ende alle mijn maentgagien. Was ick in
Poolen, Duytslant ofte anderswaar Ouerste geweest in
een winterquartier alleen, bij goede accommodatie, sonder
eenigh arbeyt off hazard , soude meer dan drie dubbelt,
noch met danck ende goede reputatie bij de inwoonders,
geprospereert hebben , soodat haer de Heeren met mij in
geene comparaison deswegen stellen moeten. Hadde het
niet beter vallen willen , ick was wel te vreeden geweest
dat mijne met bloet ende sweet soo wel verdiende gagien
met desen cleenen judaspenning niet besmet waren geweest. De Portugeesen ende onse lieden allegaer weten
het wel, dat ick der buyt noyt naegegaen hebbe, oock deselve , die mij in handen quam, noyt half aengenomen
hebbe. Alle buyt, die ick hebbe, is meest gecommen maer
van eersen man, genoempt Pantaleon Montero, die was een
Joode van soodanige conditie, dat hij den Mathias Albuerquerque op den oorlogh tegen ons ses hondert millereis
baer geit gedaen heeft; heeft met d'andere obstinate inwoonders, als den Albuerquerque alree vluchtede ende gee.
nen raet wiste, 't Reael gemainteneert op 't wterste; heeft
zijn goedt, zijne kinders daerbinnen gehadt tot op het
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laetste, ende wij luysterden op hem oock, van weghen sijn
rijckdom, meer als op d'andere. Desen siende, dat het met
het Reael begonde te hommelen, soeckte ons met practicque slecht affcommen , eerst hem arm maecken ende
subordineerde Portugeesen ons aen boord sendende om
een paspoort (nae alle gedaene arbeyt met Reael niet
thien millereis presenteren te geven aen de soldaettesque). Als hij dien niet crijgen coste , van zijne vrienden
geinformeert siende, hoe dat bij ons voor slecht geit op
't Reciff alles te coope was, sluypte wt het Reael nae het
Reciff toe ende creegh voor eenich gelt vanden H. Wijntges (die totte Realse affairen niet hoorde, oock hem noyt
daermede int minste niet gemoeyt hadde, den heer Stachouwer was daertoe gedeputeert) een passpoort ende gaff
ons dit door sijne vrienden te kennen. Maer wij gaeven
hem tot antwoort, dat dit paspoort van geender weerde
was, ende dat hij in Reael soude gaen bij sijne kinders, om
daer met d'andere seditieuse de straffe te verwachten, o ff
anders als hij in onse handen quant , dat hij getracteert
soude veesen als vijant. Hij hengelde allevenwel verborgener wijle int lant, soo lang totdat hem den H. Stachouwer wtcontschapde ') ende gevangen int quartier brachte.
Den woeckenaer onder de wacht sittende ende wel getracteert zijnde , presenteerde heel ende all niet voor sijne
vrijheyt; men liet hem oock sitten, omdat hij met d'andere
Reaelse inwoonders totte satisfactie van soldaetesque mede
eens contribueren moste. Ondertusschen is zijn mulato,
die sijn schrijver was ende van all sijn doen wiste , aen
den H. Stachouwer ouergelopen ende ontdect waer dat hij
in den bosch sijn goet begraeven hadde. In desen tijt als
de inwoonders wande 2) onse subjectie in haer huysen niet
sitten wilden , maer haer scuffs ende haer goederen in het
diepste van de bossen retireerden ende ons vandaer elcke
1) opspoorde.

2) onder (?),
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reyse wederom moeyte maecte, met den vijant corresponderen , hadden wij een bande laeten uytgaen , ende dienvolgende onderhielden wij desen gebruyck , dat alle deselve
geplondert wierden die tegen oase publicatie haer in de
bossen en niet in hare huysen onthielden. Alle in de bossen, off gevondene , off begravene goederen wierden prijs
gegeven aen de vinders van deselffde, 'twelck met duysent
exempelen ter executie gestelt wierde , eer men haer den
boss verbieden toste, soldaeten haer daervan verrijckende,
daer de Officiers niet een duyt daervan bequamen. Men
soude hier een soldaet wijsen tonnen , die van zijn buyt
aen sijn Officier acht hondert patacquen vereert heeft.
Noch van beginsel aff wierden hier groote buyten (somtijts
oock weynich rechtvaerdich) den soldaeten ten goeden gehouden , soodat dit te ampescheren in mijne macht niet
stout. Mij heuchde noch datel. nae de conqueste van Paraiba, als hem Antoni Albuquerque, Gouverneur van Paraiba, in Ingenio van Walideres op nieu nestelen wilde ,
dat een seecker inwoonder , hem in deselve Ingenio oock
onthoudende, genoempt Bento de Regos, ons selffs den
aenslach ga ff om hem te verjaegen, ende sijn eygen paert,
oock zijnen gidse sond, om ons volck aen te brengen.
Majoor Piccart wierde hen ') gesonden int eynde van Decemb. 1634 om den vijant daer te becingelen ; maer hij
betrapte hem alevenwel niet ; hij ontweeck het, eiide ons
volck, sender onderscheyt de verlopene vijantsgoederen plonderende , plonderden daer onder oock den goeden Bento
de Regos; hij claechde dat hem alleen genomen waren geweest seven arobas 2) silver. Mij verdroot dit int particulier
seer, ende drong aen bij den H. Gouverneur, dat men opsoecken ende restitueren soude ; maer het wierde niet gedaen, ende bleeff alles onder de soldaeten, sonder dat de
Hooffofficieren een duyt daervan hadden. Wt desen dan
1) daarheen,

2) arroba = 25 pond,
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pretext , dat dit goet begraven was, liet ick den H. Stachouwer den ruyters volgen , met dewelcke ende den boven genoemden Mulato hij het ondecte goet in den boss
in een seeckere rossa opgroeff. Den ruyters hadden wij
hondert stucken van achten belooft, oock daernae geven
moeten , dat se geen ding aenroeren souden ; sij costen
alevenwel als se 't goet saegen , de handen niet houden,
ende hebben 't meeste gout ende silver, dat in haer gesichte quam, geplondert , soodat se oock mogel. den rest
souden geplondert hebben, hadde den H. Stachouwer met
gaeuwicheyt de potijskens niet verduystert ende in de
aerde laeten blijven, seggende datter niet meer te soecken
was; men most door de Portugesen dese potyskens snachts
uytgraven ende des anderen daechs verborgen int quartier
laten brengen; het wierden ') gebracht vier clijne potijskens,
sulcke als op prijsera van Olijvken plachte te komen , vol
van stucken van achten ende soo toegemaeckt als de Portugysen het oulije 2) ofte wijn plachten toe te maecken. Item
het wirden oock gebracht yts van gout en silver , dat de
ruyters noch gelaten hadden : elck potyse hadden duysent
stucken achte niet compleet. Het wirde gesustineert, dat
men alles nemen soude ; ick bracht het noch daertoe dat
men de man twee heele potyse weerom gaff; ick hiel maer
een; gaff de heer Stachouwer oock eene; maer hij wasset
waerdigh van wegen sijn moeyte, twelck hij doenmael voort
Reael deedt, ende tot dien tijt hadde hij hem soo gedragen dat ick noch andere wisten yets te seggen van sijn
pilagie. Is hij van dien tijt aff daerop verleckert geworden
ende heeft hij yets daernae gedaen , dat mach hij verantwoorden. Ick heb altoos noyt kennisse off part met hem
meer gehadt als in dese buyt. Alleen dese reyse creech
ick noch van het overgebleven goudt een ketingh uyt dien
regard: de jesuyte hadde int begintsel vande Reaelsche
1) d. i. er werden.

2) oleo, d. i. olie (9).
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belegeringh mij ende de heer Stachouwer een ketingh gesonden, om haer kerckengoet, dat wij in den bosschen int
huys van Girgoly de Barros verspiet hadden, te mogen
houden ; was waerdich meer dan f 1000; dese keting geviel de heer Stachouwer soo wel , dat hij se alleen hielt,
ende als Pantaleons goudt inquam, soo gaff hij mij in de
voorn kettingh, boven mijn part, de waerdij van omtrent
600 gul. De jesuyten wirden daernae aleven meer vande
Heeren geschath ende ten laeste van alles berooft. Soo
veel ist dat ick in Brasil gehadt hebbe ende niet meer,
behalven weynich silver , mij van eenige vrinde ende camarade vereert. Ick ben hier, dat geit, de luyden sijn oock
hier, U E. mogen daermede macken wat haer roemelijck
zij. Altoos uyt dese geschiedenisse connen U E. sien, hoe
groote giericheyt dat in mij was ende noch is , nae den
buyt ; hadde ick meer nae d'eer als haer de rijckdom getracht gehadt'), soude alles gehouden hebben ende niemant
niet gegeven ende alles soude aleffenwel goet gebleven
hebben. Ick hebbe wel beter occasie in handen gehadt
als dese om mij te verrijcken, doch ben vrooligh, dat mij
heb dwingen connen. Als ick gecommandeert was Francisco Dabreo Coresino te halen, die aen ons expres refuseerde den eelt van getrouwicheyt te doen ende hem in
de bossen onthielt, qualick dat ick hem in handen hadde,
eer ick off hij 'tselve gewaer conde worden, soo vonden
de soldaten in den bosch eenige sijnder carre met costelijcke cleederen ende goederen gelaen , die se plonderden
Bonder dat ick daer van wiste off een duyt daer van kreech.
Hij creecgh wel van sijn luyden haest condschap daervan,
ende balt om restitutie, maer ick coste hem (niet) van het
geplonderde goet weder laten geven, want de soldaten
waeren daertoe gerechtvaerdicht. Waerdoor hij de costuyme
I) De schrijver zegt juist het tegenovergestelde van hetgeen hij bedoelt.
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sonder exceptie Biende ende door vreese gedwongen lijnde,
seide mij jnt oor, dat hij dichtbij in het bosch noch rijcker
carre staen hadde met silver ende gelt, mijn biddende dat
ick hem doen vande uytterste ruyne salveren wilde. Ick
liet datel. tromp. steken ende marcheerde met') wegh, dat
de soldaten geen fijt souden hebben om te soucken ; int
beginsel vande conquest woude ick aen de halff Atige 2) dit
exempel tonen van moderatie. Hij heeft mij wel daernae
daervoor tot den hemel gepresen ; maer hij heeft mij niet
niet meer gesonde als een silver lampet, ende als hij seide
dat ick tonde doen 3) sonder ymants danck daervoor te
weeten, meester weesen van ettelijcke 13000 gul. Ick heb
den man daernae niet gesien noch gesproocken , maer wel
van die gehoort, dat hij van eeniger onser heeren deftich
gevildt ende geschonden sij geworden. Dit sijn de buyten,
die ick in Brasil hebbe gehadt; oock aen de clijnste dingen heb ick noyt de hant aengeleyt, geen ossen , geen
neger, geen beesten, geen suycker-kisten noyt gecoft,
genomen off vercoft, onaengesien sulcke dingen hier meer
dan te veel gepasseert sijn , sonder dat ymant hem daer
tegen opposeren ti\ ilde.
7. Insgelijcx , soo most men oock naevraegen , op wat
voet de Heeren Raden huer huysen gebout hebben om
geit te prospereeren , ende deselve wederom verkopende
ende wederom andere bouwende, off daertoe niet geemployeert siju veel middelen vande Compagnie, hantwerckers , ambachtsluyden, negers , hout, materialen , ijser,
met versuymingh van andere meer importerende publycque
affaire, om des te beter tot haerder deseyn te tomen, ofte
niet part gehouden mette Officiers vande artillerie, deij d. i. tegelijk.
2) In plaats van half Atige zal er een woord moeten staan , dat zoo
veel als omkoo»ers beteekent: nu bestaat er in het Spaansch een woord

alfadia, hetwelk een geschenk ter omkooping bestemd bed uidt : misschien
3) d. i. toen.
dat hier een woord, daarvan afgeleid, staan moet.
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welcke de materyale , hout , ijserwerck , spij ckers , calck ,
steen betrout waeren geweest.
8. Insgelijcx most men instellen de exsamme ') vande
negers, hoeveel dat se haer hier int lant ontfangen hebben, hoe veel se derselver uyt de prinse 2) besommen hebben , waeromme se derselver soo veel vercoft oock voor
slechte prijs, mogelijcke part met de coopers houdende om
alleen gelt te becomen, niemendal tegen alle remonstrance
willende houden tot de behoefte van oorlogen, dat men in
de velt- ende bossentochten, de vivres ende amunitie van
oorloge door de bossen volgens de , bequame manier vande
vijant tot groot gerieff vande troupes naedragen coste.
Item, waertoe dat doen dit geit is geemployeert geworden,
dat se vande negers hebben ontfangen.
9. Insgelijcx men moste examineren, wat eenen tijt van
sijn Presidentschap voor de Heeren Meesters opgebracht
hebbe uyt de thiende , uyt de wage , uyt de vracht van
scheepe, ende 't soud niet qualick vallen, dat dese rekeningh
oock pub. int openbaer lage. Ick meene dat se seer verleegen Boude veesen om haer diligentie in dese saeck te
thoonen ; sij wisten jae allegaer daertoe geen raet, dat de
suyckeren en goederen vande met ons traffiquerende inwoonders op de veeren , op de schepen , op de pachuysen
niet verontrout waeren geweest, dat d'arme luyden soo
mennich mael de derde part van haer capitael vermindren
moste ofte verliesen, met disreputatie vaat publicq. 'T was
noch wel gevochten als er van honderd op de pase s) geleverde kisten 60 volle kisten uyt maken costen. Wat antwoort sullen sij geven van dien prijs met suyckeren, die uyt
Mongo affegehaelt ende heel overgelevert hebbe, dat se de
helft daervan steeleii hebben laten; wat diligentie, wat
inquisitie, wat straff hebben oyt gedaen over soo groote
enormiteycen ?
1) onderzoek.

2) gemaakte buit.

3) Sp. paspoort.
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10. Insgelijcx men moste examineren, waer dat het huysraet , ketels , ijserwerck gebleven is van alle de meeste
Ingenios vande verjaechde luyden , dewelcke in dit cas
passelick wel geconditioneert in onsen handen quamen ;
dewelcken wij in dese dry jaeren soo veel in de groet geruineert hebben, dat men niet alleen de ketels, maer qualick de stede vinden kan daer se gestaen hebben , off oock
ymant gevonden sal connen worden, die daer op gepast
hebbe. Andere poincten meer costen dit deel vant geschrift voorgestelt worden, op dewelcke weynich geleth is
geworden , als de hapt ende de Binnen te veel met de
eygenbaet belemmert waren ; als daer sijn boetgelde , dewelcke aen de arme door den Crijchsraet gedestineert waren; -- als administratie van gelegateerde gelden uyt cariteyten aen den armen, onder andere 10000 gul. vande
Reaelsche buytgelde. In alle dese dingen en is geen stijll
vant vaderlant, geen rechtich t te vinden , maer alles vol
miscontentement ende suspicie, omdat de groote broeken
niet bij malkanderen gehouden, maer alrede gedislapideert
sijn geworden. Maer ick ben alreede wederom te wijtloopich geweest, — daerom een eynt van dit gedeelte te
maecken; late de rest aen nieuw gecomen Heeren, die
met U Exce genouchsaem alles ondersoucken ende met der
tijt genoechsaem remedieren sullen connen.
Het derden deel.
Aengaende het derden deel van dit gesch., te verstaen
de schaden, die door sulcke Magistraten het lant ende de
soldatesque overgecomen sijn , — de vooraen gestelde twee
deelen sijnde soo wijtloopich geschreven, datter alrede van
sulcke dingen veel daerin begrepen sijn, sal ons dese arbeyt vermindren : daerom dit gedeelte, onaengesien dat
het van sick selffs groot is, het coast nochtans geabsolveert can werden.
c)9
XXV. J.
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Cort te seggen, mijn Heere mogen vragen, hoeveel Ingenios datter geruineert sijn in de laeste 28 maenden
alleen, als wij het lant alreede gewonnen hadden ; mogen
laten natellen de suyckervelden, hoeveel datter alreede in
dien tijt woest staen, die in haere fleur waeren, als wij se
eregen ; mogen laten vernemen nae de inwoonders , off niet
de helft van deselve weck is , die haer bij ons begeven
ende onse passepoorten genomen hebben. Wij hebben wel
de Portugese natie bevonden te sijn van een harde
. , verradersche, obstinate nature; maer wij gaven oock niet weynich oorsake daertoe. De inwoonders van Porto Calvo,
die boven 3000 sterck waren , noch eer dat wij met onse
wapenen bij haer commen tosten, ende als wij noch verre
van haer waeren, hebben ons selffs bij haer geroupen , den
Aduiirael Lichthart selffs ingehaelt, aengenomen ende langh
getrouw gebleven ; maer bald daerop, als sulcke Magistraten bij haer quamen, aen dewelcke sij geen steunsel hadden , maer wel veel verdriets , wat coste anders volgen als
gevolcht is , dat se ons wederom verlaten , verraden ende
den vijant gevolcht sijn?
Nu, als wij met gewelt den vijant Porto Calvo weerom
affgenomen hebben, staet in twijffel, o ff nu 300 moradores
gevonden sullen werden. De inwoonders van G-oyana,
naer inneminge van Parayba, hebben oock flatel. de wapenen nedergeleyt ende haer insgelijcx aen ons gegeven.
Wij tracteerden se eerst heel wel, wij namen haer 't minste
niet aff, als voor geit alleen. De Provincie bleeff daerop
langh getrouw, florissant, rijck; maer als de heer Eisens
daerbij quaem, ende niemant was , die hem temmen cost
ofte wilde, daerop geschiede mette eerste gelegentheyt, als
maer Cameron bijquam , sij rebelleerden , namen wapens
tegens ons, ende als se daernae niet bastant en vonden,
meesten van haer quiteerden liever 't lant, buys ende hoff,
ende gingh met den vijant wegh; soutien oock bijkans allegaer wechgegaen hebben, was men haer datelick niet
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op den hals gecomen, soodat soo een rijcke Provincie daerdoor seer is ten achteren gecomen. Sulcke potsen meer
sijn ons gespeelt geworden door de moradores van Serinhain,
van Una, oock van Farnambuc, ende dat sijn de proffjten
ende retour, als men soodanige Magistraten kiest. Dit is
nu verlooren , ende tot reparatie hoort tijt. Als dese impudentien maer niet meer geschieden, als mijn Heerera
maer voortaen remedie vinden voor sulcken exorbitantie,
kan de staet deses lants in paer jaeren tamelijck herstelt
werden. Suycker, tabac en brasilienhout is dese landen
nimer te benemen ; de suyckerrieten sijn lichtelick wederom op te brengen ; sijnder oock veel op een nieuw
geplant, dat men om geen dinck heeft sorchvuldich te wesen, als alleen datter wederom geen bedervers overt lant
ende geen wolven in de Magistraten comen. 'Tselve wat
tot de oeconomie ende meer behoort, moet van mij alleen
niet comen off voorgehouden worden. Mijnheeren weeten
wel wat tot beyden behoort ende moeten uyt de oculare inspectie de rest selffs noteeren; daerom alles nalatende, wil
van dit alleen hier yts verhalen, wat ick op begeerte van
uwe Ex e belooft hebbe, namentl. wil een memoriael laten,
sooveel als mij bewust is van silvre mijnen deser lande.
Onder andere brieven, die onlancx uyt Hollandt aen mij
gecomen waeren , soo heb ick oock een gehadt vande E.
heer Jan de Laet, dat ick doen, onder andere dingen, den
Comp e ter gevallen van elck minerael, dat mijn beNN ust
waeren , een proeffken met mijn naer 't vaderlaat brenge
sou om de Comp opt beste te contenteren. lek was het
willich te doen ende had mij heel end'al daertoe geprepareert , hadde oock , met goet duncke van U Ex e , al nae
genomen affscheyt, den Duarto (omes dieswegen expres
van Porto de Calvo wederom wechgenomen ende hier nae
tiReciff toe mede gebracht, dat hij met mijn nae een lekere hem oock bekende mijne gaen Boude. Hier coiuende,
hebbe dit mijn voornemen mijn Heerera vari Hogen baden
22*
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te kennen gegeven ; maer het en coste niet geschieden.
Mijnheere wilde, dat ick met die schepen datelijck, die gereet lagen, naert vaderlant wegh mochte : want als ick die
versuymde, soo seyden sij mij, niet wisten hoe heest wederom te helpen. Ick was bedroeft ende oock beschaemt
daerover, dochte dat mij oock niet toequam, ende noch
soo hoogh te solliciteren. Het wirden mij noch geseyt, dat
Commandeur Smient alreede daerheene geemployeert was:
het was daerdeur te verstaen, ergo mij daer niet van noode
te sijn. Ick moste gedencken : doctor pace fruetur, doch
ick meende, dat het beter ware , geweest 10 Smiente liever
daertoe te employeren als eerre; somtijts haer 20') conne
dat niet vinden dat d'een en twintichste vint. Ick wiste
van dese mijne, daer se Smient hen 2) gevonden hadden,
eerder als den Smient; mijn briven noch voor 30 m. uyt
Rio Grande daervan aen de Compagnie met Command.
Garsmans advys geschreven, sullen noch int comptoor
vande Comp 1e gevonden connen worden, in cas dat se bewaert sijn geweest. Omdat ick dan van mijn deseyn versteken ben geweest, soo wil ick alevenwel om U Exe te
con tenteren volcomentl. een memoriael daervan naelaten :
want ick weet vier mijnen, tot dewelcke ons volck comen
kan. De verste mijne is bij de Ingenio Canjahu, lantwarts in, westelijcke inde Matta leggende; licht insgelijcx
oock niet verre van de Duarte Gomes Ingenio, achtien a
twintich mijlen in Sartan ofte Matta; dit geberchte daer
se is, wert genaemt Capaowa. Dese plaets compt bijeans te
leggen tusschen die Capitanie Rio Grand ende Pariba; sij
eerst ontdeckt geweest door Jeronominij Albuquerkes Indagatores, die den vader is van Anthony Albuquerque ,
Governeur van Pariba, dien wij verjaecht hebben. De
proeve daervan is aen de Coninck van Spaengien overgesonden geweest ende seer rijck ende goet bevonden, niet
1) dat is, ihrer zwan ryig, met hun twintigen.

2) heen.
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alleen in silver, maer oock in goudt. De man, die daerbij
is geweest, als de proeve gehaelt wirde, woont noch onder
onse inwoonders, wort genoemt Piere Serra Ravasque, is
tegenwoordich laborador in Ingenios Conjachy, dewelcke
mijn noyt in sijn rapporte ofte propooste van dese mijne
gevarieert heeft, maer hij daerbij altoos bestendich gebleven wat hij eens geseyt heeft; dien kent oock noch
de Brasilianen die daerbij geweest sijn, als de prouve gehaelt werden ; het sijn noch meer luyden, die daervan
weeten, als Simon Nunes Correo, tegenwoordich verador ')
in Rio Grande. Item de boven gedacht Duarte Gomes
weet oock daervan, maer dese laeste sijn niet soo correct
ende geasseureert als Pierre Serra Ravasque, den ouden
metaelkender, dien de Comp. alhier onderhout. Paulus
Semler, Neurenburger, als Major Garsman den besten
bericht daervan geven kan, heeft het aert ofte metael in
hande gehadt, dat uyt dese plaetse getrocken was; heeft
het geprobeert ende rijck bevonden, niet in tsilver alleen,
maer oock in gout; het staet nu Mijnheer daervan verder te inquireren. D'andere mijne, off ick en weet niet
wat het wesen mach, is in de Capitanie van Tamarica
off Goyana, in bekende plaetse, die Terra Nova genoemt wort. 'Tis een wonderbaerlijcke saecke, diergelijeke
(onaengesien ick doch tamelick curieus ben ende veele
mijnen besocht hebbe) ick mijn leven laugh niet gesien ,
daervan niet gelesen, oock niet gehoort hebbe ; om alles
recht te beduyden, soo moet ick hier een historie verhaelen. Als Camaron onse redoute in Goyana, Capyverby
genoemt, in Augusto 1636 belegert ende ick hem daervan
den 16en dito wechgejaecht hebbe, daernae den 21 cn dito
in Terra Nova aengetroffen ende geslagen hadde, soo gebeurden het, dat ick hem den 22 en dito vervolgende, een
embuschade leyde in een cleyn revierken , dat doenmaels,
1) morador (?).
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als in somermaenden , drooch was , onder een bergh , die
een cleyn -mijl was vande huyskens , die in Terra Nova
doenmaels stonden ende nu verbrant sijn , dese plaetse
leggende vande voorn huyskens nae 't suyden toe. Het
schijnt , dat dit revierken in tijt van regenmaende crachtich loopt: want alles met santdijcken bedeckt was; daermode oock een seecker ader van aertrijck bedeckt lagh,
die heel vremt was. Die soldaten in dese embuschade
leggende en dorst hebbende, wilden in de date ') van dit
revierken water graven, ende maeckten op verscheyden
plaetsen veel putten , omtrent 11 elle diep ; allenhalve
waer se groeven , vonden se in plaets van water 't voornoemde aertrijck van vreemden aert. 'T was niet heel vet
als Glij plach te wesen , maer de aerde liet sich soo vallen
als sneu was, seer subtyl schijnende, als wanneer se vochtich was, ende sij was het alevenwel niet, maer het heele
aertrijk deurgaens glinsterende, soo schoon alsoff het een
mixtur waer geweest, de helfte van subtyl assche ende
de helft van gepulveriseert silver; maer dat pur van silver
was veel overvloediger dan de assche, ende dit aertrijck
was heel swaer. De soldaten met den glans vaat aertrijck
bewoogen sijnde , maeckten ronde ballekens daervan ende
droegen se met haer naer 't quartier. Mijn broeder vande
eerste sijnen put gegraven hebbende, bracht met hem ende
vereerde aen den Admirael een ball. Als den bal drooch
wiert, soo wiert het aertrijck hart, dat het gansch niet van
malkanderen en stroyde, off het dan een goet metael sij
ofte niet, dat most men proeven. Mijn broeder, die bier
noch int lant blijft, sal Mijnheere die plaetse wijsen, ende
behalven hem is noch de heele Comp e vierroers van Cap°
Wettingh, die neffens hem daer lagen, met sijn off haer
Luytenant, omdat doenmaels Cap° sieck lach.
1) Blijkbaar moet dit (misschien verschreven) woord droge bedding
beteekenen.
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De derde mijne is gevonden van goudt, van een seecker
soldaet van Cap" Brandes Comp e, die de heer Stachouwer
mogelijck noch kent: want als hij se gevonden hadde, soo
heeft hij bij mij ende hem de proeve daervan gebracht. Sin
naem (is) mijn geheel uyt de memorie gecomen ; mogel.
sal het de heer Stachouwer onthouden hebben. Altoos de
heer Stachouwer hadde de gebrachte prouve ofte steenstuckjes aen den Paulus Semler Norenburger te prouve
gegeven ; hij heeft oock geprobeert ende in mijn presentie
gerapporteert , dat het een goudtmijne was , maer wat te
arm. Dese mijn sal leggen niet veer vande Caep S i Augustijn , sooals mij de soldaet informeerde. Hij presenteerde mij daer datel. keen te brengen ; maer ick hadde
doenmaels geen tijt , de handen ende sinnen doeillnael becotnmert hebbende neet een tocht, die ick voorhadde.
De vierde mijne is in Selregipe Del Rey, achter Rio de
Francisco, boven 't stedeken Selregrippe'), in den bosch, 7
mijlen naer weste toe. Van dose heb ick dien bericht. Eer ons
Don Louis de Rocha ende Borgia Porto Calvo affgenollicn
hadden, soo was daer een sekere monninck bij Porto Calvo
woonende , die tamelijcke curieuse politicus ende beleeff'de
man scheen te wesen, oock wel geaffectioneert tegen or,seil
staet, met namen Magister Manuel a Domino Salvator,
Frater Ordinis Santi Pauli , van natie Portugees. Dien
werde daermee, om goede conversatie met ons, door I)on
Louies gevangen genomen ende weghgesonden. Ick hope,
dat hem U Ex'' omtrent Selgipe') vinden sal, want als hij
maer kan affeoinen , (sal) hij niet naerlaten bij U li gti te
comen ofte vervoegen. Dien sijde mij, dat hij 3 jaren Selgipe del Rey eertijts gewoont hadde , dit stedeken gelegen
sijnde 15 mijlen van Rio S t Francisco, beschrijvende mij
dese plaets vol wesen van beeste, ooek met weynich van
1) De namen van dezelfde plaats vindt men hier telkens verschillend
gespeld.
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fariuha , maer doenmael doen hij daer woonde , sijden hij
noch weynich volck geweest sijn ; in stedeken selffs, sij hij,
dat doenmaels niet meer als anderhalff hondert huysen
waren met ettelijcke kercken; van inwoonders, die int geweer costen comen, reeckende hij doen ten hoochsten 400
man; maer sijde , datse geen gereetschap hadden van wapens, geen magasijn van amunitie , als dit alleen wat de
particulieren in Naere huysen hadden. Van dit stedeken
boswaert in, sijden hij een seecker berchken te leggen, Tabaniana genoemt, daer 2 silvere mijnen waren , soo goet
als die van Potosy in Peru; maer sijde, dat den Coninck
dien doenmaels niet heeft willen laten bearbevden, deselve
Bocht te verduysteren, publiceren latende dat nyemant aen
deselve arbeyden sonde, omdat dit gevonde metael vals was.
Maer de monick seyde, dat dit maer geschiet was om de
luyden haer oogera te verblinden : want hij verclaerde, dat
hij met des Conincx Commissaris gedeputeerde in dese
mijne ingegaen, 't metael onder andere naerstich besichticht, met sijn handen de steenen affgebrooken , in mortier
gestampt en int vier gesteken ende rijck bevonden heeft,
elck pont van minerael gevende 5 realen, dit is 2 testoen
suyver silver. Hij seyde oock , dat noch tegenwoordich
in dit geberchte bij de mijne selffs woonde sijn goede
vrundt, genoempt Lopes de Montaluo, die hem amuseert
secretelijck dit silver uyt te trecken ende wech te senden.
Terwijl U Ex e nu meester vant velt is , alreede den vijant
sijnen forten, sijn artilerye affgenomen heeft, dat hij tegenwoordich niet doet off doen kan dan vluchten voort
nae Rio Sant Francisco, ende U Ex e daer oock comende,
nae Selegripe Del Rey, ende U Exe daer oock wesende, nae
de Bahy toe, soo sal den tijt alsdan selver U Ex e vermanen dat U Ex e niet beter doen sal connen , ' eer men
de Bahy gereet ende geresolveert is aen te tasten, alsdat
U Exe der vivres halve in Sellegipe Del Rey met het leger
een tijtlang hem legert, ende alsdan de informatie van
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silvermijnen sullen U Ex e wel te passe tomen. Een dinck
schiet mij hier noch in den sin, dat tot reparatie vals Fernambucq door ons ende den vijant heel geruineert is geworden ende Sellegripe Del Rey is vol daervan : U Excie
most sooveel bestiael als het mogelijck over de revier
St Fransisco laten brengen, om Fernambuco oconomie te
herstellen ende de inwoonders vant lant wat te helpen,
die in dit cas heel verlegen sijn.
De tijt prest mij , dat ick niet meer vande lantsaecken ,
door de voorgaende Magistraten ten achteren gebracht,
schrijven kan , onaengesien datter noch veel te schrijven
waere. Ick gae nu oock een weynich toecheeren onse
militie. Boven int tweededeel ende 5 point hebbe Mijnheere vernomen, hoe qualijck dat de soldadesque hier getracteert sijn geweest, niet int rantzoen alleen, maer oock
noch meer hoe leelijck dat se gepluckt ende gevilt sijn
geworden door quade opsicht vande Magistraten : van elckeen sulck procedure costen de soldadesque oock verargeren;
Regis ad exemplum totus componitur orbis. Sij meende
oock, is de Heeren geoorloft dit , soo is ons oock geoorloft
dat : d'eene raeff sol d'andere 't oogh niet uytpicken. Het
was soo, somptijts vergrepen sij haer oock (dat selde geschach) ende plonderde het volck , ende men mocht se
daerom niet hangen. Soo hebben se eens, int presentie
van d'heere Gouvern. Schoppen, den Parnabuck inwoonders
gedaen ende te vooren noch de Paribische; soo hebben se
oock andermael mede gedaen in Goyana , bij ontsetting van
Capo Bariby; eer ick mij ome sach, eer ich recht ervaren
cost, was de plonderingh al gedaen. Ick hadde geern een
dosijn geharquebuseert, die betrapt waren, daer gevonden.
Twee pollaerden'), die in Crijsraet quamen, ten regard van
dinwonderen, de saecke mixti fori sijnde, overstemden ons
dat wij qualijck eenen harquebuseeren costen, waervan mijn
1) Waarschijnlijk militaire scheldnaam voor civiele personen.
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journael wijtlopich verhaelt. Soo brocht het een dingh corruptie in d'andere.
Wt soodanige slappicheyt ende quade exempelen begosten se d'inwoonders de paerden te steelen, sonder yets
daervoor te geven, omdat het de Heeren oock deeden ;
vandaer quam het op de osse, van eerste swijgens tot de
suyckerkisten, vandaer tot de negersvercopinge, ende daerop veel clachte geschach , noyt geen inquisitie. Doch als
ick boven getoucheert hebbe , men kan over de soldadesque niet veel clagen; sij sullen gehoorsaem ende willich
sijn geweest, als se maer voorgangers hadden gehadt; als
se mercken U Exc e mishaecht, sij sullens neerlaten.
Nochtans dient uwe Ex eie eenige haer quade conste ende
faulte te kennen. Als se voor eenige occasie uytgeconschapt hebben tot plonderingh , soo groot als cleyn Officiers
sullen bij U Exe comen en seggen, dat sij een aensiach
wisten op de vijant , hier o ff daer, sullen se verloff bidden om haer verdint ') te maken aen de Comp e, ende als
se dien crijgen, dan sullen se anderen voorgaen daer se
beter weeten , off een parthij van haer sullen heenengaen
daer se beloven , ende een parthij van haer sullen senden
om te plonderen. Als se vrinden plonderen, gebruycken
se allerhande constichens a), Portugesen clederen aentreckende, Portugesen spraeck , welcke sulcke vogels met vlijt
leeren, userende, haer geweer bergende, dat men se daeran
niet naespeuren can, haer vermommende, ende snachts vier
in de huysen uytdoende ende diergelijcke dingen. Het
sijn van hier veel sulcke Officieren met groote plonderinge
ende groote somme geit naer huys gegaen, sonder dat oyt
inquisitie daeromme geschiet waere. Dieswegen willen d'andere, die noch hier sijn, ende dit veeeten, hetselve niet
nalaten, totdat se ettelijcke exemple van straffen voor oogen
hebben. Maer dat sijn noch cleyne gebreecke ten regarde
ij verdienstelijk, 2) kunstjes.
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van dit terrible gebreck, dat hier volcht. Van veel droevige
exemple wil ick maer ettelijcke hier vertelle: Als Colonel
Waerdenburch de stadt Olinda innam, verliepen alle soldate van haere vaendels aff om de stadt te plunderen ende
de wijn, de daer in overvloet was , te drincke, ende quamen
niet wederom tot haer vaendels in dry dagen tijts, wat
diligentie oock d'Officieren deeden, soodat wanneer den
vijant, die dicht bij de stadt was, maer met 300 man aengevallen hadde, alle geslagen sijn geweest. Als Colonnel
Rombach 't Reael eens aengevalle hadde, ende de soldaten
in de huyskens voort Reael hoope goets en cramerij vonden
ende malkandere verwittichden , sij liepen blint daer drae
toe uyt haer oordes ') met groote confusie , dat uyt haer
groote schande groote schade te sien is geweest. Hadden
den Albuquerque niet gemeent, dat het een stratagema
was ende sijne daerom ijverich soliciterende Officiren toe gelaten uyt het fort uyt te vallen , soude niet veel van
haer affgecomen hebben. In dit haspelen wirden Rombach
self's geschooten, dat hij uyt die quetsure sterff. Veel van
d'onse quamen eerst den darden dach uyt het bosch sonder geweer t'huys. Als ick met Don Louis sloech , de voorste bleven staen aen de slechte plunderage van doode corpus haer amuserende , ende hielden ons allegaer op , eer wij
wisten off costen mercken wat van vooren te doen was;
halt dat niet geweest, men had groote schade aen den
viant doen connen. Soodat U Ex v e altijt int perijkel wesen
sal in sijn exploicten , als het niet bij tijts geremedieert
wert. Het remedie, haer mijn oordeel, most dit wesen , dat
men bij tijts haer persuadeert dit aen te nemen ende te
onderhouwen, dat alle buyt int publicq gebracht ende dat
onder deselve gedeelt werde, welcke se toecomen soude;
niet alleen affnemende , maer oock rigoreus straffende elckeen bij welcke particulier veroverde, 't minste buyt gevon1) gelederen.
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den worde, anders sal het U Ex C1e niet verbeeteren connen, want in alsulcke accident sal U ExC1e bevinden groote
conniventie vande Ilooftofacieren , die haer favorite part
met haer houdende, vooruyt laten loopende, den welcke
daernaer al de rest volcht
Dat sij cart aengeroert vande gebreecke onser soldades,
que; van andere dingen , de staet van oorloge concernerende, uwer Ex e te raden willen, soude heeten sus Minervam. Uwe Exe sult wel vinden, wat het best sal wesen.
Anders, van wegen bewaringh van onse custen , in cas dat
ons leger buyten Rio S t Francisco quam, had ick noch in
Novemb. 1635, sooals den staet vaat lant doenmaels was,
mijn advys nae 't vaderlant overgeschreven , waer tegenwoordich al in veranderinge voorgevallen is, soude ick
oock wijnich veranderen. Mijn gevoelen is, dat Rio Grande
niet minder als met 200 man beset moet blijven ; opt rivire Mongnappe (als het U Ex e siet, sal effen van dit gevoel weesen) most een fort gelijt werden met besettingh
van 100 man : anders is daer de bequaemste plaets voor
den vijant uyt ter zee int midden van onse Provincie te
debarqueren, hebben dichtbij bay Trayson; principal. soude
dit voor Pariby, die dicht bij licht, seer prejudiceeren, als
ons den viant daer onversiens op den hals quam. Op Pariba ende de drie forten, die daer lijn, jugeer ick daer noodich sijn 600 man; opt eylant Tamarica (verlatende bet
onnodich Capivariby), in Goyana ten minste 300 man, opt
Reciff en omleggende forte met de Affagodes , andere onnodige forten gedemolieert hebben, 700 man. In cabo S t Augustijn wonde ick wel dat alles geslecht was, niet houdende
meer als een fort over de haven ; maer omdat men niet
lust noch middel heeft om veel te bouwen, soo mocht het
fort Gijselingh, dat alreede daer gereet staet, soo blijven
als het is, met besettingh van 150 man Het vers genomen fort van Porto Calvo sal U Exe metier tijt niet wel
gevallen: want op dien plaets daer 'tselffde tegenwoordich
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light, kan niet anders gesecundeert werden als wanneer
men meester int velt is. Als de vijant eens steroker int
lap t compt, als wij , soo ist verlooren van rich selff, met
alle de artillerye. liet soude beter veesen, dat het gedemolieert Wirt ende dat U Ex e over de haven een forte liet
maken op de strant met besettingh van hondert vijftich
man : dat cost althoos te zee geholpen worden. In Porto
Francisco, om Alogoa vrij te houden, off daeromtrent, sal
U Ex e een forte maecken moeten van besetting van 100
man. In Rio St Francisco sijn twee plaetsen , daer de
deurcompste pleech te veesen, daer most men oock twee
forten leggen met besettingh van 150 man elck. Ende dat
sou het alderminste wesen, dat U Ex e hier laten most als
hij over de reviere Sint Francisco hem begeven wilde, te
minste noch met een vliegent legerken omtrent van 400
man, dat sou in alles maken 3000 man; met de rest mocht
U Exe sorgeloos gaen daerheen , waerheen belieftde , buyten Rio St Francisco niet meer besettende, maer alleen
plonderende ende daer de cost voor de soldadesque ende
buyt soeckende, men coste altoos gereet sijn om naer
Farnambucq te keeren ende comen als er tijdingh quam
van des viants aencompst uytter zee; interim sullen mogelijck resolutie ende middele comen om de Bahia selffs aen
te tasten.

ZESDE VERGADERING.
20 Maart 1869.

HYMNI OFTE LOFF-SANGEN. - APOLOGIE VAN ARTICHOFSKY.

HYMNI OFTE LOFF-SANGEN.

De Heer J. I. Doedes bespreekt de

Hymni of le Lof-

gedrukt
in 's Gravenhage bij Hillebrant Jacobsz., drucker-ordinaris
van de H. M. Heeren Staten Generaal, in 1615, waarvan
onlangs door Dr. A. van der Linde te 's Hage een nieuwe
druk in het licht is gegeven. De Heer van der Linde
kende slechts twee exemplaren van het oorspronkelijke
werkje, het zijne, thans in de Koninklijke Bibliotheek te
's Hage, en dat der Utrechtsche Akademische boekerij, van
den Hoogleeraar Heringa afkomstig , die het breedvoerig
en nauwkeurig beschreven heeft in den Kerkelijken Raadvrager en Raadgever , 2e Deel , bladz. 280 volgg. De Heer
Doedes vertoont nog een derde exemplaar uit de boekerij
der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Rotterdam, hoogstwaarschijnlijk van Uytenbogaert afkomstig , en
een vierde, dat later door den Hoogleeraar Heringa aanSangen op de Christelijcke leest-dagen ende ander-rins,
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gekocht, thans in het bezit is van den Heer A. van Wetering, rustend Predikant van Purmerend, die het uit de
nalatenschap van genoemden Hoogleeraar, zijn schoonvader,
verkregen heeft. Dit exemplaar is door den Hoogleeraar
Heringa in 1830 te Rotterdam gekocht op de verkooping
der boekerij van den Predikant Th. Hoog.
Uit de vergelijking van deze exemplaren is den Heer
Doedes gebleken, dat er ten minste twee zeer onderscheiden uitgaven der Hymni bestaan hebben, en hij stelt zich
voor, deze niet onbelangrijke bijzonderheid elders breeder
te bespreken. Verder blijkt het niet, dat de Hymni in de
gemeenten gebruikt zijn, en al wat in de notulen van den
Utrechtschen Kerkeraad gevonden wordt, bestaat uit eene
aanteekening van den 15 den Maart 1615, waaruit wij zien ,
dat het boekjen aan dien Raad door de Staten van Utrecht
is toegezonden, met lastgeving om hun Ed. Mag. mede
te deelen wat daarin bevonden mocht worden verbetering
noodig te hebben.

APOLOGIE VAN ARTICHOFSKY
TEGEN DE BESCHULDIGING VAN DEN RAAD VAN BRI ZILIE,
INGELEVERD AAN DE STATEN GENERAAL
IN AUGUSTUS 1639.
Uit het Archief van HILTEN.

Hoogh ende Mogende Heeren.
Een slechte slach verweekt in de luyden veel crijtens
ende spartelens , maer die hertelijck int leven getroffen
vert, blijft off heel stil leggen, off als hij noch eenige eracht
heeft , cruypt stom wech met de wonde henen , daer hij
eenich solagement hoopt te vinden. Daeruyt compt der
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Latijnen spreeckwoort : Curae level loquuntur, ingente sstupent. Ick hebbe soo veel concepten , oock woorden niet ,
om dit ongelijck te beschrijven , dat mij wedervaren is, hebb'
een affkeer ende grouwel om het te melden, off om daeraen maer eens te gedencken wat mij gepasseert is. Hadde
ick onderwegen connen sterven off een houck mogen kiesen om te schuylen , ick soude niet gesocht hebben nog
uwe Ho. Mo. noch ymant anders, die mij voor een eerlicken man te voorera gekent heeft, onder de ooghen te
comen. Eensaemheyt soude mijn beste soulagement geweest hebben ; maer per forse hier gesonden sijnde, moet
nu selffs tot meerder smerten publycquel. weerom uwe
Ho. Mo. ende alle de werlt verthonen mijn geschent aengesicht , dat te vooren , als mij vrijstoet te dienen, den
vijant noyt verdragen heeft connen , ende twelck onlangs
om getrouwe ende hasardeuse diensten in goede gratie
stoet.
Opdat uwe Ho. Mo. bequaem jugeeren mogen , wat recht
ende reden dat se daertoe gehadt hebben, sal ick uwe Ho.
Mo. in drye gedeelten pertinentel. alles voor oogen stellen.
Int eerste gedeelt sal ick aenwijsen, watter gepasseert is,
eer dat se oorsake hebben connen vinden om mij aen te
tasten. Int ander deel sal ick historischer wijse vertellen ,
als se oorsaecke gecosen hebben, hoe dat se met mij omgesprongen ende gehandelt hebben. In het derde deel sal
ick aenwijsen het groot gewelt, dat se bedreven hebben,
niet alleen tegens alle rechten ende formen van processen
in de werlt, maer oock tegen uwen stoet ende gemeene
vrijheyt des vaderlants.
Wat het eerste gedeelte belanght , sijn Ex C1e Graeff Jan
van Nassouwen hebbe ick sestien jaren van aengesichte
gekent : want vande Bergen-op-Zoomsche belegeringe aff,
hebbe ick in vele belegeringen geadmireert de treffelijcke
feyten van wapenen zijnes huyses, namentl. deler twee
grootste Generaels der Christenheyt, Mauritius , hoogh lof-
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felicker gedachtenisse ende sijnes Hooch ts Henrici , tegenwoordigen Princes van Orangien. Hebbe wapen gedragen,
sonder yets daervoor te genyeten , de gehele belegeringe
door, als Spinola Breda innam , in andere oceasien ; ben
oock mede geweest, als de geheele belegeringe van 's Hertogenbosch , tochten niet gerekciit, oock dese belegeringe
niet, in dewelcke ick maer als to siender geweest ben,
als bij exempel de laetste recuperatie van Breda door sijn
Hoocht. Tusschen beyden, als stilte van wapenen in Nederlanden viel, off goede oceasien haer presenteerden, pousserende mijn employen in andere landen, als in Vranckrijck
voor Rochelle , als in Brasil twee diverse reysen uwe Ho.
Mo. dienende. Het geviel , als ick tweede mael voor Colonnel nae Brasil gesonden was, dat de voornoemde sijn
Exdbc Graeff Jan Maurits van Nassouwen daer oock quam
voor Generael. Daer heb ick hem van herten gedient tot
mijn vertreck toe, met sijn goet contentement. Ick hebbe
hem altoos voor een seer beleeffden Heer aengesien ende
van een Boeten ommegangh, soodat ick bedroeft was van
hem te scheyden, als mij hare Ma t van Polen revoceerde');
maer ick hadde noch geen mate zouts met hem gegeten ,
soodat ick van sijn colere, suspicaciteyt ende jalousie niet
geinformeert was , welcke dingen ick anders beter mijden
hadde tonnen. Altoos, doenmaels tonde ick noch geen
onlust tegens mij aen hem speuren, ende daernae en ben
ick omtrent hem niet geweest , als nu de derde reyse in
Brasil ongeluckelijck tomende, soodat mij swaer valt te
prognosticeren, waeruyt dat dese alienatie voortgecomen is.
Mij is nu de jongste mael in Brasil wesende , ende niet
eerder, ter ooren gecomen, dat de soldaten in de tocht
voor de Baija haer onvoorsichtichlijck lieten verluyden met
haer wensch dat mijn persoon sijn Ex°°" ter dien tijt hadde
1) Zie Arend, Algem. Gesch. d. Vaderl. D. 11 St. V. bl. 44, noot
3, en bl. 180 met noot 6.
XXV. J.
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mogen assisteren en dienst doen , twelck van inwoonders
mede geschieden. Maer soo ick selver tijt absent was, soo
en can mijn niet inbeelden, dat sijn Ex C1e om dier oorsake
(als wetende mijn onschult) eenige jalousye daeruyt tegens
mij geschept heeft ; ende en wete het derhalven niet te
amputeren, dan ofte sijn Ex cie mishagen daervan gehadt
heeft, dat men met mij, sonder sijn voorweten, in tractaet
gecomen is, ofte dat hem eenige atlen van mijn capitulatie tegen de borst geweest sijn, die nochtans niet anders
genieent waren te strecken, dan onder sijn Ex e oppercommando te meer dienst te mogen doen. Altijt, ick ervoer
niet eerder vanden onlust, die van mijnentwegen aldaer
ommeging, voor ick de jongste reyse aldaer quam : anders
sonde mij wel gewacht hebben om daer te comen , hebbende andere goede employen voor de hant gehadt. Hebben de Heeren vande Comp e dit geweten (als ick daernae
in Brasil ervaren hebbe , dat de Graeff evenwel deswegen
schreeff dat men mij niet senden soude), soo hebben se mij
groot ongelijck gedaen, dat se mij gesonden hebben , oock
van dese dingen ongewaerschout, dat ick mij beter hadde
mogen versiep . Mijn arrivement was sijn ExCie soo lieff,
dat hij datelijck mette eerste schepen om sijn affscheyt
schreeff, onaengesien hij mij noch een Boet gelaet toonde.
Den Admirael Lichthart, als ick nu soo spottelijck te huyse
quam, vertelde mij eerst, dat hij wel wiste, dat sijn Excie
hier aent Hoff geschreven hadde, dat men mij niet senden
sonde. 'Tselve bekennen nu eerst oock ettelijcke grootte
luyden , ende te vooren, als ick totten dienst versocht
wierde, swegen se allegaer still, onaengesien ick dagelijcx
met haer converseerde. Soo schickt het de providentie
(odes, alsse hebben wil dat men de straffe niet ontgaen
sal Wat ick op sterck aenhouden vande Compagnie gedaen hebbe, hebbet gedaen uyt goeden ende ijverigen herte
tot haren dienst. Ick sal sien , off se mij nu oock helpen
connen uyt delen claddt, dien ick harentwegen daer ge-
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haelt hebbe. In de aencompste hebbe ick datelijck dese
rescontre gehadt : een dach voor mijn compste rond ick
naer 't Reciffo een Spaense berck , dat ick voor Isle de
Fogo genomen hadde, want de jaght Vleermuys was van
mij al in zee moetwilliger wijse weghgegaen, adviserende
dat ick op de sust was, met soo veel volcx en schepen
alsder waren , vragende off se mij niet al inprovisto ergens
te employeren wisten, eer mij den vijant gewaer wierde.
Sij sonden antwoort, datter niet vijantlijcx voorhanden was,
ende dat ick slechts op de reede setten soude. Sanderen
daechs den antwoort gecregen hebbende, settent ick op de
reede. Soo Naest was het ancker in de groet niet, den
h r Carpentier, Assessor ende Willem Corneliss., die men
daer Admirael noemt , haelden mij aen landt met haer
booth. Qualijck dat ick uyt mijn boort in haer boodt overgestapt hadde, quamen datelijck dicke voléen van canons
nae den vlagge, die vande stenge woey, ende als die niet
raeckten , quamen ten tweede, derde ende vierde mael andere niet mindere voléen, soodat den armen schipper Buysman (die niet eer meende te strijcken , als wanneer ick
't lant geraect hadde), sijn stenge beschadicht siende, lang
opsprongh , hem wendende ende drayende , eer dat hij bemerckte wat dat het te beduyden hadde. Ten laetsten de
bovenvlagge niet connende raecken, schootten se hem de
vlagge achter op de campanje in stucken : dat was daervoor dat mij de Compagnie Admirael van dese voyagie gemaect hadde. Den schipper volchde aen lant, quam bij
mij ende beclaechde hem seer om dat affront; maer ick
maecte mij dom, sweech stil ende gaff hem de schuit dat
hij de vlagge niet datelijck gestreecken hadde. Aen landt
comende vant ick dese twee schepen in de have, die mij
tegen der Compagnies ordre ende instructie in de zee verlaten hadden, namentlijck de Zeerobbe, daer Poen schipper
op was, die hem bij tijts al van Cape Finisterre af van
mij affgesondert hadde, niet willende gehouden veesen den
23*
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vlagge te volgen , weghnemende mij een gehele compagnie
soldaten ; 't ander was 't jacht Vleermuys, daerop den schipper Westphaling was, die mij expres bijgegeven was om
door hem de custe te ontdecken. Op dese schippers lede
ick flatel. mijn beklach, ende soude haer gaern gestraft
hebben voor 't affront , datse mij aengedaen hadden, ende
voor den grooten commer , dien ick harentwegen op de
zee droech , omdat se mij niet alleen verswackt hadden,
maer oock onmachtich gemaeckt de sust te besichtigen in
d'aencompste, sorgende dach ende nacht, dat se niet van
den vijandt genomen wierden, daermede de gehele vloote
verklicken. Bij lijn ExC1e was daer niet van te spreken. Ick
gingh bij de Hooge Raden, vertoonde haer opt beste als ick
coste, dat de Comp e daeraen gelegen was, dat se de luyden
straften ende tot gehoorsaemheyt brachten, haer genoechsaem in de handen hebbende. Remonstreerde haer, hoe dat
dit alles wat se hier met cleyne broeken bij malkanderen
brachten, door sulcke lieden met millioenen verlooren ging,
als geschiet is met Pater , met Jonneman , voor de Bahya
met Houtebeen, nu in Westindien, die van sulcke luyden
verlaten ende verraden sijnde, grootte costen vergeefs gespilt hebben. Jae dat holp alles niet , terwijlen het ') van
gene presente profijten met haer gesproocken wierde, sij achteden dit alles niet, defendeerden hem opt beste, meenden
sij hadden hem daervoor goetcoop gehuert, deden hem op
het spoedichste ende voor alle laden. Om schijn evenwel
van suspicie te maken , hielden hem een dach in arrest,
ende lieten hem door den Scheepsraet daernae vrij spreken , dese clausule noch in de sententie bijvoegende , dat
hij tegens mij mochte procederen om de schade, dat ick
hem eersen dach opgehouden hadde, over hem slagende.
Den schipper van de Vleermuys, Westphalinger, wierde
vande Scheepsraet gedeporteert, maer 't was maer een
1) Op de Hoogd. wijze: wij zeggen :

er.
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farsi '): sijn Exe gaff hem 't schip flatel. wederom. -- Om Gort
te seggen, was alles niet goet, wat ick maer gedaen hadde
ofte dede. Bij versterven van mijne Officiers op de zee,
ga ff ick mijn Cap' Luytenantsplaets, item mijn Vendrichsplaets aen anderen bequame, daertoe ick gerechticht was
als Admirael door den 55 artyckel, en mostet doen, niet beter wetende, als dat ick tegens den vijandt gingh. Als ick
daernaer aent lant quam, wierd niet voor goet gekent oft
aengenomen ; deselve personen mosten daernae vande heeren Raden, die int minste daerinne niet te seggen hadden,
haer acten halen ende betalen. Insgelijcx mosten se oock
acten haelen bij sijn Ex e , doch daer sonder geit te geven.
Den heer van Coeullen, als hij eenich volck met sijn opene
cedulen , ordres ofte mandementen aen mij renvoyeerde,
tituleerde mij publyequel. Commissaris Genael vande artillerie ; om dit te doen cesseren , selffs sieck sijnde ende
bij hem niet gaen cunnende, schreeff ick hem, dat hij
gelieffde namaels te gedencken , dat ick geen Commissaris
Gnael, maer rechtuyt Generael vande artillerie was ; het
wierde geexcuseert door een abuys geschiet te sijn , alevenwel qualijck genomen, dat ickx schrijven derffde. De
cortosye, die ick daer ontfinck om een bequaem logys te
hebben, was soodanich, onaengesien soo op Anthoni-Vaes
als opt Recyff goede logementen waren ende ledich stonden, sij gaven mij mijn oudt logys, doenmaels heel onranponeert, de daken doorgaens gebroocken , allenthalven
leek ende soo benauwt , dat ick qualijck mijn provision
daer in brengen coste, soo toegerecht datter niet een banck,
niet een stoel , niet een taeffel , niet een deur, niet een
venster in was; dit most ick selffs op nieuw timmeren ,
ende tot mijn wechsendinge toe, oock in de hartste sieckte,
meest in vreemde logementen selffs schuylen, de huer betalende. De thien negros, die mijn de heeren Raden vol1) farce, grap.
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gens de capitulatie geven mosten, wierden mij diverse
reysen gesonden in creupelen , wijven ende kinders, ende
als ick se renvoyeerde, mannen vereysschende, wiert niet
wel genomen; gene negros, die goede visschers waren, erlangen connende, vercreech ick verloff van sijn ExC18 om
twee Brasilianen uyt de Brasiliaensche Comp e , die de Heeren int St Laurents betaelden , te nemen. De Heeren
wilden daertoe niet verstaen , onaengesien sij soo weynich
daerin te seggen hadden , ende ick dierentegen weerom
haer twee negros terugge geven wilde. Sulcker cleenicheden passeerden veel , dat men noch door mijn patientie
tusschen beyden sonder alarm laveren coste. Ytwes van
offensie maeckte mijn eerste brieff, dien ick inde sieckte
aende Vergaderinge van XIX schreeff, omdat ick daerin vermaen dede van honger , om quade oeconomie int landt; dat
de inwoonders niet genouchsaem negros, oock niet om
Tijdel. prijs crijgen costen , om neffens suycker oock farinie
te planten, twelck oock wel mede ware oorsaeck was.
Maer de naerdere oorsake derffde ick daer niet uytdrucken,
omdat mijn brieff van haer gelesen moste werden , welcke
was der heeren Hooge Raden selffs giericheyt. Soo lange
men de luyden geen farinie met gewelt affnam , ende betaelde deselve 'talekair `) tot 40 a 50 st. nae de gewoonte ,
soo lange deden de luyden farinie planten ende wisten
daerop wat te winnen. Maer als de Heeren (in dien tijt
noch als ick tweede mael vandaer naer 't vaderlant ging)
niet meer daervoor wilden betalen als 24 a 30 st., ende,
als se daerover niet te coop quam , den inwoonders taxe
stelde, dat dien ende dien morador soo veel ende soo veel
aleguairos voor sulcken ende sulcken prijs opsoucken ende
leveren mosten , soo lieten de Laboradores farinie onder
wege ende begaven haer allegaer aent planten van suycker, waerdoor de farinie metier tijt soo affgingh, dat se
1) Zekere maat, straks alequairo genoemd.
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nu heel ende al niet te betomen is. Insgelijcx maeckte
dit oock wat offensie, dat ick in delen brieff schreeff van
slappicheyt der Justitie ; dat ick 't gecrijt hoorde, hoe de
roovers van oase gedebandeerde soldaten ende vrije luyden
met troppes door 't lant liepen ende schade deden, ronder
dat men die rigoreusel. strafte, die men in mijn tijt gevangen creech, off sonder dat men goede ordere stelde om
deselve met alle man op te soecken ende extermineren ,
niemendal anders te doen hebbende. In somma, siende
dat alles qualijck genomen wierde, hadde ick m ij vastel.
voorgenomen voortaen te swijgen , te lijden ende mijn selffs
te bewaren totte eerste occasie met den vijandt, in dewelcke ick verhoopte met Godes hulpe te bewijsen , dat
ick waerdich was beter onthael, beter estime ende consideratie. Maer als ick sach , dat mij daerinne oock betijts
traversen geleyt wierden ; dat mijn regiment gescheurt,
't volck vande compagnien affgenomen, de compagnien door
geheel Brasilien verstroyt ende van mij soo verre affgesonden wierden, Jatter geen apparentie was in langen tijt
de helfte maer daervan bij malkanderen te vrijgen , coste
ick datelijck bemercken , dat men mij inhabil wilde maken
om eenige eere van goeden dienst voortaen in te leggen.
Dat was mij swaerder als den doodt selffs, ende hadde niet
goets te vermoeden , eerwijlen mij van uwe Ho. Mo. ondergetekende contracten ende capitulatien daerinne niet helpen coaten, met dewelcke ick versekert was dat dit niet
geschieden soude.
Op dese proceduren dan coste ick niet langer stil swijgen , ende evenwel ick wiste niet, op wat maniere dat ick
't soo aenbrengen soude, dattet beharticht wierde ende niet
affgewesen sonder recht bescheyt, met ceremonien off lachenden monde, naer haer gewoonte. Mij docht wel , dat
ick door een ander bequaem persoon mijne doleantien met
meerder glimp sijn Excie bijbrengen coste als selff, ende ick
sagh mij oock nae sulcken om; maer eenige der weynige
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op welcker sinceriteyt men sich betrouen mochte, waeren soo aikeerich ende soo vreesachtich , dat se gants in
gene dingen haer mengen wilden om des Graves offensie
te mijden; andere, die met den Grave familiaer waren,
flatteerders, soodat het perijckel was yets te seggen , opdat het niet verkeert gerapporteert wierde. Om dose oorsaken dan sach ick niet, hoe dat ick crachtelijck mijn beclagli doen mochte : want te vooren ettelijcke malen van
verre met beleeftheyt mijn letsel te kennen gegeven hebbende, hadde ick niets uytgerecht. Die maer yets van
mijne compme11 begeerde, schreeff slechts een request aen
den Grave, ende hij tekende datelijck, het wort geconsenteert. Het was een miserabel dingh , niet d'aensienelijcke
alleen vanden Hove conden lichtelijcken sulcke cedulen te
vege brengen, maer oock de slechte , nieuwe, met mij aengenomene luyden, die maer kennisse hadde off in de Secretarye, off met sijn hellebadier, off duer de schrijver
maer van sijn guarde, die tonde sulcke cedulen metter
haest vrijgen ende gaen daermede van mijne compagnien
aff daer hij wilde, totdat het getal soo groot viert, dat ick
gansch niet meer swijgen toste. Sieck te bedde leggende
en evenwel altoos geimportuneert wordende van mijne Capiteyns ende Naere brieven , die over de affneminge der
soldaten continuelijck claechden, quam mij seer swaer aen,
mij te cleeden ende vant Recyff nae Antoni-Vaes tot den
Grave over te gaen. Als ick somtijts quam, soo vant ick
hem oock niet t'huys, mits hij uytgereden was nae sijn
timmeragien, plantagien. Somtijts was hij oock niet van
humeur om sulcke dingen te hooren. Soo behoorde tot
dese dachten ende remonstranties oock principalijck de
Hooge Raden, die tot de quade menagie vande compagnien
de deuce altoos open hielden ende met den oorloch haer
niet becommerden, selffs daeruyt namen wat haer belieffde.
Ten laetste soo adviseerde ick mij van sulcke remedie, namentl. een semblant te maken dat ick mijne doleanties in
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Hollandt overschrijven wilde aen de heere Burgem r Albertuln Conrady '), maeckte een kladde ofte ontwerp van een
brieff aen hem, daerinne specificerende alle dese ongeregeltheden, die ick lijden moste, tot verminderinge van mijn
contract, ende nam voor, als se bij malkander vergadert
waren, voor haer te compareren, 'tselve wat ick desen ontwerp schreeff haer voor te lesen , alles watter in stont
stante pede te verificeeren ende te versoucken, dat se mij
satisfactie daerinne doen wilden, opdat ick desen brieff
niet en behoeffde te schrijven ende liever desen cladt scheuren mochte, off als zij 't niet doen wilden , dat se mij excuseerden, dat ickt most schrijven. Dat is het eerste gedeelte,
dat sijn de dingen, die vooraen gingen , eer dat sij oorsake conden vinden om mij aen te tasten.

Volght nu het ander gedeelte , in hetwelcke ick historischer wijse vertonen wil, hoe dat se mijn ontwerp vanden
brieff voor een bequame occasie gecosen hebben om mij
aen te tasten, ende hoe se daerop met mij omgesprongen
ende te werck gegaen hebben.
'T ontwerp was dusdanich. Boven aen stont een tytel
dus geschreven:
Ontwerp van een brieff, geschreven in mijn sieckte
aen den heer Albertum Conradi , Burgemr van
Amsterdam, als naer mijn compste de suyckerschepen tweede mael nae 't vaderlaat gingen, circa
17 May 1639. Den kladde selffs was:
Mijn Heere.
'T is uyt gene nalaticheyt geschiet, dat ick tot hiertoe aen
U E. niet geschreven hebbe. Vanden 20 en Martij aff, als
1) Albert Coenraads Burch.
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ick aent lant gecomen, tot desen lach toe hebbe ick sieck

te bedde gelegen; ben oock noch tegenwoordich soo gestelt,
dat mij heel moeijelijck was dese weynich regulen opt
pompier te brengen, doch in geen slechte ') droeffenisse
sijnde, en evenwel noch geen opentl. clachten formeren
dervende. Soo haest mij de nephritici cruciatus weynich
respijt gaven , has lachrimas in sinum tuum uti parentis
effundo. Doch eer ick de klacht beginne, hebbe dit vooreerst vanden staet deser landen cortelijcx te gedencken,
dat hier , Godt loff, noch alles wel gaet. Wij hebben tot
dese toe noch geen attacque gehadt vanden vijandt ; wij
doen selffs oock niet, vooreerst op lijn voornemen letten
moetende, ende daernae door gebreken, die mette voorste
schrijvens nae 't vaderlint aen mijn Heeren overgeschreven
siju ; doch alle onse schepen lijn gereet met duysent soldaten , om een tocht met den Admirael ende Majoor van
mijn regiment te doen. De tocht is mij onbekent: want
U E. wel weet, dat ick in den Raet niet en come, oock
niet spreken mach, dan gevraecht sijnde. 'T is mijn werck,
alhier onder commando staende, te wachten ende op te
passen op de employen , twelck ick oock doe. Ick bilde
maer Godt Almachtich, dat ick bij hare employen voor een
eerlijck man passeren mocht, 'twelck ick met mijn verstant
niet wel begrijpen kan dat het geschieden mach , de middelen daertoe dusdanich affgesneden werdende, als het dagelijcx geschiet. Dat is 'tselve, mijn Heere , dat mij tegenwoordich in sorge houdt; dat is 't werck , dat mij in mijn
sieckte altoos voor oogen staet , dat mij mijn eten in gal
ende melancolye verandert ende daervan ick meest altoos
droome. De sake selffs gelieve U E. uyt volgende rapport
aldus te rumineeren. De Compagnie sendt uyt het vaderlandt gene recruyten, gene matroosen, gene ambachtsluyden, weynige schribenten voor de comptoiren, geen treins1) d. i. gerinije,
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volck; dit alles moet nu mijn regiment furneren, ende dit
is niet alleen uyt mijn regiment : tegens alle ordres ende
costuymen vande Compagnie sijn oock alrede vrije luyden
gemaeckt; uyt dit regiment sijn alrede veel onder andere
compagnien ondergesteken ; misse alrede meer dan drye
hondert man , daervan ick date]. de lijsten soude gesonden
hebben, hadde mij de sieckte weynich eerder voor 't vertreek deler schepen verlaten; maer ick sal se correct senden , als ick , wilt Godt , expresse met de naeste schepen
daervan aen de XIX schrijven sal moeten.
Alle dagen hebbe ick moeyten mette soldaten, die mijn
overlopen, bald onder dese, bald onder andere compagnien gaen willende , ende 'tselve somtijts eerder vercrijgende, dan ick 't voorcomen kan. Ick hebbe alrede compagnien, die, hondert ende vijftich coppen sterck uytgevaren sijnde, nu geen hondert coppen sterck lijn, ende dit
is noch maer een begintsel. Ick ben noch maer twee
maenden hier geweest, wat sal het worden, eer noch twee
andere maenden voorbij gaen , ende wat dan , eer vier
jaren voorbij loopen? Sal het niet effen alsoo worden, als
met andere regimenten alree geworden is : dat hier niet
een Majoor is, die daer weet wat sijn regiment sij?
Mijnheer considerere wat voor autoritevt, oock audientie
ick hier hebben moet, sijn Exe vacante plaetsen van mijn
regiment vergevende, en is noch genen geweest, die hem
bij mij gepresenteert ende ceremonien heeft om wellecom
te veesen. Mijne compagnien werden niet door mij, noch
door mijn Majoor off andere mijne Officiers geregeert,
maer door andere Commandeurs, die somtijts een changement maken, eer ick off de Majoor dit krijcht te weeten , ende eer dat men kan verbeteren. Somtijts lopen
hier soo veel cedulen , vanden Admirael , van vremde Majoors, oock slechte Commandeurs, niet aen mij geaddresseert, maer aen mijn Capiteyns, die verre affgelegen sijn,
dat se door ordre van sijn Ex e dese ende dese mannen
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sullen laten volgen totte schepen, totte ambachten, tot
andere compagnien , ende crijgent eer ment ervaren kan ,
off dien ordre soo geweest is. Trommels, trompetters,
tambours werden afgenomen ende andere gegeven.
Tot hiertoe heeft mijn Majoor, van alle compagnien
affgesondert, opt Reciff stil geseten , alsoff hij geen einploy hadde ende tot sijne compagnien niet behoorde.
Alle mijne compagnien leggen van malkanderen verstroyt, beginnende van Rio Sint Francisco aff tot Paraiba
toe, becans op hondert mijlen; eer ick wat van deselve
ervaren kan, moet meer dan vier weken daertoe hebben.
Ondertusschen men changeert se daer vanden hoogen boom
aff, soo als men wil, als off se niet hadden connen geleyt
worden in een provincie bij malkanderen, onder beter
discipline, eiercitatie van haere eggen Officiers. Wat voor
volck sal daer doch uyt connen worden , als men se soo
institueert ? Waermede sal ick doch eens moeten tegen den
vijant gaen? Wat sal ick met sulcke schapen uytrechten
connen? Ende ten laetsten, moet ick niet in slechte reputatie daerdeur, tegens mijn wille ende sonder mijn schult,
onnosel geraecken ? Dese particulariteyten, die boven
vertelt sijn, sijn veel mijn Heere, die op sijn Excie schijnen te slaen , alsoff ick hier oock over hem claechde;
maer alle van deser soorte importeren niet veel , ende sijn
lichtelijck te verbeteren ; meene oock niet, dat se lang
duren sullen. Ick bekenne daerbeneffens , dat ick sijn
ExC1e dese sake noyt soo duydel. als hier geclaecht hebbe ,
verhindert sijnde door mijn sieckte, ende expectative o ff
het noch veranderen wilde. Veele dingen hebben oock noch
niet gedelibereert , geordonneert connen werden inde begintselen scuffs. Ick hebbe oock soo goeden naturel ende
ommegangh in delen Heere gevonden , dat het off geen
mensch, off een heel quaet mensch wesen moste , die met
hem niet overeen komen conde. Ick sal hem in alles altijt
altoos onderdanich wesen ende neerstich te gemoet gaen.
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Mijne Heeren mogen versekert sijn , dat se nemmermeer
hooren sullen van minste disobeissance tegen hem ; maer
het ruineren vande compagnien ende regimenten alhier,
dat en toucheert hem niet, maer raeckt de Hooge Raden ,
ende 't is een sake die heel gedeploreert is ende in vele
jaren hier niet eens verbetert coste werden. Al met de
eerste haer voyagie hadden deselffde Heeren dit ingevoert
ende gepractiseert. Sij Boent dese tweede voyagie noch
meerder, persuaderen dit sijn Ex e'e , hebben 'tselffde oock
mij hier voorgehouden, dat anders hier niet te leven is ;
dat men uyt Hollandt niet te verwachten heeft, omdat
daerop geen schrijven geleth ende niet gesonden werdt;
item dat de luyden , die daer aengenomen werden , meest
cavaillien sijn, die geen broot daer crijgen connende , de
reyse aennemen ; als men andere , die yets kunnen , dan
niet behoorl. gagieren wil , flatmen hier alles opsoucken
ende scuffs maken moet. Dat sijn hare redenen, die wel
waer sijn , ende die haer wel opt Reciff gerieven , maer
de (-eneraels ende Colonnels in oorloge seer ontrieven,
dat men daernae niet veel uytrechten kan, dat men met
compagnien van achtien , van dartich, veertich man voor
den dach comen, van andere compagnien volck aen deselve
geven , alles door malkanderen mengen ende turberen
moet, niet deughlijcx hebbende den vijant voor de neuse
te stellen. Oock als se dit voor dien tijt noch niet veranderen costen, soo mochten se de confusie continueren in
dese regimenten, die se alrede gedisbarateert ') hebben,
tevreden latende mijn regiment, dat deswegen soo sterck
geprevilegeert is. Int begintsel datel. van mijn compste,
siende , dat se haren ouden gangh hielden, ben ick bij
haer geweest, ende hebbe expres gevraecht , off se mij
mijne capitulatien , met de Heeren Meesters gemaeckt,
houden wilden, om geen volck van mijn regiment te ne1) Spaausch ; desbaratar, te gronde richten.
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men. Int eerste docht haer vreempt, dat ick daeraen
twijffelde ende seyden jae; maer daernae, als se 't volck
begosten te nemen , ende ick wederom quam hun deswegen aen te spreecken, soo seyden se wel plat, dat ick noch
wel meer volckx missen moste , als ick alree miste. Daer
sagh ick eerst wat ick hier voor een parthije in dit cas
gerencontreert hadde. Nochtans , Mijnheer, gij weet het
wel (want rijt de principaelste geweest), dat ick, in Hollandt sorghfuldelijck aengesocht sijnde, mij in dienste vande
Compagnie lange niet hebbe willen inlaten, om d'oorsaeck
alleen , dat hier met de regimenten ende compagnien
deselve Heeren te vooren aldus geleeft hadden, als se nog
leven, ende deswegen hebben mij de Cameren allegaer
eenparich , ende de Heeren Staten Gnael met haer te
gelijck getekent, dat ick van dese molestatie vrij veesen
soude , ende dat mijn nyemant yets van mijn regiment
nemen mocht. Kan mij dit nu niet helpen, op wat regelen , op wat brieven sal ick mij in der weerli meer voortaen vertrouwen connen P Waer is credit ende reputatie
vande Heeren Meesters ende vande Heeren Staten Generael selffs, dat se met luyden van sulcke dingen handelen
ende contracteeren, die se niet machtich sijn te presteren?
Waertoe Boude desen spot goet weesen met Godt, dat se
mij op dese conditien een solemnelen eedt hebben laten
doen, ende op soo verren ende moeyelijcken reyse hebben
gedepescheert? Als eenen particulieren coopman sijne sca
merades wisselbrieff niet accepteert ende wederom sent,
dat vert opt Hollants bancquerot genoemt. Maer sal dit
genoemt connen worden , als de Gecommitteerde ')
off oock diennaers haere Meesters autenticque geschriften
sulcke cascade geven P Dat sijn de klachten, die ick voor
U E. hebbe moeten uytschudden , ende sijn waerachtich.
IA hebbe haer desen brieff voorgelesen, sij mogen daerop
antwoorden wat haer belieft.
1) Oningevuld.
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Reden , die mij tot dese resolutie brengen , dat ick alrede opentlijck kerme, ende als ick niet geholpen roerde ,
dat ick noch formaliter soo aende XIX als aende Ho.
Mo. selffs te clagen gedencke, sijn dese : Dat ick met
den name van soldaet , als Godt wil , geern sterven wilde,
sonder dien te besmetten , ende ick mercke , als ick gecommandeert wierde tegen den vijandt ('twelck noch dickwils geschieden moet), dat ick niet wel vechten, oock niet
uytrechten kan met onbekent, ontrampaneert volck , dat
mijne manieren niet kent, noch ick de hare. U E. sal
noch wel gedencken artes imperatorias veterum, ende 't is
niet ongerijmt , dat men dese groote lieden somtijts tot
onse cleyne vodderijen appliceert. Als Julius Cesar Roomen overweldichde, ende bij den Pompejum, in Tessalien,
meenichte vanden gevluchten Adel tegens hem vergaderden , onaengesien dat Pompei getal ende bravade grootter
was als Cesaris volck , soo seyde hij Caesar nochtans :
eamus ad imperatorem sine exercitu , hem dochte als off
Pompejus niemant hadde, jugerende dat hij met sulcken
schraepsel niet uytrechten conde. Ad Pharsalum desen hoop
geslagen hebbende , ende in Spaengien de rechte soldaten Pompei onder Petrejo ende Affranio gaen soecken ,
soo seyde hij wederom: Eamus nunc ad exercitum sine
imperatore : soo nauwe moet dit op malkanderen sluyten ,
dat de commanderende ende de gecommandeerde lieden
malkander bekent ende bewust sijn. Hannibal apud Livium, als hij den ouden Scipionem ad Trasymenum sloech,
seyde int exhorteeren van sijn volck tot slagh : Egone vos
conferam cum exercitu isto ignoto adhuc Duci suo, ignoranteq. Ducem? Ick als tweede mael hier was, hadde niet
meer als acht compagnien , die ick tot mij gewent hadde ;
als ick die maer hadde, soo vraechde ick noyt nae de andere compagnien , off se bij mij quamen ofte niet ; met dat
volck coste ick drye duysent van des vijants schraepsel
onder d'oogen gaen met goeden succes. Maer alsnu nichts
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gewents hebben mochte , wat soude ick anders tonnen
doen, als voor den vijant schuylen, ende vanden eenen
houck inden anderen loopen, sonder hem te durven aentasten. Hoe wel dit landt daerbij varen soude , ende wat
name dat se mij geven soude, dat kan U E. wel gedencken.
Soo veel is wat de reden aengaet van mijn clachten,
ende dat ick se voor U E. eerst ende principalijck clage,
is dese oorsake, dat ick se niet voor slecht wil gehouden
hebben. Ick soecke wat recht is, satisfactie van mijn
contract : off men moet mij ander volck in plaets geven ;
off men moet mij deselve wederom geven , die mijn affgenomen lijn ; off men moet mij van mijn debvoir quyt
schelden : geschiet het niet, soo sal deselve Artischauw
niet wesen , die te voorera geweest is.
Men kan mij wellicht verwerren ende confunderen;
maer ick weet oock noch een goede remedie daerop , dat
is, stil swijgen ende laten alles soo gaen als het mach.
Ick Nebbe toch daerover oock inden tijt van M r Weerdenburch , als men mij niet employeren wilde, langh niet
anders gedaen als gestudeert; wil mij de Compagnie soo
grootte gagie daerop geven, seker ick sal mij hooghlijck
daerover te bedancken hebben.

Dien cladd aldus ontworpen hebbende, hadde ick niemant inder werlt gecommuniceert, als effen desen dach, op
weleken ickx voorlesen wilde , den Hr Carpentier, Assessor,
omdat hij een lidt vant Collegie mede was ende ick van
sijne sinceriteyt meer gevoels hadde als vande andere;
vraechde hem daerbij om advys daerover, ende voorts om
dit offitie, om mij te laten weerschouwen, wanneer dat den
Graeff inden Raet quame. Hij seyde wel, dat dien cladt
een commotie soude maken; maer hij naemt soo qualijck
niet, dat hij raden soude om daervan te desisteren , ende
van des Graeffs colere waerschoude hij mij heel ende al
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niet, oock als den Grave inden Raet quam, sondt hij datelijek , mij daervan adverterende dat hij daer was.
Ick quam Daerop inden Raet ende vant se allegaer
confuselijck om den heer Carpentier rontsom sitten, niemendal voor haer hebbende , noch inct noch pampier ; uyt
het gelicht, contenanse ende laeste woorden sagh ick,
dat haer den heer Carpentier mijn voornemen verhaelde.
Als se audientie gaven, corte excuse gemaect hebben,
gaff ick haer te kennen mijn voornemen, dat ick (met)
mijne doleansien mij eerst tot haer, voorts tot anderen
addresseten willende, daerom een cladt ontworpen hadde,
waerin alle de clachten stonden, om die haer voor te lesen
dat ick de clacht nu medegebracht hadde end' de documenten te gelijck, om te verificeeren dattet soo is als inde
clad geschreven staet ; in cas dat het dan soo was , dat
ick se balt mij contentement te willen geven en geen
oorsake laten om aldus te mogen schrijven, ofte als se
mijn contract niet houden ende mij deswegen geen contentement geven wilden , dat ick daeromme per force
schrijven moste , seyde ick dat ick haer evenwel dien cladt
presenteerde, om uyt te doen ende verbeteren wat se
meenden haer t'onrecht geimputeert te sijn, opdat se daernae niet seggen mochten dat ick wat achter haren ruggo
geschreven ofte geseyt hadde. Daerop las ick haer van
poinct tot poinct dien cladt tot het eynde toe, want sij
seyden nae de gehele lecture eerst op yder poinct int besonder te willen antwoorden. Ontstumichheden, commotion ,
alteratien sijn groot geweest, die in de lecture gepasseert
sijn. De Hooghe Raeden stoockten opt beste, ende den
Grave barstede soo uyt, dat qualijck reden in hem te speuren was, meer dan in een uyre tijts. Irraisonable injurien
quamen voor den dach : -- dat ick uyt verraderlijcken herte
sulcken contract int vaderlandt gemaekt hadde; dat hij
mijn regiment niet laten, oock mij met hetselve in een
provintie niet logeren coste, om verraderijen ende diergeXXV. J.
24
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lijcke dingen , erger dan den doot selffs. Als ick de woorden van verraderije repeteerde ende wederom vraechde wat
se te beduyden hadden , soo revoceerde hij deselve weder
ende seyde deselve tot mij niet te appliceren. Alles wat
ick meende, dat tot sijn loff geschreven was , toste hij ex
tempore verdraijen ende soo qualijck uytleggen. Baer ick
schreeff, dat hij van goeden nature ende soeten ommegangh
was, drayde hij soo, alsoff ick hem voor een simpel ende
onnosel heer ofte slechten bloet gescholden hadde, daer
ick schreeff, dat ick met den name van soldaet geern te
sterven sochte, drayde hij soo alsoff ick hem voor geen
soldaet hielde, mij, tot recompense, niet willende weerom
den name van soldaet toestaen, seggende : „wij hebben u
hier niet van doen gehadt ; wij cunnen dit alles, wat hier
te doen is , uytrechten ronder u;" soo Naest hadde men
vergeten dat onlancx noch voor mijn aencompste , als de
Spaense vloot voorbij passeerde ende hare effecte gevreest
wierde, dat men met mijnen name alevenwel oock den
vijant heeft geschrickt, op eenera dach in alle forten, soo
veel deselve in Brasil waren , de stucken rontsom diverse
reysen latende affschieten tot affcundinge dat ick op den
wege was.
Als se met het kijven moede waren, daer repeteerde ick
soetelickjes wederom mijne propositien ende poincten ;
toonde haer, dat ik dit doen moste, wat ick gedaen hadde,
om ernstelijcken ende grondelijcken bescheyt te hebben, off
se mij bij mijn contract laten wilden ofte niet. Presenteerde wederom poinct voor poinct te verificeeren ende dat
ick met quade woorden niet wilde gepayt welen. Vandaer
raeckten wij eerst in raisonable conferentie ; sij gingen
vande poincten met (mij) disputeren ; sij repliceerden maer,
dat sulcke brieven haer prejuditieus waren. De Grave
sprack wederom heel beleeft ende modest; belooffde 't volck
wederom te geven off uytte recruyten, die tomen souden,
't getal mijntier compagnien wederom vervullen. Daerover
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bedanckte ick hem hooghlijck , belooffde dien brieff, noch
diergelijcke, nimmermeer te schrijven, maeckte een submisse harangue, biddende om pardon dat ick se onverdacht in colère gebracht hadde, versekerde haer met des
te vlijtiger diensten wederom te repareren , stont op van
den stoel , badt se om de handt dat se het vergeten souden. Sij stonden wederom op, seyden tot alles jae, lieten
haer alles welgevallen ende gaven daerop de handen. Dus
door swackheyt niet meer staen noch sitten connende, nam
ick mijn affscheyt van haer, ende gingh nae 't logement,
niet beter wetende dan dat het gedaen ende alles wederom
wel was. De Graeff hielt mijn cladt bij hem, seggende dat
hij in privé evenwel op alle de poincten antwoorden ende
mij denselven wederom metten antwoort toestellen wilde,
dies ick tevreden was. Dit passeerde aldus den M en May
1639. Hier gelieven uwe Ho. Mo. wederomme wat te letten op des Graeffs veranderlijckheyt. Ick viel door dese
rasernie te meer in de sieckte ende bleeff plat leggen.
De Graeff t'huys bij sijn flatteurs comende veranderde datel. van sin; hem dochte dese occasie te goet te wesen
om die soo te verliesen; sond des tweeden daechs de Majoor Bayert om mijn in arrest te nemen, dewelcke comende
ende mij des Graeffs cedulle tonende, stelde mij, tegen de
maniere, eene schiltwacht in de deure vande ea rn er, daer
ick in sieck lach, ende een ander omleech. De cedule heb
ick noch bij mij, was van sijn Secretaris geschreven ende
van hem ondertekent, met sulcke woorden :
„sijn EX eie ordonneert den Majoor Bayert te gaen bij den
Hr Artischoski, om hem aen te seggen, dat Hooghgemelte
sijn ExC1e sick ten hoochsten geoffenseert bevint van sijn
pasquilleus schrijven, dat hij verleden Manendach in vollen Baet heeft durven voorlesen, ende derhalven geeft
last hem Artischosky in sin huys te bewaren, arresteren
ende te doen bewaren tot naerder ordre; doch dat hem
vrij stoet te schrijven nae Hollandt al wat hem gelieffde,
24*
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en niemaut verboden werde bij hem te comen , maer elck
een vermach bij hem uyt ende in te gaen. Antoni-Vaes,
den 18 en May 1639. Was ondertekent , Maurice Conte
de Nassauw."
Ick verwonderde mij over deze handelinge, ende gaff
tot antwoort: in cas dat ick jae tegen mijnen wille schrijven moste, dat mijn den Graeff mijn cladt wederom
senden sonde, ofte ten minsten een waere copie daervan , dat ick conform deselve schrijven mochte. Maer
Majoor Bayert quam niet wederom , verboden sijdee. Ick
creech oock (sterck solliciterende) de copye niet eerder
als ten laesten , als ick embarqueren moste. Als ick se
creech , soo Bach ick dat de clercq, die se gecopieert hadt,
ten sijden het Alpha Bet , ofte A. B. C. geschreven hadde,
sonder meer daerbij. Daeruyt bemercte ick, dat de Grave
yets tot verantwoordinge geglosseert hadde ; maer 'tselve
en was mij niet gecommuniceert: wat het geweest is, conde
ick niet ervaren : want hij noch de Hooge Raden wilden
oyt comen tot verantwoordinge der gestelder poincten in
mijn presentie. Ick versoucke uwe Ho. Mo. onderdanich,
terwijlen het uwe Ho. Mo. oock toegesonden is, dat haer
gelieve mij deselffde commanderen te communiceren, opdat ick sien mach, wat mij daerinne te laste geleyt wordt.
Den 19 en May studeerde den Grave op sijn harangue
ende stelde ordre om mij uyt Brasil te lichten, de Hooge
Raden daertoe genegentheyt hebbende, die oock sulcken
toesiender als ick was, niet garen omtrent haer hadden ,
om meerder vrijicheyt.
Den 20C1 ' May quam den Graeff in den Raet, ende, nae
sijne oratie, pousseerde, dat men mij wech senden sonde.
Ick sat interim in arrest, nergens uytcomen ende niets
doen connende. De Hooge Raden, om haer artifice met
beter mantel te becleden, lieten vier vande politique Raiden in haren Raet roepen, ende sonder mij te citeren,
examineren ofte verhooren, maeckten een notule in plaets
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van sententie, van sulcke woorden, als dit extract luyt:
Extract uytte notulen van sijn Ex cie ende Edele
Heeren, de Heeren vanden Hoogen ende Secreten Raedt in Brasil.
Ad 20 May 1639, horis pomeridianis, present de Heeren van Ceulen, Gijseling, vander Dusse, Assessor; de
Politique Raden Haremans, Morthamer, de With, Bodeckerius.
De Edele Heeren vanden Hoogen ende Secreten Rade,
met de Heeren vanden Politicquen Rade, de proceduren
vanden Colonnel Artischoskauw rijpel. met den anderen
overleggende ende siende de gewichtige oorsaken van of=
fensien, bij sijn ExC1e genomen uyt het lasterlijck schrijven
ende oock calumnieuse propoosten van denselven Artischoskauw, ende voorsiende de onheylen ende ondiensten ,
dewelcke souden mogen ontstaen , indien sulcken psoon
hier te lande in soo hooge chargie , vol jalousie en quame
genegentheyt tegen sijn Ex C1e , quame te verblijven ; oock
dat de sake tusschen sijn Ex C1e ende Christoffel Artischosky
soodanich stont, dat een van beyden wijeken, ende gansch
gene comparatie is vanden persoon van Artischosky met
den persoon van sijn Ex C1e , soodat deselve Heeren eendrachtel. ende met eenparige stemalen hebben geresolveert
d'ernstige begeerte van sijn ExC1e toe te staen, te weten :
dat Christoffel Artischoski in dese gereet leggende schepen
sich sal embarqueren ende van hier naer 't vaderlandt gesonden worden ; belastende hem voortaen sich van alle
commande van eenige sijne chargies te onthouden ende
sich gene derselver meer aen te nemen. Welcke resolutie
sijn ExC1e , incomende, gecommuniceert sijnde , heeft de
Heeren bedanckt daerover, dat de heer gin sich met sijn
voornemen geconformeert hadden, ende sijn de Heeren den
Assessor van onsen Raedt, den heere Elias Haremans
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ende den hr Mortamer gecommitteert den Artischoski datel. dese resolutie aen te seggen.
Accordeert,
Carpentier.
Dese resolutie dus van haer genomen sijnde, quam denselven 20 May, vrijdaechs 'savonts in doncker , bij mij den
heer Carpentier, Assessor, den hr Haremans, den h r Morthamer. Ick was soo sieck , dat ick drie dagen op de been
niet geweest hadde, moste ongekleet in de voorcamer bij
haer cruypen , ende als se haer niet neersetten wilden,
moste sittende haer aenbrengen hooren. Sij seyden geresolveert te sijn, dat ick naer 't vaderlandt vertrecken soude,
ende dat ick 'smanendaechs embarqueren moste betijts:
dat waren maer twee dagen respijts. Weynich gesproken
hebbende tegens hare proceduren , dat se ymant ongeroepen , ongehoort, derffden sententieren , gaff ick tot antwoort in alles te willen obedieren; maer balt haer, dat se
mij wilden laten gaen met d'andere schepen , die in de ladingo lagen ende over drye weken gaen souden ; ten deele
om uyt de sieckte eerst wat te mogen convalesceren, ten
deele om mij van mijn onnodige bagagie, voorraet, vivres,
wijn en bottelerye, die ick tot 's landts dienst medegebracht harde , t'ontlasten : ick soude mijn cost interim betalen. Sij gingen totte Hooge Raden om te vragen , off het
geschieden mochte, ende quamen flatel. mette antwoort
wederom, dat het niet veesen coste. Daeruyt merkte ick,
dat se mij door ongemack totter doodt helpen wilden. De
Doctor van sijn Egcie, die mij medicineerde, coste haer
genouch informeren, dat, met reverentie gesproocken, mijn
urine swart was als inct, ende dat ick bijcants geen eten
int lijff crijgen coste in ses weken ; maer dat was 'tselve,
waermede sij mijn meenden te hebben, ende uyt te rechten
dat ick Hollandt niet meer sien soude. Door de swackheyt selffs tot het leven niet veel moet hebbende, greep
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couragie stantvastel. te lijden de straffe Godes voor mijne
sonden, oock van Godt alleen mijn heyl te verwachten,
niet vanden mensche. IA smeet alles van mij wech aen
die, die maer sets voor half geit hebben wilden , soodat
ick qualijck twee duysent gul. daervoor maeckte, wat mij
ses duysent gul. gecost hadde.
Eer den tweeden dach aenquam , schreeff ick aen den
heer Carpentier, Assessor, om te gelieven te vragen, off ick
int vertreck mijn affscheyt van haer nemen ende haer de
handen cussen mochte (twelck ick lede in consideratie van
mijn eelt, om geen irreverentie ofte contumatie aen haer
als mijn Magistraet te bethonen). Het wierde mij niet
toegelaten.
Als de bestemde tijt quam , sij embarqueerden mij met
mijn gesinde in een barok, daer niet een beet eetens op
was; daer drye dagen op gevast hebbende, embarqueerden
sij mij voor Pariba in een gehuyrt schip, de Robbe , op
scheepscoat, boonen ende stockvis, sonder 't minste van
provisie voor mij daerop te geven. Dat was haer beleeftheyt voor mijne getrouwe diensten.
Last ons nu gaen tot het derde gedeelte ende besien
het groot gewelt, dat se bedreven hebben tegen alle rechten vande werft, tegen alle formen van processen, tegen
Godes gebodt , tegen den staet vande Compagnie, tegen
de redelijckheyt der menschelijckheyt scuffs, die men humaniteyt noemt.
'T gewelt tegen alle rechten sal genoughsaem blijcken,
als wij in alle rechten, die oyt geweest sijn in de werft,
gene competentiam institutae actionis, dat is gene billickheyt , gene rechtveerdicheyt /an mijne geinstitueerde questie vinden sullen. Wij sullen alle redenen, die in haer
notule ofte sententie staen nae malkanderen voornemen,
ende besien, hoe deselffde doch passen sullen, om haer tot
de voornoemde competentie te verhelpen.
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Vooreerst , het sijn') soo vele boecken van de juristerie,
dat men den Rijn daermede stoppen coste. Uyt alle dese
boecken cunnen se niet een letter voor den lach brengen,
dat tegen ymant geprocedeert sij om gedachten. Dat is de
maxime van alle juristen: actiones mentales in jure non
dari. 'Tis in confesso ende yder man kennelijck, dat ick
maer schrijven hadde gedacht , end'e evenwel niet geschreven , aen den heer Burgem r Albertum Conradi ; hij heeft
genen brieff van mij ontfangen, daer is oock geen brieff aen
hem op den wege geweest. 'T is in confesso, dat dien brief'
eerst soude gebooren werden, ende wie weet wat voor forme
noch ontfangen , vanden Grave ende den Hoogen Raet
door de haspel getrocken sijnde , eer dat hij geschreven
ware geweest. Alevenwel dat is 't fundament, daerop de
Hooge Raiden ende Brasilsche juristen ofte politicquen
soo onredelijcken vonnisse gebouwt hebben. Sij verstondent solve niet : daeromme costen se den Graeff niet informeren wat met recht doenelijck ende wat niet doenelijck
is, ende des wegen moet ick nu lijden.
Voor het tweede : desen ongeboren brieff noemen de
Hooge Raden in hare notule een lasterlijck schrijven ;
den Graeff noemt hem in sijn arrest pasquilleus schrijven.
'T een soo goet als 't ander dient tot antwoort. Hoé cost
hij lasterlijck off pasquilleus veesen , als hij noch niet geboren, als hij noch geen schrijven geworden was geweest.
Maer sal haer wat te gemoet gaen, ende toelaten , alsoff hij
in effect gecomen ende realiter ware geschreven geweest.
Wat reden souden se dan noch gehadt hebben dit geschrifte
een pasquil ofte lasterlijck schrijven te tituleren. Pasquil,
lasterlijck schrijven, famosus libellus, vert in jure gedefinieert , als ymant achter ymants rugge yets valschelijck met
blamen uytstroyt ende onder 't volck laet uytgaen. Van dese
definitie kan jae int minste deel op den ongebooren brieff
1) d. i. er zijn.
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niet vallen; hij is niet achter haren rugge gesmeden, maer
in haer presentie gebracht, om van haer mede gesmeden
te worden, en dit niet om te blameren , maer uyt goeden
herte, tot haer waerschouwinge, tot haer decisie ende uyt
nooth, om uyt het contract niet te vervallen. Item ist
niet valschelijck geconcipieert geweest, maer 't was alles
waer wat daerinne stont, als ick 't datel., stante pede, demonstreren wilde ende noch alles wat daerinne staet voor
waerachtich, met mijn lijff, goet ende eere meynteneren wil.
Item 't was niet onder 't volck uytgestroyt , niemant heeft
het in handen gecregen , niemant gelesen , nyemant yets
daervan geweten als zij alleen. Sij haddent supprimeren
connen , hadden se soo veel wijsheyts gehadt als se quaetgunsticheyt hadden tegens mij. Hoe betaemde haer dan ,
in Magistratu sijnde, solemneler eedt gedaen hebbende om
oprecht justitie te administreren, sulcke dingen , valsche
titulen competentiam actionis funderende , sulcke cruelle
vonnissen te vellen.
Voor het derde : sij gedencken daerinne van calumnieuse
propoosten. Wij hebben het negende gebodt Godes: „Gij en
sult geen valsche getuygenisse gespreken tegen uwe naesten." Noch sij, noch ymant ter werlt connent bewijsen, dat
ick eenige calumnieuse propoosten vanden Grave oyt hebbe
gehouden. Oock dat ick niet gedaen hebbe, bewijsen dese
navolgen dingen: namentl. dat den Grave selffs, hoe groottel. dat hij hem geoffenseert veynsde, in sijn arrest mij
geen ander dinck voorwerpt, dan dat ick mijn pasquilleus
schrijven (als hij 't noemt) hebbe derven in vollen Raet
voorlesen. Item bewijst 'tselve dit, dat noch den Grave,
noch sij , noch yemant ter werlt mij noyt ter rede gestelt
hebben van eenigen propoost tegens hem ofte van hem ,
dat nochtans noodich was eer men sulcke dingen hadde
durven schrijven. Item ick hebbe den Grave laten aenspreken expresselijck door Doctor Piso, verclarende dat
ick noyt tegens sijn persoon yets quaets gesproocken
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hebbe, willende weten off hij mij wat deswegen voor te
werpen wiste. Ick hebbe antwoort gecregen van neen.
Item als ick recht nae de baroque gaen soude om t'embarcqueren , ende nae vele moeyten effen 't extract vande
sententie ofte notule creech , int uytgaen las ick 'tselve
den presenten in de camer voor; eersen in de camer vande
vier politicque Raden , die in de notule genoemt sijn , den
heer Haremans , was daer bij ; ick keeck nae hem toe,
vragende wat calumnieuse propoosten dat se doch wisten
te melden ofte voort te brengen. Hij seyde, dat hij van
geen calumnieuse propoosten in den Raet Behoort hadde,
jae seyde oock , dat haer als se quamen , myn cladt ofte
geschrifte scuffs niet voorgelesen is, ende dat hij gene redenen meer wiste van dese sententie, als het begeren van
sijn Excie. Eenen anderen politicquen Raet, die oock in
de notule genoemt is, den H. de With, uyt haren last
convoyeerde mij tot voor Paraiba int schip , daer ick embarcqueren moste. Ick selffs met hem niet spreken willende, subordineerde andere om te vragen wat doch d'oorsaecke was dat se mij wechsonden. Hij gaff slechts tot
antwoort dit alleenlijck, dat sijn Ex C1e sijn degen nederleggen en vertrecken wilde, als het niet geschieden soude.
Uwe Ho. Mo. gelieven doch hier aen te mercken wat een
schoonen accoort dat het sij der woorden van dese luyden
ende der woorden vande sententie, ende gelieven daeruyt
te considereren, hoe vroom, hoe waerachtich dat dese Heeren Hooge Raden moeten geweest hebben , die deselve gesmeden ende soo lange verborgen gehouden hebben , dat
ick se niet eerder te sien crijgen mochte , als recht in de
laetste uyre van mijn vertreck , onaengesien ick daerom
continuel, sterck solliciteerde (o tempora, o mores !). Maer
ick keere mij tot mijn propoost ende segge , dat niemant
soo stout ende onbeschaemt gevonden coste worden , die
mij 'tselve onder d'oogen hadde derven seggen, off daernae
noch seggen sal. Alevenwel dese Brasilische Hooge Ra-
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den , sonder mij dit voorgehouden, veel minder bewesen te
hebben , stellen dit in hare sententie ; ist dat niet een
valsche getuygenisse tegens haren naesten ?
Voor het vierde ; in haer voornoemde notule competentiam actionis soeckende, soog ebruyckense sulcke coleuren ,
dat se voorsagen d'onheylen ende ondiensten , die souden
mogen ontstaen , indien sulcke persoon als ick , daer te
lande in soo hooge chargie, vol jalousie ende quade genegentheyt tegens sijn Excie, quaem te verblijven. Sijn
vele dingen onder malkanderen geconfundeert, maer wij
willen elck besonder beantwoorden.
Wat jalousie aengaet , het en sluyt niet wel , dat een
arm , vremden Edelman, soldaet van fortuyn, contenderen
soude met een Graeff ende noch Grave van Nassauw, ende
noch in Hollantschen resort. Hadden sij willen getuygenisse der waerheyt geven, sij souden liever geschreven hebben, datset selffs aengesien hadden, mij maer Edelluyden `)
vele jaren gecommandeert hebben, met haer goet contentement. Noch Waerdenburgh, noch Schop hebben oyt
geclaecht over mijn disobeisanse, onaengesien ick haer de
waerheyt effen soo wel seyde als den Grave, wanneer ick
sach datter aen gelegen was. Wat commando heb ick oyt
overgetreden van sijn Egde; ick hebber maer twee gehadt
in alles, eens dat ick in arrest blijven, 't ander dat ick
naer 't vaderlandt vertrecken soude. Heb ick niet promptel.
geobedieert, ende most icx niet doen? Hadde ick dau niet
liever geobedieert , als hij mij wat beters ende aengenamers
gecommandeert hadde?
Wat quade genegentheyt aengaet, ick hebbe noyt te
vooren oorsake gehadt om quaet genegen te sijn tegens
sijn Exe ; hij hadde mij voordesen noch geen quaet gedaen
gehadt ; nu hebbe ick eerst oorsaeck om te suehten. Oock
wat coste mij de quade genegentheyt helpen off den Grave
1) d. i. personen, die slechts gewone edellieden, en geen graven waren.
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schaden ? den G enerael kan een quaet genegenen noch
beter gebruycken, sonder hem te sparen, dan een vrient,
ende de quaet genegene moet in sijn schoenen recht gaen
om in de clauwen niet te vervallen. Soo hebbe ick oock
noch mijn leven lang gene actien yemant geintenteert gesien om jalousie ofte quame genegentheyt : die dingen sijn
vrij, als maer de disobeyssance en irreverance niet daerbij is.
Wat aengaet dat se voorsagen de onheylen ende ondiensten, die mochten ontstaen, als ick in soo hooge chargien
daer te lande quame verblijven. Uwe Ho. Mo. gelieven
doch dit stucxken oock wel te besien. Ben ick niet te
vooren in dit lant geweest, oock niet eerder geweest, oock
niet langer geweest als sij ? Hoe quam het? In plaets van
onheyl, 't was heyl. Hoe veranderlijck sijn doch alle dingen
in de werlt! Ick gedencke dien tijt als dese Hooge Raden
den hont geesselen ende den vijant sterck aengecomen
siende, ende daerentegen niet versien, niets in de magasijnen in voorraet hebbende , soo schandelicken uyt Brasilien liepen, dat haer lieffde vant vaderlaat, noch welstant
vande Compagnie, noch eere , noch brieven van uwe Ho.
Mo., noch brieven van sijne Hooch t houden costen, latende geerne Artischoski int landt om te vechten. Hadde
dit een slechten soldaet ofte andere Officier gedaen, soude
gehangen sijn geweest als desertor patriae ende perduel.
Alevenwel omdat se haer op haeren contract beriepen,
wierde haer dit van -raysonable Regierders met stilswijgen
voorbijgegaen, Nu als ick mij op mijn contract beriep ,
sonder de minste dadelijckheyt te gebruycken , sijn soo
irraisonabel geweest, als se opt hoochste wesen costen. Gedencken niet, als se wech waren, dat Schop ende Artischoski het hare evenwel sonder haer deden, ende dat
haer Godt zijnen segen gaff; datse voor haer verschafften
de cost, de middelen tot oorloge, ende wonnen 't lant met
alle de suyckermeulens ende revenuen, op dewelcke te
vooren dese Hooge Raden maer over den wal ende van
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verre gekeken hadden. Als 't landt gewonnen was , daer
quamen dese gevluchte heeren wederom , als vliegen naer
den Brasilischen suycker; nu als Artischoski in desen goeden staet oock wederom komt , sij willen hem niet mede
eten laten, hij moet wederom uyt het laat. Eylieve , wat
voor oorsake moet het doch wesen P De oorsake was wel
duydelijck geseyt in den Raet, dat ick maer gecomen was
om haer actien te spionneren ; dat ick vande voorige Raden oock wat geschreven hadde , dat haer niet wel becomen was. 'T is waer geweest; ick hadde vande voorige
Raden geschreven ende dat geschrifte aen dese aencomende Hooge Raden overgegeven , maer versoctet sijnde
van haer, item last hebbende uyt Hollandt om hun te
informeren van alles eer ick vertrock , item present wesende daer dese beschuldichde Raiden waren , item versoeckende in dit geschrifte self's dat men mij met haer
confronteren soude eer ick vertrock, om haer onder de
oogera alles te mogen seggen. Ende ick mostet oock niet
swijgen : want wat hebbe ick dit te lijden , dat, als ick
arbeyde ende sweete, alle dagen voor den doot gaende ,
dat een ander onder mijn schaduwe in sekerheyt rooft en
andere schachert , den anderen steelt , met verhind cringe
van mij ende vande militie. Sij mosten ten minsten beschaemt gemaect wesen : want veel quaets met haer diligentie hebben Beker dese Hooge Raden niet gedaen. Men
can nu in Amsterdam veel meer gestolene suyckerkisten
naerrekenen , als sij bevraget hebben.
Voor het vijfde: de laetste redenen van haer notule is,
dat de saecken tusschen sijn Ex cie en Artischoski soo stonden, dat een van beyden moste wijeken, ende geen comparatie was tusschen den persoon van sijn Ex C1e ende van
Artischoski, -- soo ist dat se toestonden de ernstige begeerte
van sijn ExC1e om Artichoski wegh te senden met de gereet leggende schepen; jae sij waren niet beducht dese
woorden noch bij te vougen: „dat sijn Ex C1e intomende ende
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hem dese resulutie gecommuniceert sijnde, de Heeren
daerover bedanckte dat de Heeren sich met sijn voornemen geconformeert hadden", niet eens siende , dat se bekenden scuffs, dat sijn Ex C1e voornemen te vooren daer was,
eer haer sententie, ende dat se haer daernae te conformeren hadden, opdat se bedanckt wierden ; ey schoone
custodes jurum et libertatis ! Laet ons doch de competentia actionis daerinne oock soecken. Het ware loffelijcker geweest, dat se dese reden alleen ende vooraen gestelt
hadden, sonder valsche getuygenisse te spreken tegens
haren naesters, van wegen calumnieuse propoosten , van
wegen jalousye, quade genegenth t ende diergelijcke dingen.
Ick hadde haer geerne geexcuseert van wegen hare cleynmoedicheyt ende onervarentheyt om sulcke dingen te accommoderen; want selffs siende, dat hem sijn Ex C1e niet
rectificeren wilde, soude mij in geen perijckel geste4 ende
in Brasil om geen geit gebleven hebben. Maer tot de
saecke selffs evenwel sprekende, laet se doch eens seggen,
door wat macht gaven sij sijn Ex C1e dese privilegie, dat hij
scuffs ernstige begeerten doen , selffs voornemens maken
vermochte , die men volgen moste, als men bedanckt wilde
veesen. Vanwaer soude dat comen, dat hij mochte willen
ende niet willen wat hem geluste? Dat hebben jae de souvereynste Keysers ende Koningen niet vande gehele werelt. Alsse totte Regeringe comen, werden haer privilegien,
statuten ende rechten voor de heuse geleyt, die se beeedigen ende haren wille daernae reguleren moeten ; ende
daertoe werden haer Hooge Raden, ofte Senatoren, bijgevoecht , die se informeren ende op de rechte baen brengen moeten, als se devoyeren. Soo hadde sijn Ex cie oock,
ende de Hooge Raden oock, effen als wij allegader, commissien , instructien , contracten , item octroy ende privilegien vande Compagnie, item articulsbrieven, nae welcke
dingen hij , soowel als wij , den wille schuldich waeren te
leyden. Maer daer was niemant niet, als hij devoyeerde,
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die hem aensprack, die hem sijne misslagen remonstreerde
ende van usurpatie sulcker autoriteyt affseyde , die der
Heeren Meesters jurisdictie verduystert. Dien heer is soo
opiniater ende soo oneffen niet; dit heeft boven in mijn
verhael gebleken, dat ick hem, sonder flatteren, met bloote
redenen in den Raet stillen conde , als hij in sijne meeste
colère was; dat hij wederom geappaiseert was ende belooffde
mijn mijn regiment wederom te vervullen, sijne offensie te
vergeten ende de handt daerop gaff. Waer ick gesont geweest, dat ick hem volgen ende bijblijven hadde cunnen,
hem in dien humeur entretenerende, het soude niet daertoe gecomen hebben; maer datter geen vaste resolutie in
hem selffs is , comende t'huys bij de flatteurs ende vandaer
wederom in sulcken Raet , daer niet en is om te leeren,
jae die selffs noch het vier stoocken, 't is niet wonder dat
hij een misslach doet. Sij voegen bij in hare sententie,
datter geen comparatie was tusschen den persoon van sijn
ExC1e ende van Artischoski. Dient tot antwoorde : o ff het
alsoo was, dat se evenwel daerom gene competentie bewijsen connen, om mij soo te misprijseren ende, de contracten
niet houden willende, soo hier ende daer door de see te
jagen als een houdt, oock in mijne hoochste swackheyt
ende sieckte.
Dus verre sij geseyt de incompetentia actionis ; verder
gaen de incompetentia judicucn et fori evident. Mijn cladt,
die soo qualijck genomen is, heeft niemant meerder getoucheert als de Hooge Raden ; int recht wort niet toegelaten , dat yemant parthije sij ende rechter te gelijck, ende
evenwel sij sijn deselffde, die in haer eygene sake dese vonnisse gevelt hebben. 'T is waer, sij hebben , tot een deckmantel, vier uytte politicque Raden bij haer geroepen, maer,
als alrede boven genien is, sij hebben niet alleen alles gecommuniceert; oock waren de politicque Raden mijne rechte
Rechters niet : want ick ben genen politicquen persoon ,
geen burger, geen inwoonder, geenen vrijman, geen vrem-
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delingh, geen coopman geweest , maer een soldaet. Mijn
forum competens was den Chrijchsraet. Hadden se willen
politicquen Raet bij den Chrijchsraet stellen , pretenderen
de gewichticheyt vande saecke, dat stout haer vrij, maer
de Hooge Raden mosten niet bij 't spreken vande sententie welen; oock mochten sonder Chrijchsraet niet met allen
doen. Evenwel sij hebben den Chrijchsraet uytgeslooten ,
omdat se wisten dat alle Officiers, vande meesten tot den
minsten, wel confirmeren souden , dat alles waer was wat
van woort tot woort in de cladt stout; item dat de Officiers nae den artyckelsbrieff souden , luysteren ende daer
genen sulcken artyckel vindende , daer ick tegens soude
gegaen hebben, stom worden ende nae haer believen niet
praten souden; als men dus ymanden alle beneficia juris et
fori beneemt, is dat niet geweest boven alle gewelt?
Verder incompetentia processus is claerder als den dach.
Daer en is soo een armsaligen sondaer noyt gesententieert,
die niet te vooren gehoort ware geweest ende overtuycht.
Mijn hebben se niet geciteert, niet geroepen, niet gevraecht,
niet geexamineert , gene objectien (daermede sij valschel.
hare sententie ofte natule gestoffeert hebben) voorgehouden, daerop geen antwoort gehoort. Sij hebben geen informatie nemen , noch nae de maaiere beeedigen laten,
oock niet eens de wete gedaen , dat se recht over mijn
houden wilden. Den Turckschen Keyser coste niet superber gegaen hebben tegen sijnen criminelen slave als dese
luyden deden, niet eens verstaende wat prejudicie dat se
alle rechten ende der politie deden.
Seker, in Duytslant , in dese landen ende andere Coninckrijcken sijn vele steden hare jura subsidiorum benomen , dat se nu geen recht meer spreecken noch houden
connen , die minder tegen de rechten geexcedeert hadden
als dese Brasilische Raden ende Juristen.
Verder, uwe Ho. Mo. gelieven oock te besien 't gewelt
dat dese luyden bedreven hebben tegen de vrijheyt des
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vaderlants, crimen daervan makende als yemant met haer
spreeckt van sulcke affairen die hem toucheren , ende van
dewelcke hij geobligeert is te spreken , niet alleen met sijn
contract , maer oock met sijn cede. Welvaert, eere (noch
te meer den welstant vande Compagnie daeronder gemenght sijnde), waer blijft dit P In republica libera voces
debent esse liberae.
Verder, uwe Ho. Mo, gelieven oock te considereren den
staet vande West-Indische Compagnie, haer recht, haer
autoriteyt, met dewelcke uwe Ho. Mo. deselve Compagnie
tot welvaert van dese landen ende tot affbreuck vanden
vijant belieft te begnadigen. Meugen sij wel sulcke usurpatie toestaen, dat hare gedelegeerden, hare diennaers, te
niete maecken wat sijluyden in hare solemnele vergaderinge int vaderlant goetvinden? Sullen sij wel macht hebben hare contracten te verwerpen ende de luyden straffen,
die haer aen deselve houden ende daeromme vrijmoedich
spreken ? Sal de Compagnie niet mogen in haer landen
luyden senden , die haer gevallen? Als se aldaer hare diennaers niet gevielen, sullen sij (als geen macht hebbende
om den Oversten te maken) dese macht usurperen derven
een G-enerael vande artillerie, een Oversten te degraderen,
sonder dit voor l) gecommuniceert ende gevraecht te hebben
vande XIX? Sullen hare Hooge Officiers niet mogen schrijven, als se wat meenen te dienen tot hare waerschouwinge
ende tot haren welstan g Dat was mij wel expresselijck
vande Compagnie belast, ende ick wildet nochtans uyt eerbaerheyt niet eerder doen, dan haer voor ') gewaerschouwet
hebbende, off se het verbeteren wilden. Nu sien uwe Ho.
Mo. , hoe wel dat mij dit becomen is. Mijn exempel sal
in veel euwen in marmor gegraven staen , dat de Cornpagnie daer niet veel te seggen heeft, als hare Genevaels
ende Hooge Raden niet willen. 'T is al te verre gecomen,
1) d. i. te voren.
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dat het qualijck te remedieren is. Ick versekere uwe Ho.
Mo., hadde den Grave gewilt , sij souden mij gecondemneert hebben om te sterven , oock soo smadelijck als den
Grave gevilt hadde. 'T is daer soo een drollich mengelmoes , dat ick geen addresse soude gevonden hebben om
mijn te redden. De Hooge Raden, als geseyt is, ten deel
niet meer wetende als van coopmanschap, ten deele haer
bodt ende dom makende, als se willen dat yets quaets
geschiede , decken hare practijcquen met advys van eenige
politycquen Raden, dewelcke sij doch al lang te vooren de
autoriteyt heel benomen hebben , hare sententien o ff casserende off verbeterende, soo als se willen. De politicque
Raden, wederom schadeloos ende bijeans als 't vijffde radt
in den wagen lopende (een off twee affgesondert, die haer
stil te huyse houden ende daerom oock niet een voort
spreken derven), amuseren haer de faire la court aen sijn
ExC1e , noyt versuymende om bij te veesen ende te complaceren , daer se maer bijcomen connen. Dese dan door obligatie van sulcke conversatie , doen ende seggen dit alleen
ende altoos, waer sij sien dat sijn Ex cie inclineert. In mijn
sake selffs wil ick uwe Ho. Mo. een exempel alleen te
voorschijn brengen : Den H. Mortamer die met d'andere
twee aen mij vande Hooge Raden gesonden was , om mij
de resolutie aen te seggen, dat ick naer 't vaderlant vertrecken moste, als ick haer exprobeerde de ongewoonelijcke procedueren, dat se mij niet geciteert, niet gehoort,
niet geexamineert hadden,
Rancidulum aliquid balba sub nare loquutus, `)
seyde 't was niet nodich geweest, habuimus confitentem
reum : de hant was daer geweest (meenende den boven
getoucheerden cladt, dien hij, als het scheen, d'eere voor
1) Dit vers (zoo wij ons niet vergissen, van Persius), hier uit het geheugen aangehaald, moet dus hersteld worden : Rancidulum quidquam
balba de nare loquutus.
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de andere gehad hadde om te lesen); men behoeffde gene
bewijsen meer, 't was: crimen laese majestatis, et quidem
in primo gradu. Wat soude ick seggen tegens een sulcken,
die in ambassade vande Magistraet gesonden was. Hehbe
ervaren daernae, dat desen Mortamer oock in dien tijt in
collegio een sulck figment voortgebracht hadde. Seyde in
Tamarca, daer hij Commandeur was, gebeurt te wesen, dat
eenera quidam, als se van hem, ick en weet niet wat,
hebben wilden, sich heel opiniater opposeerde, als men
hem seyde: hij most het doen door ordre van hem als Commandeur vant eylant, soo antwoorde hij (versoecke onderdanichst perdon, dat ick des H. Mortamers woorden gebruycken mach) : hij hadde den bruy vanden Commandeur.
Men seyde hem voorts: hij mostet doen door ordre vande
Hooge Raden vant Reciff; hij soude insgelijcx geseyt hebben. Men seyde hem voorts : hij soudet doen door ordre
van sijn Rxe,e; hij soude insgelijcx oock geseyt hebben.
Als men hem daerop vraechde, wie dat dan over hem cornmandeerde, soude hij geantwoort hebben: den Generaei Artischoski ; daerop dat dan hem den II. Mortamer met den
stock affgesmeert ende gestraft seyde te hebben. Met wat
geest ende lessein desen politicquen Raet sulcken wint
uyt den moot geblasen heeft, in dien tijt als men in deliberatie was om mij aff te schaffen, ende waertoe dat dese
historie diende, ende wat ick voor schult daerinne hadde
o ff se al waerachtich ware geweest, geve ick uwe Hooghmogentheden te kennen.
Verder gelieven oock uwe Ho. Mo. te remarqueren der
Raden aldaer onredelijckheyt, inhumaniteyt, ingratitude.
Godt is den Gever alles goets; Hem alleen moet men
dancken ende toeschrijven als men prospereert; maer desen Godt wil evenwel hebben , dat men niet ondanckbaer
sal wesen oock tegen de beesten selffs, door welcker arbeyt Hij ons sijnen legen toesent; verbiet wel exprescel.
dat men 't muyl toebinden sal aen den osse, die dorschende
25*
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van koornayren eten wil ; veel meerder wil Hij hebben ,
(men) de luyden , dewelcke met ...... ') van goeder verrechtinge van Hem gesonden werden, beleeft handelen sal.
Bij eerlijcke luyden , die noble borsten hebben , verbreyt
haer de danckbaerheyt niet alleen tot levendige, maer tot
onlevendige dingen toe , als men uyt furieuse batalie gesont ende met eerera affcomt. Men coestert 't paert totten
dooi toe. Den degen, waermede een schoon feyt begaen
is, wort vande nacomelingen delicaet bewaert ende met
eenige eerbiedicheyt denselven getoont, die het begeren te
sien. 'T volck, dat met sweet arbeyt, met bloetstortinge
yts goets conquesteert, wort gecaresseert, gerespecteert,
gepromoveert. Uyt dien respecte hadde mij de Compagnie
neffens uwe Hooghmogentheden oock mijn cleyn avancement gemaeckt, omdat ick eenera was vande voortste, die
aen dese landen Brasilien gebracht ende gelevert hebben.
Uwe Ho. Mo. gelieven nu dese luyden daer aen te schouwen , dewelcke ick , tweede mael in Brasil comende , soo
benaut ende tienart vaat, datse uyt alle forten, die se hadden buyten de fortificatien, niet eens uytkijcken derffden.
Als ick wederom van haer wechginck , ick liet hun meer
dan hondert dertich mijlen strants met alle het landt, soo
wijt ende breet als sij het selffs boschwaert in nemen wilden , soo vrij datter niet een voetstap vanden vijant inbleeff. Als de Comp e in hare registers sien, ende uwe
Ho. Mo. rapporteren soude , wat haer voor retouren dese
Hooge Raiden , voor mijn compste (daer sijnde), gesonden
hebben, ende wat se nu senden uyt mijnen arbeyt (want
sij hebben tot hiertoe niemendal daerbij gebracht) ; uwe
Ho. Mo. souden verschil vinden, als dach en nacht. Ick
hebbe haer alles ongetoucheert ende suyver overgelevert,
wat ick daer gevonden hebbe, noyt soo stout willende wesen een eenige kiste suyckers, off se al met hoopen ge-

1) Oningevuld: er zal getuigenis moeten staan.

Apologie van Arlichofsky enz.

389

presenteert wierden , aen te nemen. Ben daerdoor heel
bloetarm uyt haren dienst gescheyden; sij , daerentegen „
in mijnen sweet schatrijck werdende , praetiseren inventien eri middelen suyckerkisten met honderden sonder geit
te vercrijgen ende naer huys te senden. Nochtans dit alles
niet geconsidereert, sij hebben mij niet alleen dit affgenomen wat mij de Compagnie neffens uwe Ho. Mo. gegeven
hadde, maer sij hebben mij noch soo oneerlijck getracteert,
als se hare koexjongens noyt slimmer tracteren costen.

Tot besluyt, Hoogh Mogende Heeren , nae het verhael
van sooveel injurieuse proceduren, comparere ick hier meer
dan miserablement voor uwe Hoogh Mogentheden ; klage
over kracht ende gewelt, mij vah Brasilische Raden ende
diennaers vande Compagnie aengedaen; versoecke reparatie
van eere ende recompense van schade. Het compt uwe
Ho. Mo. toe, te sien, dat de luyden , die haer op uwer Ho.
Mo. contracten ende ondertekeningen verlaten (als ickx
gedaen hebbe) ende die tot 's landts dienste haer hasarderen , door die Compagnie ende hare dienaers niet beschadicht, niet geaffronteert werden ; anders als dit door de
vingers aengesien ende daertoe stilgeswegen wierde, soude

de went gedencken, datter een collusie in de Compagnie
onder schuylt, ende dat haer de Compagnie met haere Raiden , verstaende sich door haer, in Brasil van contracten
Vrij maken weet. In cas dat uwe Ho. Mo. in mij suleke
schuit niet vinden , als de Brasilische Raden voorstellen ,
is het rechtveerdich , dat mij in dese dingen hulpe bewesen werde. Vooreerst, dat mijn schade ende arbeyt gerecompenseert; voor het tweede, dat tot reparatie van mijn
eere dese schandeleuse notule uyt de Brasilische asten
geroyeert werde, opdat gene memorie meer daervan blijve ;
voor het derde, dat mij eene suffisante attestatie gegeven
werde, soo van uwe Ho. Mo. als vafi XIX, van mijn continuele getrouwieheyt in uwer Ho. Mo. ende der Compe
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diensten tot het eynde toe: want alle luyden vande werlt
sullen de oogen opsperren ende niet geloven connen , dat
mij nae haer meeninge bene merito sulcken affront soude
connen geschieden hebben , sonder eenich groot schelmstuck aengerecht te hebben.
Ick hebbe een goet betrouwen tot uwe Ho. Mog., dat
se in rechtveerdige sake toonen sullen haeren genadigen
wille ende goede genegentheyt tot mij, die uwe Ho. Mo.
ses jaren sonder geit, ende onder de West-Indische Compagnie thien jaren voor gelt, dat is in alles sectien jaren
soo trouw gedient hebbe, dat op mij noyt yets te seggen
viel, maer altoos bedanckt wierde. Twijffele oock niet
daeraen , dat uwe Ho. Mo. 'tselve bij haer gnadighst excuseren sullen , dat ick voor de conditie mijnes contracts
vrijmoedich gesproocken ende mij aen deselffde gehouden
hebbe : want uwe Ho. Mo. wel bekent is, dat ick den laetsten Brasilischen dienst, effen als andere te vooren, aengenomen hebbe in qualité van cavalier, die naer eere tracht,
ende niet in qualité van een slave, om sulcker oppressies
ende quade tracteringen onderworpen te sijn. In cas dat
der West-Indische Compagnie sulck absoluyt governo in
Brasil gevallen hadde, dat niemant noch spreken noch
schrijven mochte tot sijn eygen maintenue, soo was geen
contract noodieh geweest, soo haddense maer nulex waerschouwen moeten; bad ickx aengenomen gehadt, ick hadde
mij daerna weten aen te stellen. Ick bidde onderdanighst
om goede ende corte depesche. Willen mij uwe Ho. Mo.
helpen ende de Compagnie daertoe houden, dat ick geholpen wierde (neffens loff van alle luyden, die op mijn sake
achtinge geven), sullen uwe Ho. Mo. ende de Compagnie
eenera danckbaren onderdanichsten knecht aen mij vinden.
Willen mij uwe Ho. Mo. niet helpen , soo bidde ick ootmoedelijck om eerljcken a$scheyt, dat ick in den name
Godes opt spoedichste mach gaen daerhenen mij d'oogen
dragen connen. Ick sal Godt om commiseratie bidden over
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mijne ongelucksalige, edoch op der Compagnies hart ') aendringen ende wat meer op uwer Ho. Mo. believen ende
bevel gedane voyagie, in dewelck ick uyt mijn borse ses
duysent gul. gespilt, mijn broeder verlooren int schip off
door vergift off door pest (want acht personen van mijne
taeffel sijn in de cajuyte alleen gestorven), halve gesontheyt quijt geworden, eere ende reputatie gekrenckt , andere employen ende occasies , der Compagnie te gevalle,
ten deele verworpen , ten deel versuymt , in mijn eygen
landt van mijn Coninginne ') gevoceert sijnde, daerhenen
niet gegaen, risico vande zee gins ende weder uytgestaen,
den dienst vande Compagnie verrecht, haer volck wel overgebracht ende daervoor niet een paer schoenen verdient.
Tot een appendicem ofte aenhangseI van dele apologie
was nodich geweest, Hoogh ende Mogende Heeren, oock
de blasmen ende schamperingen, die langs de strate lopen
ende mogelijck uyt Brasil overgeschreven sijn, te beantwoorden. Maer omdat dit pertinent geschieden moste, ende ick
tot hiertoe alle diligentie doende, noch vande Compagnie,
noch van elders crijgen can wat dat mij te laste geleyt
wort, soo most ick nootsakel. daervan soo lange supersederen, totdat ick van uwe Ho. Mo. selffs mogelijck mijne
beschuldingen ervaren ende gecregen sal hebben; ootmoedichst in aller onderdanicheyt biddende, dat mij door last
van uwe Ho. Mo. deselve in forma gecommuniceert mochten werden. Want met grootte verwonderinge Nebbe ick
aengehoort d'uytstroyssels van eenich disobedieeren , van
eenich contramineren, dat ick tegens sijs ExC1e, mijn Gnael,
gebruyct soude hebben ; maer alles wat mij ter ooren quam,
lach ick valsch te sijn. Uwe Ho. Mo. gelieven mij een
voor een te nemen ende mij voor te houden , alles sal ln
de examinatie soo verdwijnen als damp voor de sonne. Dit
Boude jae 't hooghste crimen geweest hebben ende oock

1) d. i.

hard, sterk.

2) Christina van Zweden.
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waerdich vande hoochste straffe. Hebben se in haer sententie sulcke dingen tegens mij geinsereert, die noyt geschiet sijn, boven beweren is, als van calumnieuse propoosten, als van jalousye, als van quade genegentheyt, —
seker sij souden niet vergeten hebben soo een grootte sake
in de sententie oock te melden , hadden se maer eenige
apparentie ofte den minsten acces daertoe gehadt. 'Tselve
soude oock wel gestaen hebben in sijn Ex C1e schrijven, met
hetwelcke hij, mij in arrest commanderende te blijven, niet
anders als den boven getoucheerden Gladt voorwerpt, maer
nergents isser 't minste daervan te vinden. Hebben sij
sulcke dingen vandaer geschreven, soo hebben se het geschreven , soo hebben se het gedaen uyt schaemte dat se
geringe reden sagen tot soo violente proceduren tegens
mij, ende om haer schoon te maken de toevlucht namen
totte figmenten. Versekere uwe Ho. Mo. ende brenge mijn
hooft te pande om straffe te ontfangen als het anders bevonden vert, dat buyten 'tselve in dese mijne apologie
staet, niet met allen mijnent wegen aldaer gepasseert is.
Den ontsach van sijn Hooch t is bij alle menschen, soo
oock bij mij, seer groot. Dat ick van mijn sake noch schrijven noch spreken derff uytte borste .... edoch als ick
maer permissie crege, behoudende onderdanighst schuldigen
respect, sal noch wel sooveel weten met beleeftheyt voor
den dach te brengen, dat uwe Ho. Mo. met de handen
tasten sullen de onwaerheyt van mijn gejmputeerde beschuldinge.

ZEVENDE VERGADERING.
3 April 1869.
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l'histoire de la Belgique, par A. Wauters. Tom. II. 1101-1190. Brux. , 1868. 4°.
Collection de chroniques beiges inédites; Cartulaire de l'abbaye
de Cambron , par J. J. de Smet. Brux. , 1869. 4°.
Bulletins, 37IDe année 2me Serie, T. 25, 26. Brux., 1868. 8°.
Annuaire 1869. Brux. , 1869. 12°.
Compte rendo des séances de la Commission royale d'histoire,
3me Série, Tom X, 2, 3, 4, 5. Brux., 1868. 8°.
Van het Prov. Utrechtsch Genootschap :
Verslag van het verhandelde in de ulrjem. vergadering 30 Junij
1868. Utrecht, 1868. 8°.
Catalogus van de archeologische verzameling. Utr, , 1868. 8°.

394 Bibliotheek. Matres Noricae. Romeinsche Castra.
Aanteekeningen van het verhandelde in de ledenvergaderingen,
Utrecht, 1869. 8°.
Mr. B. ten Brink, Levensbeschrijving van Rijklof Michael
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De Heer Balfoort spreekt naar aanleiding van den onlangs gevonden geloftesteen (zie Vergadering 6 Maart) over
de Matres Noricae, Hij heeft die nergens vermeld gevonden
in de werken, die hij kon raadplegen. De lijst der bekende
Matres (Beschermgodinnen) kan dus met deze Noricae vermeerderd worden. Spreker brengt dien steen tot Septimius
Severus (193-211 n. Chr.), op grond dat eene afdeeling
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de regeering van dezen Keizer eenigen tijd in Belgica heeft
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De opgravingen thans te Vechten, bij het aanleggen
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ORIGINEELE BRIEVEN
van H. DOEDENS aan ANT. v. HILTEN,
BETREFFENDE DE WEST- INDISCHE COMPAGNIE.

1641-1648.
Uit het Archief van HILTEN.

Mijn Heere.
Dat importante werck tot crenckinge van Spagnien ende
verlightinge van dese landen en insonderheyt de West-Ie
Comp e, in Poortugael bij de haat genomen, met de jongste
brieven van Lonnen nu volcomentl. geaffirmeert werden ,
sulcx dat het nu bij yder gelooft wert , hebbe niet mogen
laten UEd. met desen extract van het schrijven daervan
aen de Comp e toe te laten comen , ooc dat van Rochel ,
mede aen de Comp e geschreven, hoewel datselve niet wert
aengenomen. D'actien sijn door 't een en 't ander desen
dagh tamel. geclommen en voor 108 vercocht; waren daerna
niet minder als tot 110 te becomen.
Hiermede,
Mijn Heere, blijve
UEd. dienr,
Amsterdam,

H. Doedens.

Hen Jan. 1641.

Mijn Heere.
Desen dient tot couuerte van het ingelegde extract wt
seecker schrijven van Lonnen , desen mergen p den bode
van Antwerpen aengecomen.

396

Originele brieven van H. Doedens

Van Rochel wert ges., dat ald. twee Ambassadeurs wt
Poortugael waren aengecomen met een statelijcke suyte
van 50 psonen ; trocken beyde na Parijs , d'een om deer
te blijven, ende d'ander om weer na Poortugael te keren.
Schrijven oock, dat dese en d'andere Ambassadeurs aen
desen Staet, Engelant en om de Noort niet anders in last
hadden, als om te versoucken vruntschap , en oueral voor
haer geit te mogen copen tgene sij van doen hebben , ronder van eenige assistentie te spreecken. Genen wt, dat
haren Coninck en sij maghtich genouch lijn om haer jegens Spanien te maintineren ; soude oock den Ambassadr
aen dese landen wel 600 S ducaten aen contanten en
goederen bij sich hebben, om hier aen schepen, ammunitie van oorlogh en anders aen te leggen. Denselven wert
alle dagen wt Engelant verwaght. Niet anders voorgevallen sijnde.
Mijn Heere, blijve hiermede
UEd. dienaer,
Amsterdam,
23en Maert 1641.

H. Doedens.

D'actien hebben desen middagh gedaen 1261 contant.
Van daech comt quade tijding van dat de Duynkerkers
verouert hebben 7 schepen van Bayone, rijckel. geladen
en in de landen behoren.

Extract wt seeckere missive wt Lonnen ; dato

5en

Maert st. v. 1641.
Mijn Heeren.
Tzedert mijnen jonghsten is den Ambassadeur wt Poortugael aen de Heeren Staten Generael alh r aengecomen,
ende is heden te gaste bij d'Ed.

Hren Ambassadeurs van

mijn Heeren de Staten. Den Ambassad r aen den Coninck
is tot Faelmouth gelant ende is op reyse hier na toe, maer
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't is noch onseecker, hoe hij hier ontfangen wort. Veele
menen, dattet wel gaen sal; andere geloven, dat hij niet als
Ambassadeur en sal ontfangen zijn en audientie vercrijgen,
niet tegenstaende dat de coopluyden , die op Poortugael
handelen , hebben een declaratie int Parlement gepresenteert, vertonende hun vruntl. ende goet tractement in
Poortugael, meer als in Spagnien. Vande wtcomste wort
UEd. geadviseert. Hier is een spraecke, datter int Westen
van Yerlant een schip gearriveert is, dat van Guinea comt;
doch seggen niet , of een Engels of een Neerlants is.
Int Parlement en is niet sonderlings gepasseert, dan
dat den Aertsbisschop van Cantelberch in den Tour is
geset, en 't is aparent qualijck met hem af te lopen. Men
maecktet proces tegen den Luytenant van Yerlant, soodat
die saecke nu haest ten eerde lopen sal. De Schotse
Commissarisen hebben wat in druck laten wtgaen, dat
seer qual. genomen was van sijn Maj t en veele int Parlament ; doch ick hoope 't is geaccomdeert.

Mijn Heere.
Tzedert

mijnen

jongsten is in den Hage niet zonders

voorgevallen , alleen dat de Gecommitteerde van haar Ed.
Gr. Mo. op den 21 en deser aan sijn Hooch t hebben gecommuniceert de besoignes mette beyde Comp 1en , over 't stuc
van combinatie gehouden, ome daarop sijn Hooch ts hoochwijs advys te verstaan ; tzedert wanneer noch niet hadden
tonnen vernemen 't voors. advys van sijne Hoochgemelte
Hoocht overgebracht is , alleen , dat op den 22en de Gecommitteerde van haer Ed. Gr. Mo. versocht hebben ter
vergaderinge van hare Ho. Mo., dat het octroy van d'Oost-Ie
Comp e mochte werden geprolongeert voor den tijt v an 3
maanden ; dan wiert afgeslagen ; maar hebben gisteren
'tselve vercregen voor ses weecken, onder protestatie noch-
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tans, soo geseyt wierde, van de Provintie van Vrieslant.
Gisteren hebbén de Gecommitt e van dese Comp e ouergegeven het recueil wt de journalen van d'H r Brouwer aalra
voyage, en daernevens aan haar Ho. Mo. eene corte deductie, daervan de copie hier nevens.
Hiermede,
Mijn Heere, blijve
UEd. gewillige dienaar,
Amsterdam,

H. Doedens.

24 Maart 1644.

Aen de Ho. Mo. Heren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden. ')
Hoogh Mogende Heren.
De Chilesen , omdat haere querelle deselve was als die
vande subjecten van desen Staet , dat voor hare vrijheit
soo vromelijck vele jaren hadden gestreden ende noch
streden, tegen een vijant, die ons met haer gemein is,
ende beyde evenseer haet en souct te onderdrucken ; -soo hebben U Ho. Mo. al over lange gpoordeelt, dat het
de bequaemste waren om alliantie mede te maecken,
ende den Coninck van Spanien niet alleen vande emolumenten van dat geweste te beroven , maer oock van een
neergelegen plaetse in sijn importanste quartieren van
America, als Peru ende andere landen aen de Zuytsee
gelegen , te infecteren. Tot weleken eynde oock voordesem
Benige desseinen wt dese landen sijn aengewent, doch met
weinich succes, doordien de Chilesen niet sijn behoorl.
aengesocht ende de navigatie door onkundschap niet naer
behoren is aengeleght.
Uwe Ho. Mo. sullen bij het receuil, dewelck de Bewint-

1) Bijlage bij den voorgaanden. Het stuk is een rekest van de WestIndische Compagnie.
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hebberen vande West-Ie Comp e overleveren , connen sien,
dat niet alleen vaste fondamenten sijn geleght tot de langh
gewenste alliantie met de Chilesen, maer insonderheit dat
de West-Ie Comp met excessive tosten een naerder wegh
heeft wtgevonden om die quartieren te beseylen, doordien
onse schepen in twee maenden van Baldivia naer Brasil
sijn gekeert, ende de entrecours tusschen de landen aen
de Zuytsee soo kort bevonden als tusschen dese landen
ende Brasil, soodat nu gelegentheit hebben om in de tijt
van 1 m. sonder merckel. gevaer aff en aen te varen,
d'welck voordesen noit bij Benige natie is ondervonden.
Uwe Ho. Mo., na Naere wijsheit, sullen weten, hoe grote
occasie hierdoor is versregen om den Coningh van Spanien
te infecteren , ende sullen oordelen dese schone gelegentheden niet dienen versuymt. Maer wij en connen niet
naerlaten, U Ho. Mo. voor te dragen de onvermogentheit
vande Compe om dit naer behoren te vervolgen , tensij
deselve de langh beloofde subsidies werden promtelijck ter
hant gestelt, ofte dat door de voorgestelde combinatie van
beyde de Comp 1en dese saecke gansch faciel werde gemaect, gelijck U Ho. Mo. wel sullen considereren gemaect
can worden , ende daerdoor niet alleen een seer avantagieusen handel voor desen Staet betomen , maer oock den
Coningh van Spanien in sijn importanste quartieren soo
geincommodeert, dat niet sal weten , hoe sick daer tegen
te versien. Dese occasie is sulcx dat met den haire dient
gevat: want soo deselve wort vertrocken '), sal deselve
ontslippen ende hiernaer te vergeefs bij der hant genomen
werden.
U Ho. Mo. hebben de middelen nu in handen om dit
door de gecombineerde Comp e, met cleyne beswaernis van
het gemein, te doen, ende willen verhopen deselve niet
sal vertrocken ') veel min afgewesen werden. In alle gevalle
1) d. i. uitgesteld.
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versoucken seer onderdanichlijck, dat

U Ho. Mo., volgens

hare voorgaende voorsorge ende gunste , in desen sulcx
willen resolveren, dat de West-I e Compe een goet aenpart
van haer verachterde beloofde subsidien magh becomen,
ende ondertusschen de nodige combinatie van beyde Compien
naer behoren wtgewrocht, waerdoor U Ho. Mo. met Godes
hulpe haren staet sulcx sullen verseeckeren ende de Coningh van Spanien sulcken hinder ende schade toebrengen,
dat denselven noch minder als voren sullen hebben te eresen, gebruyckende de middelen , die de goede Godt door
dele nieuwe ondervindinge gelijck in de schoot werpt,
ende de occasie, die nu sich soo schoon opdoet, om 'tselve
door de combinatie van beyde Comp 1en sonder beswaernis
te konnen wtwercken.

Mijn Heer.
Eergisteren hebbe U E. geadviseert de tijdinge van Brasil, soo veel als doenmaels uyt d'advisen ende rapporten
van particuliere hadden connen vernemen. 'Tzedert is wel
yets naerders daervan , namentlick d'opstant ofte rotteringe
van eenige Portugesen, onder de man gecomen, in effecte
bestaende int gene heden door de courante is gemeen gemaect; maer heeft de Compagnie off Bewinthebberen (dat
slecht genoech is) alsnoch niet eene letter schrijvens,
'tgunt d'oorsaeck is dat niet hebbe vervolcht. Alleen hebben sekerheyt vande ladinge der jegenwoordige drie gearriveerde schepen, als 't Hart, Groote Gerrit en Walcheren ,
t'samen voor de Compagnie inhebbende 167 kisten suycker , 68050 Brasilienhout, en voor de particuliere 1111
kisten suycker, 10 kisten tabac, 160 p huyden.
Sijnde d'andere schepen , die haer ladinge al inhadden ,
weer ontlast , om deselve tegens de attentaten te water ,
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van die vande Bahia, soo se mochten voorhebben , te
gebruycken.
Ick sal niet mancqueren , soo haest de brieven comen,

U E. de particulariteyten vande voors. opstant te adviseren.
De XIXe comt nu alle daegen bijeen , ende Nebbe ick
de last gecregen met de Heeren Gecommit de van dese
Camer mede nae Zeelant te trecken , sulex dat voor een
maent off daeromtrent U E. van hier niet sal connen dienen ; evenwel niet mancqueren mijn schuldigen plicht wt
Zeelant waer te nemen , insonderheyt vets van importara
voorvallende. Dat van Engelant gaet hier nevens ende
blijve hier mede,
Mijn Heer,

Amsterdam ,
2 Septemb. 1645.

U E. gewilligen dienaer,
H. Doedens.

Mijn Heer.
De brieven van Brasil , op gisteren zijnde gecomen, verstaen wij vande revolte eygentlijck , dat het een werck is
dat van langer handt is bedocht, doch eerst gemelt heeft
begonnen te worden t'sedert de veranderinge van Portugael, als wanneer d'ingesetenen van Pharnambuco en andere
Capitanien in Brasil dapper hebben beginnen te hunckeren omme de Regieringhe van Don Joan de 4e meê subject te sijn, ende alle gelegentheden daertoe waergenomen,
oock daerin door de voors. Don Joan ende den Gouverneur van Bahia gestijft , tot nu int voorjaer voorl., dat de
voors. ingesetenen haer hebben beginnen te moveren ende
die vande Bahia gesonden hebben in onse quartieren ontrent de 4 a 5000 Blancken , Moulaten , Brasilianen en
Negros, om met de voors. ingesetenen te conjongeren ,
dezelve trouppen gecommandeert werdende van Camaron
XYV. J.
26
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en Henricgue Dias, ende de Hoofden vande ingesetenen,
zijnde eenen Jan Fernando Viero en Francisco Bringel.
Twelcke evenwel soo directelijck niet heeft connen toegaen , off zijn de trouppes uyt de Bahia omtrent de Allagoas gewaer geworden en ontdect, ende daerop gevolcht
eene ordre omme alle de voornaempste persoonen vande
Portugesen in Brasil in versekeringe te nemen , 'tgunt in
eenige plaetsen is geluct. Doch in de Vergea sijn deselve
altsaem ontcomen, uytgesondert eenen Sebastiaen Carvalho ; dewelcke gevangen lijnde, datelijck openinghe vaat
verraet heeft gedaen , namentlijck dat de meeste en voornaempste Portugesen ingesetenen gecomplotteert hadden,
om met assistentie van die vande Bahia eerst het Reciffe
af te lopen ende voorts hun meester van d'andere fortressen te maecken, dat, God loff, is misluct. Ende hadden
de Hooghe Raden den Oversten Haus met 400 soldaten
ende 300 Brasilianen gesonden nae de rendevous-plaetse
van voors. principaelste verraders en rebellen, die deselve
oock in route hadden gebracht en in de bosschen doen
retireren; doch was den voors. Camaron uyt de Bahia met
sijn trouppen in aentocht nae den voors. Oversten saus,
om hem het hooft te bieden, daervan de uytcompste waren verwachtende.
Dese onruste heeft hem tot nochtoe niet verder als in
de Provincie van Pharnambuco geopenbaert ; dan wierden
t'samen gedreycht van een vloote van 35 seylen , die uyt
de Bahia soude volgen , soo haest als deselve vermanen ,
dat d'ingesetenen eenige progressen hadden gedaen. Dan
waren onder de voors. vloote niet boven 3 a 4 schepen
van defensie, de rest carvellen en barcken om volck te
landen, die men schatte op 3000 man, daerop de gerevolteerde t'eenemael reeckeninge schenen te maecken ;
maer soude dit secours niet eer uyt de Bahia scheyden ,
voordat den Gouverneur tijdinghe hadde, dat eenich important fort van ons was vermeestert. Twelck midts voors.
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ontdeckinge nu gefaillieert zijnde, hoopte men die vande
Bahia haer t'huys souden houden, te weten te water, en
was de vreese meest gecesseert, ende als maer tijdelijck
en suffisant secours van hier arriveerde, soude dese snoode
natie licht connen dempen ende te niete doen. Het staet
nu alleen aen Staet vant landt om de hare onderdanen
zoowel te beschermen, als de Coninck van Portugael de
sijne in onrechtveerdige actien zouct te stijven en op te
reuyen. Dit is 't principaelste dat met dese passagie hebben betomen, er op het affgaen vande gearriveerde schepen in Brasil is voorgevallen. 'T voordere moeten metten
naenten verwachten.
Hiermede ,
Mijn Heer,
Amsterdam ,

U E. dienaer,
Get. H. Doedens.

den 3en Septemb. 1645.
Met dese onaengenaeme tijdingen is noch gets gecomen,
dat apparentie geeft van een rijcke mijne die boven in
de Capitania van Rio Grande ontdect is, daervan monsters
met dese schepen zijn overgesonden ; doch in Brasil hielden se het voor een copermijne, hoewel den ondecker
meent van gout, immers zeker is dattet een mijne is ;
ende waren se noch besich met vorder te soucken, hoewel
vreesen met dese revoullie Baer van Jaen sullen moeten.

Extract uyt seeckere missive, ges. uyt den Hage
den 14" Novemb, 1645.
De saecken vande Comp e in Brasil, Guinea en Loando,
naer de cleenen tijt, die ick daertoe gehadt hebbe, bevinde
niet soo quaet als wel gevreest, ende oock niet soo favorabel als wel gehoopt hadde. Tot dato 3 Augusto was niet
gebrant; de vijant ofte gerevolteerde, sterck in alles ontrent
26*
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2000 coppen , meest Brasilianen en Negros, vluchten dagelijcx voor ons volck in de bosschee , alwaer wij die niet
wel en connen achterhalen. Ons volck hadden de Brasilianen aen haer sijde, ende hadden 1000 Tapoevers ontboden onder Jan Duwij, geaccompagneert met Atstetten,
Roeloff Baro, Vaby en Willem Lambertsen , dewelcke tot
een beginsel 35 Portugysen, die ontrent Coniuhu, uyt de
misse tomende, ter neer geleyt hebben. Dese natie sijn
dootvijanden vande Portugysen ende sparen niemant van
haer. Daer waren 9 scheepen opt Reciff, sonder den
Orangeboom. Daer is gebreck volck en geit ; hebben 360
marcq vant Guinese gout behouden tot haer gerieff. Den
Coninck van Poortugael, Gouverneur ende Bisschop van
Bahia , werden niet alleen gesuspicieert de verraderije bekent geweest te sijn, maer daertoe hebben helpen dirigeren. Suyckeren waren ontrent 5000 kisten in de magasijnen ende goet gedeelte int laat, die dagelijcx afquamen,
ende waren daer schepen gebreck om te laden , doordien
de scheepen tot Fernambuco welende gehouden wierden
tot hare defencie.
In Angola en Guinea was alles wel. Den Gouverneur
vande Bahia heeft getracht den Cap n Hoochstraten te debaucheren; in somma, tsijn rechte verraders etc.

Mijn Heer.
Tsedert mijnen jongsten van ouer acht dagen hebben
niet ronders gehadt , dan nu en dan een briefgen wt den
Haagh, spreeckende vande goede inclinatie bij de Heeren
Regenten tot de mainctenue vande Comp e, ende dat reeds
500 duysent guldens waren geconsenteert, ende goede hoope
was, deselve comme noch met twee tonnen gouts Boude
werden verhoocht; alle twelcke hier gansch aengenaem is
ende een beginsel van 't were sal connen geuen. Maer om
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de saecke soo spoedich en met de minste schade en bederff
vande landerijen van Brasil daerinne te redresseeren, als
de gelegentheyt vande Comp e sulcx is vereysschende, ende
de Staat selve opt hoochste daer aen gelegen is, om den
cancer van die oorlochslasten , als in mijn voorigen van . .
vermelt, te ontgaen, sal de voors. somme gansch weynich
toe mogen verstrecken. Wel is waer dat deselve maer provisioneel wert genoemt en hoope tot meer wert gegeven ;
maer eer het consent wederom daertoe wtgewerct is , en
volck, vieres en amonitie daermee gereet gemaect, comt
den Brasilse winter (die met Meert begint) op de hant,
en can daermede niets werden wtgerecht. Maer te minder
is de voors. prompte herstellinge te verhoopen, omdat de
trouppe, daertoe nodich, niet tseffens en soo spoedich wert
vercregen, als het wert vereyscht om met een aensienlijcke
vloote van hier aff te gaen , welcke, soo die in 30 schepen
en 5000 soldaten bestaen en p tout dit jaer hadde mogen
see nemen, als alles hadde connen geschieden, soude tgerucht daervan alleen die van Poortugael hebben doen resolveren onse quartieren te verlaten en naer vergoedinge
van geledene schade luysteren , daer nu geen apparentie
toe is, het secours soo langsaem bijcomende en de Staat
door den Portugeschen Ambassadeur en sijne meesters
brieven werdende geabuseert , sulcx dat se niet aen en
neemt (als geseyt wert), den Coninck kennisse van het
vijantel. gepasseerde in Brasil soude hebben gehadt; dat
nochtans soo seecker en waer is, als dat de Comp e in perijckel is van verlooren te gaen, soo dat niet anders wert
geapprehendeert ende resoluyt wt tegens die van Bahia
en quartieren van Poortugal roerde gegaan.
De papieren, die de Comp e nu jongst gecregen heeft,
daeronder veele brieven van Hooffden over 't crijsvolck
wt de Bahia, wert den name van Co. maer al te veel in
genoempt, ende de bedriegerije en valsheyt is soo claer
als de middachson gebleecken, en dat soo bot, dat het
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sichselven schaamt. Een ding , om U E. niet te lang op
te houden sal alleen verhalen, namentl., dat de vloote wt
de Bahia, 1800 soldaten in onse quartieren te lande hebbende gelet, voor tReciff is gecomen met brieven vanden
Gouv r van Bahia, van inhout dat deselve en gelande trijsvolck tonser hulpe was gesonden, op welcke tijt op Reciffe
al tijdinge was de voors. gelande soldaten ons fort in Serinhain voor Co. van Portugael van Comp e hadden ingenomen ; daarna de helft vaǹ vloote in Tamandare (haven
vande Comp e) leggende, ende wij aen deselve senden onder een vreedevaan , om haer intentie te verstaen, heeft
haer vijantlijck gedragen , als U E. wt bijgaende copie gelieve te sien , daer se te vooren verclaart hadden gesonden te sijn tonser assistentie : gel. zoo alle haare actien
sijn , met de lincke hant ons vreede biedende en met de
andere ons vermoordende, gelijck de arme ingesetenen en
soldaten in Brasil, in haer handen vallende , maer al te
veel gewaer werden. 'T is bedroeft, de macht en gelegentheyt van dese Staadt te weten, om allen tselve te stuyten
en revengeren, en den schoonen tijt sonder iets voorbij
Bien te gaen. Ick blijve
Hiermede,
Mijn Heer,
U E. geheel dienstw. dienaer,
Amsterdam,
desen Ben Decemb. 1645.

H. Doedens.

Hier is men jegenwoordich besich vier Comp 1en soldaten,
yder van 150 coppen, op te rechten; maar de toeloop niet
na wensch ; dese compleet, Boude men noch tot 8 treden,
dat in alle de Cameren maken Boude 27 Comp ien ; maar
alle 'tselve, mijns oordeels, sal de wonde niet heel gin, als
'tsecours niet prompt en tseffens afgaat en na een goede
plaatse gesonden wert. Met dese wint sijn 2 schepen met
vole, vivres en amonitie na Brasil wtgeseylt voor Zeel. en
pen voor dove Camer wt Texel, mede na Brasil.
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Ed., erentfeste
Ick hope dat U Ed. den staet deser conqueste wel bekent sal lijn, ende dat deselve niet sullen twijffelen off wij
sullen alhier alle mogel. defentie doen. Maer vermits de
cleyne macht van soldaten, die alhier bevonden vert, ten
aensien van veelheyt der vijanden , is niet mogelijck dat
men volck in het velt can senden ; doch evenwel de see
noch open sijnde, heeft het den Almogende belieft ons te
begenadigen met eene goede fictoorie ouer onse vijanden.
Ende omme de particulariteyten van deselve aen U Ed.
te doen verstaen, soo is het dat, nadat ick den S en Septemb. 1645 vande reede voor Pharnambuco met de schepen Utrecht, ter Veere, Overijssel , Soutelande ende het
jacht de Vergulde Ree ben te seyl gegaen, hebbe ick de
Portugese vloote, die op den 30 en Aug. voor het Reciff
was genien, binnen de Barra de Tamandare, wesende een
bay 15 mijlen besuyden het Reciff, int gesicht gekregen ,
bestaen in 6 reeseylen, 3 carravellen ende 9 bercquen.
Dies liepen wij dicht met onse voorn scheepen voor deselve
Barra. Die vande Portugese vloote dit siende, hebben datel. een wacht van twee bercquen int gat van bay geleyt,
derhalven wij een dogboot en een baroque met een vreedevlagh naer de voorn wacht hebben gesonden , om te vernemen wat sij in de havenen van Lomp e quamen soecken,
ende haer aen te seggen , dat sij souden vertrecken. De
voorn dogboot en barcq de Portugese barcqen, die op de
wacht lasgen, genaeckende, wierden van deselve met cruyt
en loot gegroet, dies sij terugge quamen ende mij tselve
rapporteerden. Den Raat van vlote daerover ontboden
wesende , is goetgevonden, vermits de Portugeesen op de
onse schooten en alsoo hostiliteyt betoonden, deselve op
den gen deser binnen de Barra te gaen besoecken, twelck
geschiet is. In het inseylen ende binnen wesende, hebben
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de Portugeesen , soo van hare schepen als vara baterij en ,
die sij aen lant hadden gemaect, met canon eh musquetten heftich op ons geschooten ; doch evenwel wij met goeden moet voortseylende, hebben den Portugesen Admrl
geabordeert en naer eenige schermutsinge verovert. De
andere Portugesen dit siende, hebben haere touwen affgecapt, drijven al schieten naer de wal; doch onse schippers
hare boots uytsettende, sijn de Portugese vaertuygen door
de onse genomen , in brant gesteecken ende het inhebbende volck ter neder gehouden. Godt sij danck voor dese
victorye. biebbe derhalven niet connen neerlaten, U Ed.
hiervan te verwittigen ende daerbij onderdanichl. te versoecken, dat het deselve doch gelieve deEen Staet, die met
soo veel moeyte, oncosten en bloetvergieten gewonnen
is, niet te laten verlooren gaen , maer veel eer met behoorl. macht van volck en scheepen, ons, die alreeds opt
Reciff rontsom belegert sijn , ten eersten te secondeeren,
opdat deese conqueste in wesen mag blijven ende wij den
vijant, die ons dagelijcx voor de oogera comt braveren,
mogen affbreuck doen.
Den Almogende wil U Ed. etc.
Onderstont :
U Ed. onderdanigen dienaer,
Reciffe,
den

17 e °

en geteeckent J. C. Lichthart.

Septemb. 1645.

Kopij.

Monseur et frere.
Belangende 't gepasseerde alhier heeft den vijant nae
't copen vant Punctael , door Godes genaede, soo goede
progressen in sijn desseinen niet gehadt als te voren.
Want alhoewel wij lange daernae 't verlies van Porto do
Calvo en Rio de Sao Francisco verstonden , soo waren die
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forten, voor 't seyl gaen vande schepen Leyden en den
Eenhoorn, bij haer al bemaghtight, waertoe den verrader
Hooghstraten oock sijn beste genouch gedaen heeft, schrijvende aen Commandeurs, dat het Reciff met de omleggende
forten reets over sijnde, hij selfs oock de stercte aent Punctael in des vijants handen hadde moeten leveren, hun radende van gelijcke te doen. Int beginsel van Octob. deede
Vidal op 't Eylant Tamarica en stedeken Schoppe met
3000 man eenen aenval ; maer wiert vande onse soo mannelijck bejegent, dat hij met verlies van drie hondert en
t'seventich dooden en ontallijcke gequesten in groote verbaestheit moeste retireren. Vieira, Albert Gerritss. Wedda
Hooghstraten , Camaraon en alle hunne verdere groote
waren daer persoonlijck. Camaraon wiert door beyde de
billen geschooten en Wensel Smitt, voor Cap tn bij hun dienende, door de cop doot geschooten, met veele andere
van hare Officieren ; en hier leerde Vidal eerst, dat wij
noch meer eerlijcke soldaten als verraders onder ons hadden. Aen onse sijde bleeff doot den Luitenant Billevelt,
een braeff soldaet, die met Wensel Smitt hant aen hant
veghten, tegelijck oock doot ter aerden viel, misschien van
een en denselven coegel. Aen dit succes is de Compe
grotelijcx gelegen geweest, gemerct den vijant op soo een
cleyne stercte sijn hooft gestooten hebbende, noyt de couragie gehadt heeft om yets op den ander te attenteren.
Vidal leght tegenwoordich op de Ingenio van Bierboom ,
alwaer een fort gemaect heeft met vier houcken ; op yder
houck staet geschutt geplant, dat sij van Caap ontboden hebben; wert sijn stercte op 2000 coppen gereeckent
ende hier omber magh noch ontrent een luisent boeren
leggen. Daer sijn onderentusschen veele schoone schermutselen gevallen , waerin Godt de Heere onse wapenen
altijt met victorie becroont heeft. Op den 18en Novemb.
voght Capitein Renebergh met 180 tegen 1400 van des
vijants sijde meer als drie uiren achter den anderen, tot
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onder het geschutt vande Affogados, en moest Vidal terugge,
naelatende in de 50 dooden en wel 100 gequesten , blijvende vande onse 11 doot en" 21 gewont, die t'samen genesen en opgecomen sijn. De Nederlantse overlopers hadden hier soo wel als op Tamarica de voortoght en deeden
ons het meeste quaet, waerin Godt versagh, wanneer
Claes Claess., Captn onder haer geweest sijnde, te voren
knecht vande heer Conts , aende visserie van Maracaipo ,
op den 22 en Novemb. met 64 uitgelesene soldaten overquam en de Portugesen soo een misvertrouwen vande andere Nederlanders veroorsaecte , dat sij deselve terstont
't geweer afnamen en , soo als sij seyden , nae de Bahia
versonden, maer inderdaet met coelen bloede deden vermoorden.
Hooghstraaten selfs leyden sij met sijnen verradelijcken
kop in eenen tronck en tracteerden hem slimmer als een
Neger. Uit de overcomende swarten , die noyt eenen dagh
en mancqueren, hebben wij verstaen, dat sij hem met sijn
vrou, Ley, de Hickens alle beyde, met vrouwen en kinderen
den hals hebben gebroocken. Wijnants ,hebben sij int aftrecken vant eylant gemast, van Keisel aent Punotael, en
andere elders , soodat sij alle Nederlanders , jae selfs onse
overloopers, soowel als de gevangene, als honden vermoorden, 'twelck ons niet qualijck en compt, alsoo nu niemant
meer over en loopt en alle liever totter doot toe vechten
willen, als sich op hun woort en belofte van quartier overgeven. Wij sijn oock nu voor haer niet meer bevreest, en
Godt gave, dat maer 2500 man te velde conden brengen :
souden hun int corte de brouck opnestelen en eenen spoedogen oorlooge maecken.
De Tapuias eira Brasilianen hebben de gansche Capitania
van Rio Grande, oock een deel van Paraiba gesuivert,
alles vermoordende, tot de kinders toe, soodat over de vier
hondert sielen in dien toeval gesneuvelt sijn, behalven de
slachtinge, die eenige van onse Brasilianen vant eylant
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Tamarica gedaen hebben in Goiana. Den vijant so p t na
Rio Grande 400 tot secours; maer quamen te laet, alsoo
het werck reets bestelt was. Den soon vanden predicant
Soler is daer mede gebleven, alsoo hij die Portugese sijde
gecoren hebbende, selfs in die conjuncture van tijde sijnen
haet tegens ons niet en wiste te bedeeken. Roeloff Baro
wort alle uire met 700 Brasilianen van Siara verwaght,
waerbij sich noch eenige Tapuias sullen vervougen, om soo
t'samentlijck in de Capitanie van Paraiba te vallen. Godt
de Heere wil hun voornemen segenen.
Onse maght ter zee, bestaende in elf capitaele schepen,
eenige jachten, galiots, caravellen en barcquen, houden
sick op de cust, cruisende tusschen Rio de Saó Francisco
en de Caap, en is alles soo nauw besett, Jatter hun niets
en can eschaperen. Nu ontrent 11 dagen geleden bracht
Duinkercker een schoone carravelle, met maderywijn geladen en vande eylanden tomende, op, en soo datelijc, terwijl ick desen schrijve, compt Michiel met eenera arm al
schietende binnen, met een caravelle uit de Bahia, willende na Porto do Calvo, vol wijn, victualie, stuekgoederen en amonitie van oorloge, rapporterende, dat het jacht
den Thonijn op een ander jacht hadde, die het reets den
wint afgewonnen en bijnae schutsgeveer gecomen was.
'T schip Overijssel met sijn booth was een andere achterher, soodat niet en twijffelden ofte souden op morgen
ons beyde toecomen, 'twelck Godt geve ! Den Coninck
van Poortugael, soo als wij hier verstaen uit de advysen,
p tschip de Witte Swaen en Omlandia gebraght, excuseert sich van dit werck; maer hij magh sijn besten doen
soo veel als hij wil, hij isser niet weinich aen vast, alsoo
wij sijne eygene brieven in handen gecregen hebben eh
met dit schip oversenden, om de Ho. Mo. Hrn Staten en
de XIXe uit den droom te helpen. De Comp e heeft nu de
schoonste gelegentheit vande werelt om sich van heel Brasil
te bemaghtigen en, gave Godt, dat dese saacke bij Naere
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Ho. Mo. wel mochte geapprehendeert en bij geene vijanden vande west-Ise Compagnie terugge gehouden werden,
alsoo Brasil, onder eenen Heer gebraght sijnde, capabel
genough soude veesen om sich tegens Castilien off Poortugael selver te wederstaen.
Waerbij noch comen soude, dat men uit Brasil des Conincx van Castiliens schatten in Peru bequamelijck soude
tonnen bestrijden, en Boort onthouden vande swarten (alsoo Angola noch voor ons is) alle sijne gout- en silvermijnen vruchteloos maecken; en om dit alles te effectueren,
hadde men maer chrijsvolck , viures en amonitie van oorlooge van noodera, die daer int vaderlant niet mancqueren
en can. En dit sij soo verre geseght van 'tgene hier
passeert.
Hiermede,
Monseur et frere, blijve

U E. bereyde dienaer eu onveranderlijcke orient,
Eu geteeckent Ab. Tapper.

Reciff, 11 December 1645.
Kopij.

Mijn Heer.
Den b en deser hebbe U E. geadviseert tweynich, soo rich
tot daertoe hadde geoffreert. Tsedert hebben wt den Haage,
dat bij haer Ho. Mo. geresolveert was de compe wt slants
magasijn te helpen met 1600 musquetten en 600 vierroers,
ende dat de Provintie van Hollant versocht soude werden,
noch 300 vierroers, een goede quantiteyt pulver , lont,
loot en granaten daerbij te doen. Soo was de Admiraliteyt
van Seelant op 5 deser aenges., dat sij met 3 van slants
oorlochsscheepen , die aldaer seylree liggen , de Comp e in
desen vorst willen assisteeren tot spoedige overbrenginge
van volck, vivres en ammonitie voor een tijt van 4 a 5
maanden; dat een goede saecke voor de Compe is el ver-
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vaarlijc voor Poortugael: want dese 3 schepen suffisant
geoordeelt werden een heele Portugeesche vloote, gel. haer
Augusty voor 't Reciff vertoonde, te ontdoen. Wat nu
hierop wt Seelant vernemen, vert U E. ten naasten geadviseert.
Het schip Mauritius van dese Camer, dat in Texel seylree leyt en meest met vivres en ammonitie is afgeladen ,
heeft al eenige schaacte doort ijs geleden en is noch niet
buyten prijckel.
Van Zeelant becomen soo flatel., dat Bewinthebberen
daar dapper doende sijn om volck , schepen en behouften
na Brasil te senden , ende comt een van geconsenteerde
oorlochschepen voor Schevelinge, om soldaten in te nemen,
ende sullen den President en Raden , die gereet connen
werden, als ooc de Colonnellen Schoppe en Hinderson
versocht werden haar met de voors. oorloghschepen, en wat
Zeelt noch daarbij gereet can crijgen, naar Brasil te begeuen.
De Londen brieuen hebben niet sonders medegebracht;
en niet anders sijnde bij te voegen, blijve biermede,

Mijn Heer,

Amst m , 13 Jan rij 1646.

U Ed. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Gisteren sijn hier noch 2 Capiteyns plaatsen vergeuen,
en dingsdach toecomen werden de 2 Luytenants en vier
Vendrichs plaatsen daarop volgen ; resteren dan noch 10
comp 1en bij Amst m te vergeuen.

Mijn Heer.
Den 13en verleden is geweest mijnen jongsten ; tzedert
is niets voorgevallen als op eergistren , dat hier arriveerden een Bewinthebber vande Camer van Zeelant met den
Advocaat van Beaumont, comende met een oorlochschip
op Schevelinge, daar hetselve schip wt slants magasijn van
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Delft inbecomen heeft eenige duysent ponden cruyt, lont,
loot, vijf hondert musquetten en vierroers, met partije kantgranaten, ende daarmede voorts geseylt tot voor Santvoort,
werwaarts gisteren van hier vertrocken lijn ontrent 300
soldaten om in voors, schip te embarqueren en na Zeelant
te werden gevoert, alwaar hun de drie geconsenteerde
Admiraliteyts schepen vast prepareren en, soo men meent,
in 2 a 3 weecken gereet sullen vallen, om met voors. soldaten , en die daar omheer wt slants comp 1en sullen werden gelicht, na Brasil te gaan. Anders schrijft de Camer
van Zeelant, dat se 2 jachten daar gereet hadden, om
vrijdach voorleden tzee te brengen en met advys voorrot te
laten gaan, connende met desen vorst niet meer gedaan
werden als het voortsetten van voors. oorloghschepen, daarmede Naare Ho. Mo. geresolveert hebben dat den President en Raden van Hoge Regeringe in Brasil neffens een
van d'aangenomen Collonellen sullen embarqueren en vertrecken , gel. hetselve bij den Colonel Hinderson is aangenomen ; tvordere moet tot het operawater aanstaan.
Ondertusschen hoort men vast van gropten ijver in Poortugaal , daer se in begin van fiber niet alleen 1500 soldaten na Brasil hadden afgesonden ; maar ooc noch besich
waren andere meer met 26 schepen gereet te maacken, namentl. 8 schepen te Lisboa, yder van 18 tot 24 stucken,
en 18 schepen tot S t Ubes , daaronder eenige Hollantse
en Oosterse, dewelcke meenden half Januarij gereet te
hebben, om vandaar na de Bahia wt te lopen. Waren
ooc seer begerich om Duyts en Oosters bootsvolc , die se
20 a 22 ducaten ter maant beloofden.
Hiermede ,
Mijn Heer, verblijve
Amstm , 23 Jan. 1646.

U E. dienaar,
H. Doedens.

De heer President Schonenb. jegenwoordich hier, trect
niet voor het open water.
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Erentfeste, wijse, voorsienige, seer discrete Heer.
Sijnde gisteren avont hier verscheenen seecker persoon,
dewelcke seyt int begin van Decemb. voorleden van Pnamb.
tseyl gegaen te sijn met het schip Seelandia, afgevaerdicht
bij de Hooge Secrete Raaden , met advys van hetgeene
sick taedert halff September tot die tijt toe aldaer hadde
toegedraagen, ende dat het voors. schip eergisteren acht
daegen, gecomen wesende ontrent het eylant van Wicht,
aldaer door de quaede toesicht vanden schipper en stuurluyden was gestrant, sulcx dat hij ende noch eenige weynige alleen het leven daervan hadde afgebracht, de meeste
sielen , soo hij meent wel tot de 30 a 90 daerop gebleven
en voorts vande landinge heel weynich off niets geberght,
deselve bestaende in olifantstanden en Brasilienhout voor
de Comp e (daervan hij voor sijn vertreck wt Wicht verstoot dat noch hoope was quantiteyt van te salveeren) en
suyckeren, bestaen in 500 kisten, voor particuliere. De
tijdinge, die wt de voors. persoon hebben connen vernemen , is: dat d'onse met een carvelle (bij den Admirael
Lichthart in Tanlandara verovert) geresconteert en genomen hadde twee earavellen van Madera, willende na de
Cabo St Augustijn, ende daerin gevonden brieven vanden
Coninck van Poortugael aen de Gouv r van voors. plaetse
(Bahia), met ordre en instructie hoe en op wat maniere
het aengevangen werck voorts soude vervolghen ende het
Nederlants Brasil wederom onder de Croon van Poortugael brengen, ende daer hij meende de verraderije heel
claar en naact voor al de werelt in soude bl jcken. Dese
brieven selve, off autentycque copyen van dien, gelooffde
hij met dit schip waaren gesonden en dat noch waren gebercht ; altoos hadde hij verstaen , dat onder Nieulant op
Wicht eenige brieven voor de Comp e waren berustende.
In dele twee veroverde earavellen waren becomen 170
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pijpen spaense wijnen , en 200 crannasser meel en eenige
stuckgoederen.
Soo datel. comen noch twee vande geberchde uyt voors.
schip. Verclaeren mede volmondich, datter brieven van des
Co. van Portugaels eygen hant waren geintercipieert, bij
dewelcke hij ordre en last tot dese rebellie en oorloge was
gevende.
Opt Reciff was int eerste veel volck gestorven vande
scheurbuyc; dan begonde nu te beteren, daermede dat dagel. eenige bercquen om water en verversinge naa Tamarica aff en aanvoeren.
Den verrader Hoochstraaten, Vidal, Joan Fernando
Viera, Henricque Dias met 3000 man, waaren meest door
middel van een galioot, van douse verovert, op Tamarica
gecomen ; doch van onse troupes en 600 Brasilianen soo
gerepousseert, dat 1400 op de plaats waren blijven leggen,
daaronder den L t van den voors. Hoochstraaten en veel
van onse overlopers, becomen d'onse aldaer goeden buyt.
Soo waeren de Portugeesen oock geslagen in Paraiba,
niet verre vande Ingenio van Rasiers.
De fortresse van Rio S t Francisco hadden d'onse, alsoo
niet gesecondeert conden werden, aan den vijant moeten
overgeven, en ' t garnisoen daerwt na de Bahia gevoert.
Daertegen ons volck wt d'Allagoas, sterc 300 man, wel
opt Reciff overgebracht.
Inde Vergea hebben de Portugeesen een cleyn fortgen
met 7 stucken opgerecht.
Van Hoochstraatens volck was een comp e , meest overloopers , sterc 93 coppen, met vliegende vaendel, weer
aen onse sijde gecomen.
Den Admirael Lichthart soude in persoon met het schip
Hollandia van tReciff na de Bahia te cruyssen seylen ,
daer alree waren houdende de schepen Elias, Deventer en
Overijssel , en voor de Cabo S t Augustijn cruysten de schepen der Veer en Soutelande. Vorders tussen beyden en

aan Ant. van Ililten , 1641-1648.

417

op andere plaetsen hielden noch 4 a 5 scheepen , te weeten : de 3 veroverde schepen van Tamandare en 2 caravellen hier voorera gemelt
Voort Reciffe waren gearriveert de scheepen Phebus,
Saal van Terra Neuff, met ontrent 200 d. ;s vis,

en

wt

Patria de schepen Hollandia, tHuys te Merve , Witte
Hoop, Swaen en Omlandia.
Van Loando S t Paulo waren voort Reciff gecomen een
jacht met een boot, mede brengende 500 slaven, met tijdinge dat de Portugeesen uyt de Bahia, sterc 500 man,
aen Rio Longo waaren gelant, aldaer een stercte met 7
stucken maecten en ons de negotie vande swarten daer
meenden te diverteeren ; noch dat de Coninginne Donna
Anna Singa de Portugeesen wel 100 man hadde affgeslagen; en waaren wederom van daer nae Angola vertrocken
de schepen tHuys te Merve en Witte Hoop.
Tschip den Orangeboom lach in ladinge en meende
haest gereet soude sijn herwaerts te tomen.
Opt Reciff was seer goede couragie en de suyckeren
waren ten prijse van 32 realen de blancos, en 27 a 28 s.
d'arol. d'inascovados.
Do burgerije opt Reciff bestonde in 6 comp cn en op
Ant°-Vaat 3 comp e , d'een stercker als d'ander, daer goede
eenicht onder was.
De Portugesen wel vergadert geweest om een assault
opt Reciff te doen , maer niet aangevangen. Na men daer
seyde , waaren de Portugeesen in de ganse Capitania int
velt ontrent 7000 sterck. Draagen haer tegens d'onse als
vijanden, sonder quartier te houden , maer slaen alles dooi
wat se van d'onse becomen.
Dit is 'tgeene voor jegenwoordig wt monde van voors.
persoon (daerbij noch een joode van daech aencomt , die
het confirmeert) hebben connen verstaen. Hopen de brieven vande Comp e en insonderheyt die geintercipieerde
vande Co. van Poortugael in Engelant gesalveert en in
XXV. J.
27
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handen vande Comp e comen sullen, om den Portugeesen
Ambassadeurs in den Haage wt te doen hebben : want
niemant twijffelt of sal de Regeringe, alles soo naact en
claar blijckende, haer dese importeren saecke aentrecken,
immers haer eygen onderdanen en die noch soo veel hebben gemeriteert, tegen sulcke meyneedige , verradersche
natie beschermen

eh nu meer als oyt de hant bieden om

haer conquesten in sulcken postuur te stellen, dat se voor
Biergel. voorval niet meer hebben te vresen , en de proffijten de lasten eens mogen overwegen. Daertoe dan de
Compe hoe eer hoe beeter suffisante middelen dienen ter
hant gestelt: want hoe eer en prompter de Comp e wert
geholpen, hoe eer de staat vant lant derselver sollicitaatie
om subsidies ontslagen sullen sijn. Ick breecke hiermee
aff en blijve,
Mijn Heer,

U E. gewillige dienaer,
H. Doedens.

Amstm, den T en Feb. 1646.
Extract van Amstm van 7 Feb. 1646.
Daer is een schip van Brasil gecomen met 148 sielen,
meest Joden ; is gebleuen op den hoeck van Wicht onder
Engelant; daer sijn maer 28 van gesalveert. Brengt tijdinge , de vijanden vant Reciff waeren geweken, en dat de
Hollansche scheepsarmade veel prijsen met meel, wijn en
suycker inbrochten ; dat se seer goede couragie hadden;
dat op diuersche plaetsen de vijanden vluchten en verslaegen waeren ; dat de soldaten vanden verrader Hoochstraten meest weder gecomen waeren in onsen dienst; dat 40
Portugiesen, om haeren peys te maecken, den voorschreuen
verrader ouergebrocht hadden, en was hij op het Reciff
gehangen : dat alt samen naer de gelegentheyt goede tijdingen sijn. Den schrick was onder de Portugiesen : 40
vande oase deden der wel 400 loopen. Tis maer jammer,
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daer soo veel menschen gebleuen sijn in dit schip met
400 kisten suycker. Hoet in Brasilien voortier afgeloopen
is, vernemen met naesters.

Mijn Heer.
Saterdach voorleden waren noch geene brieven van Antwerpen of Zeel t gecomen ; doch gisteren hebben ons deselve medegebracht : dat woensdach verleden wt Zeelant
na Brasil waren geseylt de schepen Loando, Regenbooch,
beyden eygen ; de Liefde , de Ster, twee eggen jachten
aen Compme ; S t Jan , een bevracht schip , tsamen opheb-

ben over 500 soldaten, en daarmee overgegaan den Hogen Raat de heer Goch van Vlissingen; noch andere vier
schepen , behalven de drie slants oorlochschepen, wierden
daar noch gereet gemaact.
De directeursschepen hadden in Zeelant opgesonden een
prijs, sijnde een Lubbicker schip, comen wt Spagnien met
300 Spagniaarden, en daarin gevonden 60 stucken van 8C'
met eenige baren silver; andere wierden noch vervolcht.
Van Londen schrijven, dat het packet aan Comp e van
Brasil , met Zeelandia verongeluct , was gesalveert en tot
Londen in handen van d'h r Ambassad r Joachimy, die van
daar p mer sou oversenden; wat daer wt hebben, vert nader ter aancomste geadviseert.
Voorts niette saacken van tParlement ging seer voorspoedich. Chester had sich overgegeuen, oock BelvoirCasteel , en tselve seyt men noch van Barnstabel en een
ander Casteel dicht bij Exchester , en dat tParlement van
resol. waren te schrijven aan resteren steden van Coninck,
om hun in tijts te bequamen , of dat anders maar slechte
conditien hadden te verwachten. 2000 ruyteren vaii Prins
van Wallis hadden hun wt tWesten na toosten begeuen;
dan wierden van 3000 van Fairfacx vole vervolcht. Den
27*
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Conine had voor de derde maal versocht te Londen te comen, maar de conditien waren noch niet aangenaam.
Wt den Haagh hebben van de zaacken van Comp e alnoch niet , en wegen 't ijs can hier noch niet gedaan wer-

den in d'equipagie na Brasil; alleen d'aanneming vaat
volc gaat voort, en hebben de derde Comp e van 150 coppen meest compleet. Hiermede,
Mijn Heer , verblijve

Amstm,
26 Feb. 1646.

U E. gewillige dienr,
H. Doedens.

Mijn Heer.
Tzedert mijnen jongsten van maandacte verleden is niet
ronders gepasseert; alleen verstaan, de wtgelopen schepen
wt Zeelt niet verder als in de Duyns hebben connen comen.
Hier worden alle debvoiren gedaan om soldaten te becomen, daar 'tons veel aan manqueert. Sullen ooc in corten
6 schepen na Brasil gereet vallen , in Zeelant noch 7 en
in de drie andre Cameren 6, tsamen 19 schepen : sulcx
dat soo seer niet aan schepen als volck sal manckeren.
De gesalveerde brieven sijn noch niet gecomen. Van
Londen schrijven, dat daar geruchte was den Coninck Boude
sijn overleden ; item dat de Schotten en Parlementairsen
bende, leggen voor Nieuware, aan den anderen waren geweest en van bende veele gesneuvelt waren ; maar wiert
wat aan getwijffelt. De ruyterije van Prins van Wallis
had niet connen deurbreecken.
Eenen Murray, comen wt Vranckrijc en van sins bedectelijc door Londen te passeren, was ontdect en bij hem
verscheyden brieuen gevonden van Coninginne aem Conine,
ende den Ambassad r van Vrancrijc verstaan die onder den
Graaf van Noorthumberland waren, hadde daar geweest
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een packet daarvan, luyden aan hem, in sijn sac ge-

steecken, daar wat questie door was ontstaan. Niet anders a present hebben U E. aan te dienen , blijve
Mijn Heer,
U E. gewillige dienaar,
Amstm , 3 Maart 1646.

H. Doedens.

Mijn Heer.
Heden acht dagen was mijnen jongsten, tzedert welcke
niets sonders is gepasseert; alleen dat de vijff wtgelopen
schepen wt Zeelant hun noch inde Duyns bevonden . Den
generalen brief aan de Comp e wt Brasil met het gebleven
schip Zeelandia, als ooc eerre aan sijn Hoocht mede van
daar, waren in Wicht gesalveert en te Londen in handen
vant Parlament gelevert, daarwt den H r Ambassadeur
Joachimi die vertoecken was te lichten , sulcx dat licht
noch een post of twee ten achteren zijn; ondertusschen
hopen weer andre schepen van Pharnambuco sullen arriveeren.
In de respective Cameren sijn jegenwoordich 20 a 21
schepen meest gereet, en hoopt men in 3 a 4 weecken
daartoe 20 a 2500 soldaten bij de hant te hebben te verschepen, welc getal te wenschen ware eens soo groot mocht
sijn, om daarmede de Comp e in verseeckerde posture te
stellen. De Hoge Regeringe en Colonnellen Schoppe en
Hinderson sullen met voors. schepen vertrecken. In den
Haagh sijn Conïissen van Comp e bijeen om op de expeditie
vant nodige secours en anders te resolveren , ooc de nodige subsidien te bevorderen, die soo langsaam voort comen , dat vreese het principaal secours ten lesten sal blijven steken, in welcken gevalle het eerste ronder vrucht
sou comen te verdwijnen.
Van Londen adviseren , dat Generaal Fairfax tPrincen-
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leger, int Westen gecampeert, dichte bij Barnstapel had
aangetast en heel in route geslagen , gevangen becomen
ontrent 2000 man en voorts alle d'artillery, sulcx dat den
Coninc nu niet een leger meer in tvelt en had; alleen
was sijn Maj t met 3000 man te peert wt Oxford na 'tWesten geweest om Exester te ontsetten ; dan onderwegen
vernemen de rescontre int westen, was weer gekeert.
Nieuwarc was gerucht dat sich aan Schotten sou willen
overgeuen, welcke twee plaatsen, namentl. Exester en
Nieuwarc, eens ouer, soude het Parlement van Zeehauens
alleen resteren te besetten Vaalmuyden , en haar tegens
eenige buytenmacht genoech bastant vinden, daar het
scheen deselve half over waren beducht.
Ick blijve , mijn Heer , U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.
Amstm , 10 Maart 1646.
Ouer Engelant heeft men, dat een barcke d'advyso heel
jonc wt de Bahia in Poortugaal sou wesen gearriveert,
met tijding dat de Portugysen in oase conquesten heel
oneenich en tegen den anderen waren en veele daarvan
hun retireerden na de Bahia; ooc dat Lichthard wederom
eenige schepen te water soude hebben geslagen. Soo ronden de Castilianen ooc een tocht en groote schade in
Poortugaal hebben gedaan , over welcke tijding d'actien
van Comp e haar wat begonden te verquicken.

Mijn Heer.
Op saterdach was mijnen jongsten; tzedert is hier een
soldaat wt Wicht gecomen , een van de geberchde vant
schip Zeelandia, bij sich hebben een brief, die hij daar aan
strant heeft gevonden, inhoudende tgepasseerde in Brasil,
sijnde denselven brief geschreven bij eersen Abraham Tap-

aan Ant. van Hilten, 1641-1648.

423

per, geweest Secrets van Raat van Justicie in Brasil; doch
alsoo door de zee 't couverte is afgespoelt, connen niet
weten, aan wie is geaddresseert. Niettemin de hant van
schrij /er is hier bij de Comp e heel wel bekent, ende den
inhout des briefs accorderen met de rapporten , soo voordesen mondelinge hebben gehad. Andere brieven voegen
noch daarbij, dat alsoo de Hoge Raden nu gesien hadden
des Conincx van Poortugaals eggen hant, daarinne hij
ordre en last tot de oorloge is geuende , deselve aan den
Directeur, van daar na Angola gaande, hadden gelast de
Portugysen , op pieus daar gelant, te water en te lande
vijantlijc aan te tasten : sulcx dat men van dien wech ooc
wat goets verwacht. De vrees is alleen , dat dese brieven
van Coninck van Poortugaal, soo se al gebercht sijn , als
men noch niet seecker weet , door den Portugischen Ambassadr te Londen verduystert mochten worden : want deselve liever veel daarom sal spenderen.
De brieven aan Comp e sijn noch niet gecomen. Iets
naders vernemen, vert U E. daarvan geadviseert. Blijve
hiermede,
Mijn Heer,

U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amstm , 14 Maart 1646.

Mijn Heer.
Wat wij gisteren van Brasil en de geberchde papieren
wt 't schip Zeelandia in Engel t hebben, gelieft U E. wt
bijgaa"n extracten te vernemen. Anders hebben hier niet,
dan dat op mergen wt de Maze vermeynen te seylen de
Wapens van Dort en Delft, ophebben d'een d'Hr Raat
Beaumont en d'ander den Secrets L'hermite , en yder 150
soldaten. In Zeelant leggen acht schepen gereet; wachten
meest na soldaten, die men hoopt in 8 dagen daar ooc
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tot 7 a 800 man bij de hant sullen zijn. Hier sijn 3 schepen en 300 soldaten gereet; noch 3 andere schepen vallen
ooc binnen 2 a 3 weecken claar, daarmede de Hr President en Raden van Brasil embarqueren, als ooc 3 a 400
soldaten, die ondertusschen wt de guarnisoenen hopen te
becomen, soodat haast een deel volcx gereet valt; doch
noch niet soo veel als wel was van noden, te meer de ongelegenht van oase vijant, daarvan geseyt wert dat in
Poortugaal geen volck tscheep wil na Brasil, omdat wt
de Bahia schrijven, d'onse eenige van de hare de voeten
hebben Bespoelt.

Hiermede,

Mijn Heer, blijve

U E. gewillige dienr,
H. Doedens.
Amstm , 19 Maart 1646.

Mijn Heer.
Van dage hebben van Londen , dat daar noch geen oorloghschip van hier was gecomen: sulcx dat de brieven en
papieren wt 't schip Zeelandia gebercht, daar noch bleven
leggen; anders was daar te lande niet sonders schrijfweerdich voorgevallen, als alleen dat bevreest waren voor een
breucke met de Schotten, die wel 2.700.500 2 steerl. achterstel pretendeerden.
Vandaar schrijven ooc, gel. al gisteren over een andre
wech verstaan hebben, het blijven van een schip en jacht
van degeene jongst wt Zeelant na Brasil geseylt, daar op
waren 220 soldaten , doch maar 2 van gebleven ; landre
waren in Duyns hier en daar verstroyt, die bijeen vergaart wierden, om met een oorlochschip, dat tot dien eynde
derwaarts wt Zeelant is geseylt, van daar weer in Zeelant gebracht te werden. De voors. wtgelopen schepen
waren vijf, daarvan de drie ouerige voorts sijn geseylt met
de Hr Goch.
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Wt den Haach hebben weynich , sijnde haar Ed. Gr.
Mo. soo beladen met importante saacken , dat op de octroyen van beyde Comp 1en voor Paasschen niet en sal werden gedaan. De President Schonenburg en andre Raden
staan gereet, soo haast de schepen vaardich sijn , te vertrecken.
Van Rochel hebben van dage niets. Sulcx geen andere
materie hebben U E. op te houden ,
Mijn Heer, blijve

U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amstm , 24 Maart 1646.

Mijn Heer.
Saterdach hebbe U E. geadviseert tweynige, soo alhier
hadden ; tzedt is ons geworden copie van het schrijvens
van Couinck van Poortugaal, op de custe van Brasil geintercipieert, twelcke sijnde getranslateert, hebbe niet
mogen laten U E. met desen te dienen van copie. Bij
hetselve sal U E. sien connen, dat den Co. soo gansch
ignorant van voorval in Brasil niet en is , als hij de Regeringe alhier tot heden gepoocht heeft te doen geloven :
want euen in Mey, als desen brief is geschreven en daarin
de Conine van vijanden spreect, was het in Brasil noch
alles in ruste, en wist men van geene vijanden, soo dat
dese brief een volcomen ouertuych is , dat het complot van
onruste in Brasil al soo lange voor het begin bij den Conine bekent en gesmeet is geweest.
Vorders is hier niet gepasseert. Met het scheyden van
Hn Staten van Hollant comen de Gedepn van Comp e in
Hage ooc na huys, voor dese tijt aldaar niets sijnde vercregen.
De wint waeyt jegenwoordich goet; wat schepen daarmede van andre Carvers vertrecken, wert U E. ten naasten
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geadviseert; van hier vreese geen meer als twee en ontrent 250 man sullen gaan, omdat de andre, die ooc wel
gereet zijn, noch niet over tPampus hebben connen comen. Niet anders hebben, blijve hiermede,
Mijn Heer,

U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amstm , 27 Maart 1646.

Translaet wt de Portugeesche tale.
Salvador Correa de Sa et Bonnavides. Iek den Coninck
wensche u veel gesontheyts, voor den tijt dat gij u in dit
quartier onthout, weest op u hoede: want daar wort voor
seecker gehouden, dat het bij de vijanden van dese Croone
sal aengetast worden, ende wil den Gouverneur Anthonio
Telles da Silva versocht hebben, dat ghijl en u daerinne outhout, soo lange de occasie sal dueren, ende ick gelove van
u, dat sonder dese mijne ordre ghij het sout doen , soo de
saecke sulcx vereyste. Ges. in Alcantara den gen Mey
1645. Was onderteeckent Rey. Leger was ges.: voor den
Generael vande vloote van Brasil. Het opschrift was door
den Coninck aen Salvador Correa de Sa, Raetsheer van
den Oversten Raet en Genl vande vlooten vanden Staet
Brasil. Gesegelt en geslooten met de wapenen vant Coninckrijck van Poortugael.
Kopij.

Mijn Heer.
Van Zeelant hebbe soo datelijc het vertreck van noch
4 bevrachte schepen van daar na Brasil op 27 voorleden,
ophebben 447 soldaten; dan mits de wint weer om is , eresen, dat in Engelant sullen moeten inlopen, daar de Hr
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Goch in Wicht oock noch is leggerl. 't Gaat, God betert,
niets te voorspoedich. Dits sijn tsamen over 1000 coppen,
die tzedert den herfst wt Zeelant sijn vertrocken. Wt de
Maze sijn ooc den voors. 27 e. Maart wtgelopen de schepen tWapen van Dort en tWapen van Delft, tsamen met
280 solden , onder de Iir Beaumont; doch apparent ooc al
in Engelant moeten inlopen. Hier is noch niets gereet ;
oorsaacke vant lage water, waardoor de schepen ouer 't Pampus niet hebben connen comen; anders souden vier stucx
van hier met 300 soldaten wt hebben mogen lopen. In
soffia: schort dan hier dan dam; doch meest aan volck,
dat hoe langer hoe schaarser comt, en zulcx continuereli,
is maar weynich beternisse voor de Comp e te verwachten;
en gaan de occasien ooc ondertusschen voorbij, soo sal al
het afgesondene maar tot enckele last verstrecken : want
ten principalen daarmede niet sal connen werden gedaan.
Te Londen was een vaE Bewinthebberen van Zeel t ge.
arriveert , de brieven vant gebleven schip Zeelandia en
soldaten van twee wtgelopen schepen, die onder Duyns
sijn verongeluct, van daar na Zeelant te brengen ; sullen
die apparent nu alle dagen gaan vernemen. Daar was
weynich nieus. De Parlamentse hadden Liesfielt in, maar
't Casteel hielt noch. De Prins van Walles met eenige
Grooten waren wt Vaalmouth geseylt, menen na Vrancrijc,
en begonnen die in Coornwal haar met het Parlement te
versoenen. Ick blijve, mijn Heer,
U E. dienaar,
H. Doedens.
Amstm , 31 Maart 1646.

Mijn Heer.
Wij hebben tot heden niet naders gehadt van meer
schepen en vole na Brasil vertrocken. In Zeelant leggen
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noch de drie oorloghschepen vant lant, daarmee d'Hn
Schonenburgh en Haacx, neffens de Collonellen, vertrecken; sijn tsamen met de schepen gereet, maar volck isser
toe gebrec ; hebben daar niet bonen 200 soldaten, en die
tosten wel op een schip gaan. Hier hebben ontrent 600
man en 4 schepen daartoe gereet, die apparent de naaste
weeck zullen wtlopen.
Het is te beclagen, dat de saack soo weynich wart geapprenhendeert, namentl. het recht, dat desen Staat heeft,
haar ondersateu tegen die schandelijcke ontrouwe van Poortugaal te revengeren en beschermen, en de gelegenth t , die
sich daartoe alsnoch presenteert , en apparent niet lang
sal open blijven. Want geen meer vole betomen, sal niet
meer rotgerecht tonnen werden, als dat weerom te crijgen ,
dat wij te voren hebben gehad, en dat ons noch noyt
proffijt heeft gegeven, late staan wat het nu doen sal, als
het heel bedurnen sal sijn. Waar dat ondertusschen van
daan tomen sal, daar al die vivres, ammonitie, equipagebehouften , soldaten-cledinge etc. voor gecoft moet werden,
die gestadich tot versorginge van magasijnen sullen dienen
derwaarts gesonden , gaat mijn kennisse verre te bauen ,
siende hoe langsaam de Provintien alreede met de subsidien gaan. En al dese swarich t was nu voor te comen , als
maar een duysent man 2 a 3 meer conden afgesonden
werden, als nu sal geschieden.
Voor een dach a twee hebben ontfangen de geberchde
papieren wt schip Zeelandia ; dan niets meer daarin bevonden, als al voor lange wt die mondelinge rapporten en
particuliere brieven hebben gehad en U E. successivel. is
geadviseert. Alleen bevinden het translaat van brief van
Conine van Poortugaal onder dese papieren vrij claarder
als te vooren ons van Londen was toegesonden , daarom
een copie daarvan hier neffens hebbe gevoecht, als ooc
een gedruct exemplaar van een Brasiliaansen brief; de
rest is niets te beduyden. De courante van daach melt
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iets naders, met een scheepgen dat in Jane van Pharnamb.
sou sijn geseylt; maar daarmee sijn geen brieven aan Compe
gecomen, sulcx dat niet weten, hoe waar of niet tselve is.
Van Lonnen hebben van daagh de confimatie van het opgeuen van des Conincx leger in Coornwal aan Genil Fairfax, en het hem in dat Rijc soodanich laat aansien , dat de
oorloge , of door vergelijckinge metten Conine , of door de
wapenen, daar haast een eynde sal connen nemen. Niet
anders hebbende bij te voegen,
Mijn Heer, blijve
U E. gewillige dienaar,

Amsterdam, 7 April 1646.

H. Doedens.

Brief vanden Coninck van Poortugaal, ges. aan den
Admiraal ouer de Portugysche vloote in Brasil,
dato Lisboa den 9 en May 1645. ')
Salvador Correa de Saa e Bonnavides. Ick, den Coninck,
sende u mijnen groet. Bijaldien, terwijl gij u daar in dien
staat noch onthout, eenigh advys mochte comen van dat
de vijanden van dese Croon denselven seeckerlijck soude
willen aantasten, ende den Gouuerneur Antoin Tellas da
Silva quame versoecken, soo sult gij u daar laten verblijven, soo lange als het exploict 2) sal duren, en ic vertrouwe
u, dat gij hetselve sout doen , al waart schoon sonder dese
mijne ordre, bijaldien u eenige reden ofte oorsaack voor
quam die sulcx vereyschte. Ges. in Alcantara en gei t den
Conine.

Kopij.

1) Ten tijde vant schrijven van desen brief was alles in Brasil noch
in rust en vrede, de Compe genoechsaam in onmacht, en geen bedencken ter werelt van eenige vijantschap.
2) Bij dit woort exploict wert slaar genoech te kennen gegeuen, dat
het flatel. daaraan int were gestelde exploict van rebellen en die van
Bahia is geweest de voltomen ordre van desen Conine.
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Mijn
Heden
wt

briefen van II.

Boedens

Heer.

a c h t d a g e n is g e w e e s t m i j n e n j o n g s t e n ;

Engelant,

dat

onse

wtgeiopen

schepen

tzedert

tot negen

in

g e t a l , o n d e r t e y l a n t v a n W i c h t l a g e n e n w a c h t e n op d e n
g o e d e n w i n t ; een a n d e r s c h i p , v a n G r o e n i n g e n
met

109

soldaten,

wtgeiopen,

was i n Z e e l a n t i n g e c o m e n :

sulcx

dat

i n verseylen vant secours gansch n i e t voorspoedich en g a a t ;
dan
de

mogelijc
andere

met
20

de

w e e r soo goet als q u a a t ,

schepen

schepen

en

onderwijlen

h i e r o o c t e m e t c l a a r v a l l e n , gelijc

voors. i n W i c h t l e g g e n

Regeringe

omdat

2000

sold ,

schepen,
de

gansche

nieuwe

neffens de b e y d e C o l o n e l l e n ,

met den

eersten

e n

daarop

dan

een vloote van

wint van hier en wt W i c h t na B r a s i l sullen connen
t r e c k e n , dat daar e e n groot a a n s i e n sal g e u e n .

ver-

Euenwel

t e w e y n i c h v o l c x o m mee v o o r te n e m e n t g u n t a n d e r s t e n
hoochsten
hoe

nodich diende g e d a a n ,

langer

hoe

schaarsser,

e n w o r t h i e r de t o e l o o p

s o o w e l v a n b o o t s v o l c als sol-

d a t e n , t g u n t i n l a n g e n n i e t i s g e s i e n , e n de V e n e t i a a n s e
w e r v i n g e o n d e r de h a n t m e e s t is te i m p u t e r e n .
Van

L o n d e n s c h r i j v e n v o r d e r , dat daar t i j d i n g h h a d d e n ,

de P r i n s v a n W a l l i s i n V r a n c r i j c was g e l a n t .
hielt noch

D e n Conine

e u e n s t e r c a a n o m te L o n d e n te c o m e n

(daar

hij eerst s o n d e r n o o t v a n d a a n g e l o p e n i s ) ; doch ' t s c h i j n t ,
de P a r l a m e n t s e e n S c h o t s e
daar

toe h e b b e n .

gedaan,

en

niets

C o m m i s s a r i s e n n i e t veel o o r e n

Ondertusschen
meer

is het g a n s c h

met

hem

over o m i n t v e l t te b r e n g e n ,

t e n w a a r v a n Y e r l a n t , d a a r t o e h e m ooc de s c h e p e n

of

manc-

queren.
Van

R o u a a n s c h r i j v e n , d a t daar v a n P o o r t u g a a l h a d d e n ,

de H o l l a n d e r s e e n s u y e k e r p r i j s op de c u s t v a n B r a s i l hadden

verouert,

die

hier

w e l te pas sou c o m e n ,

w a t g r o o t w a r e : een c l e y n t g e m a c h j e g e n w o o r d i c h

als m a a r
weynich

h e l p e n . E n die s u b s i d i e n l a n g e r t a r d e r e n , s a l h e t h i e r h a a s t

aan Ant.

1641—1648.
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op a a n c o m e n , daar l a n g e v o o r i s g e v r e e s t : w a n t v a n B r a s i l
nu

gansch

n i e t s is te v e r w a c h t e n ;

maar het retour van

G u i n e a daar n o c h deels i n de l o o p m o e t e n b l i j v e n , o f t e n
sij m e n g e i t v a n h i e r s e n t .

Soldaten n o c h een duysent 2

a 3 bij de a n d e r e 2 0 0 0 s o u d e n e r g e n s een n i e u w e i n c o m ste

connen

v i n d e n : w a n t te v a s t e n n a ' t g e e n ons

Brasil

weer s a l g e u e n , s u l l e n wij l a n g v a n h o n g e r sijn g e s t o r v e n .
O u e r m e r g e n v e r s c h i j n e n de g e c o m t t

e n

vande C o m p

e

weer

i n den H a g e , o m de s u b s i d i e n , m i d d e l e n t o t s u b s i s t e n t i e
en de p r o l o n g a t i e v a n t o c t r o y v o o r de H e e r e n S t a t e n v a n
H o l l a n t te b e v o r d e r e n ,
B r a s i l te s p r e e c k e n .

ooc

met eenen ouer zaacken van

N i e t anders a present

hebben,

M i j n H e e r , blijve
U

E . gewillige dienaar,
H.

A m s t , 14 A p r i l
r a

Op

d i n g s d a g h n a a s t s u l l e n de r e s t e r e n m i l i t a i r e officien

voor 6 c o m p

werden

i e n

Mijn
In
van

Doedens.

1646.

vergeuen.

Heer.

de v o o r l e d e w e c k i s TT E . g e a d v i s e e r t de

aancomste

n o c h v i e r s c h e p e n v a n B r a s i l e n w a t t i j d i n g e deselve

mede brachten.

T z e d is n o c h e e n b r i e f k e n of t w e e te voor-

schijn

gecomen

van

daarin

deselve

t

Colonellen Schoppe

advyseren

de

vergeeffsche

en

Hindersum,

rescontres, tot

5 diverse m a l e n a l d a a r m e t d e n v i j a n t g e h o u d e n ,

ende d a t

de r e s o l u t i e w a s , t e r e e r s t e r g e l e g e n t l ^ v a n w e e r e n w i n t ,
d e n v i j a n t eens te deegh o n d e r o o g e n te t r e c k e n , d a a r t o e
sij schrijven 2 0 0 0 s o l d
sullen

connen

e u

brengen,

b o u e n de b e s e t t m g e n
d a a r v a n te

sijnder

i n t velt te
tijt 't succes

h e b b e n te v e r w a c h t e n . D e n v i j a n t a c h t e n sij o n t r e n t ' t B e ciff, te s a m e n m e t de r e b e l l i g e i n g e s e t e n e n ,
Negers e t c ,

Brasilianen,

sterc te sijn 7 a 8 d. m a n , der w e l c k e r i n -
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tentie of om te retireren, of ons te verwachten, men noch
eygentl. niet conde weten. Alleen is de presumptie en
laten de voors. vijanden haar verluyden , dat , soo sij gedrongen werden te retireren , sij alles in de plaatsen van
Paraiba en Gojana sullen destrueren en verbranden. Wat
verlichtinge dan voor de Comp e sijn te verwachten, schoon
deselve 't geheele lant al weer meester werden, is wel te
dencken, ende staat mij noch voor, dat ick int begin van
de revolte deselve swaricht ooc aan U E. hebbe voorgestelt, met bijvoeginge hoe veel daaraan gelegen is, dat
de Hoge Regeringe leses serieusel. geliefde te examineren
en daarop acht te geuen, dat de Compe in poincten voors.
werdende gestelt, derselver mainctenue en subsistentie geheel tot laste van dese Staat sal comen : want de participanten , hoe ongesiener met de Comp e gestelt, hoe nader
tot eenige nieuwe bijlage sullen sijn te brengen , en ondertusschen sullen der alle jaren 20 en meer tonnen gouts
moeten wesen , of Brasil verloren gaan. D'ervarentheyt
tzedt deselve tijt heeftet ooc beginnen te leeren , en zien
wij , hoe weynich de nieu geconsenteerde ten meest opgebrachte 1065 gul. vant lant hebben ponnen verstrecken,
en wat een lijsten van gebrec van alles met dese schepen
van Brasil sijn gecomen, dat met allen schepen sal werden gecontinueert, tensij dan dat de Hoochgem. Regeringe vant lant de herstellinge van Brasil eens te rechte,
soo wel tot verlichtinge van des laats cassen als welstant
van voors. Comp e, gelieven bij de kant te nemen ende in
promtis verschaffe ten minsten 5 a 6000 soldaten, neffens
de noodige penningen tot incoop van vivres , ammonitie,
en omme daarmede soodanige Capitanias in Brasil te bemachtigen als jegenwoordigh noch in esse en vollen fleur
staan, ende waarwt de Comp e jaarlijcx ten minsten soo
veel mach becomen , als de lasten van Brasil comen te bedragen. Want op Pharnambuco, Paraiba etc. te wachten,
eer dat die weer soo veer gebracht sijn, dat se haar lasten

aan Ani. van Miner,
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connen vervallen, sal het lant lang moede sijn van haar
subsidien en de Comp' genoech verloren wesen. Sulcx dan
isset hoe eer hoe beter tijt, om met een suffisante macht
(eens tseffens en prompt voort te setten) de Comp e buyten swaaricht te helpen, andersints sal de Portugees sijn
posten hoe langer hoe meer verstercken, en de herstellonge van Comp e te costelijcker vallen ; en soo een Conincklijcken conqueste en groot capitaal van slants ingesetenen
verloren te laten gaan, wete niet hoe dat bij de werelt en
nacomelingen sou connen verantw t werden. Insonderht
(daar mede dese materie besluyte) soo overvloedige middelen tot remedie hier int lant sijnde en soo schoone gelegenth en sich alsnu presenteren , selve om geheel Brasil
en dien importanten suyckerhandel geheel aan desen Staat
te brengen.
Wat den Ambassad r van Poortugaal nu wederom soo
onbeschaamt, en tenemaal tegens de waarh t , aan haar Ho.
Mo. heeft derven presenteren, sal U E. wt de bijlage gelieven te sien , waarop de antw e van Comp e int begin vatnaaste weeck sal volgen en U E. toegesonden werden.
In den Haach sijn de Gecommitt en van Comp e jegenwoordich bijeen om secours en middelen van subsistentie
bij den Staat wt te wercken ; dan alsnoch niet bijsonders
daarin gedaan. De Staten van Hollant tomen dese weec
bijeen , als wanneer wat goets verhopen. Ondertusschen
hebben de voors. Gecommitt en in den Haagh beraamt de
bijgaap conditien voor degeene die op de custe van Brasil
op de vijanden van Comp e sullen willen gaan cruyssen.
Soo flatel. becomen wt den Haach, dat het versoeck vande
Compe , voor eenige dagen aan haar Ho. Mo. gedaan , om
te hebben in promptis 6000 man , met de nodige ammonitie en 1003250 guldens, tot incoop van allerley gerequireerde ammonitie, op gisteren begonnen is ooc aan Staten
van Holl t te versoecken en bevorderen. Got geue, een corte
en goede resolutie op mach volgen.
xxv. J.

28

Origineele brieven van H. Doedens

434

Van Londen sijn de brieven noch niet gecomen. Wat wij
met den jongsten bode van daar gehad hebben, gaat in
bijlage. Hiermede ,
Mijn heer, verblijve
U E. gewilligen dienaar,
Amstm,

H. Doedens.

8 Decemb. 1646.
In dese Camer sullen binnen 8 dagen 3 schepen gereet
vallen, om met vole en behoeften na Brasil te seylen.
Met noch naarder briefven wt den Haagh becomen de
antwe van Compe op propositie van Ambassr van Poortugaal, die in haasten hebbe laten copieren en U E. noch
mette avontschuyt verhoope toe sal comen.

Mijn Heer.
U E. aangename missive , dato van gisteren , met den
inleggenden aan de heer Goch , Raat vande Hoge Regeringe in Brasil , is mij desen middagh wel ter kant gecomen , euen ter tijt als ic besich was met de depesche van
den supracarga vant schip de Prins , dat naar Texel is,
om van daar met eersten goeden wint na Brasil te seylen , ende heb ic denselven ingeleyden aan voors. supracarga, genaamt Juriaan Propper, in handen gegeven, met
recommandatie van die ter aancomste in Brasil in eggen
handen vande gemelte heer Goch te leveren, gelijc bij hem
blijdel. aangenomen is te doen. Ondertusschen sal ick niet
mancqueren, 't voors. schip wtgelopen lijnde, U E. den lach
daarvan te advyseren ende mij bereyt houden (gel. ic altijt
na verlangt hebbe), U E. andere en meerder diensten te
doen , gelieven U E. verdacht te lijn, dat in cas van brieven na Brasil te senden, hier altijt d'een of d'ander schip
in Texel seylveerdich leyt ; of zoo niet, mij geen gelegent-
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heden ontbreecken de brieven aan een andere Camer te
lenden, dewelcke een schip op Brasil gereet mochte hebben.
Tzedert mijnen jongsten van heden acht dagen is niet
sonders gepasseert. De sollicitatien in den Rage werden
bij de Bewinthebberen wel gecontinueert, maar geen rotslach alsnoch becomen, ooc niet over het verder openstellen van den handel geconclud t. Van Nieu-Nederlt sijn
brieven gecomen, houden dat aldaar een vasten vreede
met de Wilden hadden gemaact, en de negotie, als lantbou,
aldaar begonde te wackeren ; alleen dat de ingesetenen
door de particuliere handelaars seer wierden wtgemergelt,
en eenige goederen, als hemden, schoenen, tot excessiven

prijse mosten betalen ; anders als daar eens goede ordre
op was gestelt , soude daar haast een florisante plaats van
te maacken sijn. Den Directeur waren eenige monsters
van mineralen ter hant gecomen, daarvan hij vierderley
ouersent , onder twelcke een is, daarvan hij schrijft dat hij
ginder gout uyt soude hebben gehaalt; dan leggen de meeste
van voors. mijnen buyten destrict van Comp e ; doch meent
die van Wilden wel te copen souden sijn ; maar de Wilden
sijn bevreest , dat wij, dito mijnen hebben, eenige duysent
Swarten daar soude brengen om deselve te bearbeyden,
en dat deselve het de voors. Wilden in haar lant te bang
souden maacken. De voors. Directeur refereert meest alles
tot sijn thuyscomste, twelcke apparent tegen den somer
sal sijn, alsoo desselfs successeur al eenige maanden derwaarts onder wegen is geweest. Voor jegenwoordich niet
anders hebben om U E. van te dienen, blijve
Mijn Heer ,
U E. altijt gewilligen dienaar,
Amstm ,

H. Doedens.

15 December 1646.
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Mijn Heer.
Den inleggen door den boode van Zeelt gister avont laat
tot mijnent sijnde gebracht , hebbe niet eerder als met de
middachschuyt van heeden connen bestelt crijgen. Van
daagh sullen apparent de schepen wt Texel tseyl gaan ,
daar onder tschip de Prins, met welckers supracarga, Juriaan Propper, U E. jongst herwaarts gesouden packet is
medegaan. Leyt jegenwoordich noch een schip voor de
palen , dat sijn ladinge heeft en met eerst bequame weer
na Texel te gaan , om van daar insgel. wt te lopen. U E.
iets hebben daarmede te addresseren , sal noch tot na de
Kersdagen tijt sijn om hier te lenden. Wt den Haagh
hebben hoop en vreese, wegen taflopen van saac voor de
H" Staten van dese Provintie, in welckers vergaderinge
eergisteren na de middag gesproocken is van de recognitie,
die Oosten soude gepen aant lant, en bij Leyden die geeyscht op 30, Haarlem 25 a 20 en de andre steden meest
op 20 tonnen gouts, en wert geseyt van wegen Oost maar
7 souden sijn geboden , en dan souden sij willen bedingen suyckeren en sappanhout als voordesen wt Oost-Ie
te mogen brengen, ooc de limytscheydinge naar haar
sin hebben. In somma, weynich troosts voor de West-Ie
Comp e om weer op de been te raacken, daartoe de recognitie van Oost gansch niet sal connen helpen, schoon die
oock op een millioen gereet en 5 tonnen gouts op tijt
wierde genomen. 'T versorgen van Brasil, eer 't weer rendeert , of wtsetten van een bastante macht, om 'tselve
prompt te herstellen ; de voorsieninge van de custe van
Africa, van haar vereyschte cargasoenen en behouften, en
aflegginge van hierlantse schulden , hoort al vrij wat meer
toe; dan bij te maken vroede soude tlant licht het defect
connen suppleren. Ic blijve,
U E. gewillige dienaar,
Mijn Heer,
Amstm, 22 Decemb. 1646.

H. Doedens.

aan Ant. van Milten, 1641-1648.
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Ouer de handelinge in differentie tusschen die Cameren is noch geen eenparige resolutie genomen.

Mijn Heer.
De verleden saterdagh hebbe geen materie gehad weerdich om aan U E. te adviseren ; alleen was een dach of
drie te voren ter Generaliteyt geobtineert stateringe van
't octroy van dese Comp e , voor den tijt van drie weecken
naar den dagti van gisteren; maar die van Hollant hadden
daarin niet geconsenteert ; dat hier de voors. stateringe te
helft min weerdich maakt : want al voor eenige maanden
hun luyden van dese Provintie verstout hebben van hier,
sonder weten of consent van dese Comp e, in derselver octroy te varen , daar se bij de voors. stateringe lichtel. te
vrijer in sullen gaan , sulcx dattet deswegen hem beswaarlijc
voor de Comp e laat aansien, deselve haar belast vinden
mette besettinge van respective plaatse en forten int octroy, ende een ander de proffijten daarwt weghnemende.
Ouer den handel van Angola, op wat voet deselve voor
alle particuliere sal werden geopent , is wel een provisioneel reglemt geconcipieert, doch bij de Cameren noch niet
geapprobeert, 'tgunt apparent noch van dese weeck sal
geschieden, als wanneer de Gecommitt en weer in den Hage
bijeen vergaderen. Soo haast gearresteert is vert U E.
gecommuniceert.
Den ingeleyden is mij soo flatel. p bode van Zeelt behandicht ; seyt die wt Brasil te comen , waarom het port
een schelling meer als de voorgaan is beswaart ; ie hebbe
niet willen manckeren die terstonts aan U E. te senden.
Deselve sal apparent gecomen sijn met een schip, daar van
Brasil gearriveert, dat 10 dagen jonger als de leste schepen van Brasil Gomt geseylt; dan alsoo de Comp e daar-
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mede geene brieven ontfangt, hebbe van staat aldaar niets
aan U E. te adviseren. Ic blijve hiermede ,
Mijn Heer,
U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amstm, 1 Jane 1647.
Hier legt wederom een schip zeylree na Brasil. Wat
met jongster boode van Londen hebben, gaat hier nevens.

Mijn Heer.
U E. aangename van dato 2 en deser met inleggen packet aan de heer Goch, is mij wel ter hant gecomen, ende
sal tvoors. packet door mij behandicht werden aan eersen
Jan Cartenss. van Bremen, supercarga op tschip de Witte
Vale, die binnen 3 a 4 dagen uyterl. van hier op Texel
verreyst, om met voors schip , dat al derwaarts is , metten
eersten goeden wint zee te nemen, en sal ick hem als de
endre belasten tselve in eygen handen van gem. heer van
Goch te stellen; 't schip wtgelopen sijnde sal ic niet manskeren U E. den lach vailt voors. wtlopen te advyseren.
Mettet nieuwe jaar (in hetwelcke God bidde U E. psoon
en affaires te voorspoediger) heb ic voorgenomen tvoorvallen in des Comp 1ea saecken bij forme van journaal te
vervaten, daarvan per bijlage het begin; dan of den dienst
van Comp e de continuatie sal willen toelaten, ben seer voor
bevreest, alsoo meermaals voordesen sulcx bij der hant heb
genomen, en mits de dructe vaat were daarwt moeten
scheyden ; dan des Comp1es equipagien nu soo swaar en
dickwils niet vallen als wel voordesen, eerhope meerder
tijt te sullen vinden.
De Gecommitten van dese Comp e vinden hun maandagti
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naast wederom in den Hage ; van derselver verrich tinge
Wert U E. te sijner tijt geadviseert.
Hiermede,
Mijn Heer, blijve

U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amstm, 5 Janrij 1647.
Dagelijcxe voorvallen over saacken raeckende de
West-Indische Compe.
A° 1647 den t en Januarij. Tijdinge becomen vanden
Dolphijn , wt Brazil geseylt 10 Octob., met tijding dat een
vloote voort Reciff gereet lagh op een tocht te gaen.
2 ditto. Inde saai vercocht : tanden a 38% 't ii , tabac
141 a 15 gul. 't 100, cattoen 264 't 100, Angools cooper
36 gul.
3 ditto. Over contractatie vant Brazilienhout geseten ,
doch niet geslooten, wegen 3 jaar stilstant bij de contractractanten versocht, daertoe bij de Comp. niet is verstaen.
4 ditto. Tijding becomen, dat 't schip den Elias van
Cabo Verde int Vlie was gearriveert; oock int seecker
verstaen, dat eergisteren bij den Haat van Amsterdam genomineert waren de Heeren Burgemeesteren van Swieten ,
van Naveren, Burgh, Schepenen , Tulp en Hoch, om te
delibereren op middelen tot behoudenisse vande West-Indische Comp.
Ditto 's avonts quam noch den supracarga van voors.
schip den Elias, met de brieven, daerop sandrendaags smorgens vroegh vergaderinge wiert geleyt.
5 ditto. Sijn de voors. brieven geopent en bevonden,
dat met voors. schip aen de Comp. comen 28143 huy•
den, 55892 il tanden en 26857 ;: was, met tijding dat
de handelinge aldaer wel stont, ooc twee Castilianen geslagen , doch weer vanden anderen gescheyden , lijnde in
de schepen vande Castilianen eenige dooden en gequesten
en vande onse niemant beschadicht.
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Mijn Heer.
Verleden maandagh is mij U E. aangename, dato

6 de-

ser, st. n., wel geworden , neffens den inleggende aan de
heer van Goch, dewelcke ick op eergisteren te samen met
den voorgaande aan den gem. heere, gestelt hebbe in handen van denselven Jan Carstenss. , daar ic in mijnen voorgaanden , dato 5 deser, aan U E. van hebbe vermaant ;
sijnde deselve persoon supracarga op het bevrachte schip
de Guide Vale, dat jegenwoordich in Texel seylree leyt,
die ooc aangenomen heeft die te sijner aancomste in eygen handen vam meer opgem. heere te leveren. De aanstaande weeck valt noch een schip, gen t de Zaal, gereet,
om van gelijcken na Brasil te verseylen. Ic stonde in
beraat om de voors. leste miss e tot dit schip de Zaal op
te houden, beduchtende 'tselve een duplicate vanden voorgaanden te sijn ; doch dewijle U E. daar niet van vermelde,
heb die beter gedacht voort te laten gaan, sullende mij
verder bereyt houden U E. bevelen ende ordre seer gewillichlijcken, ende als daartoe en meerder verobligeert
zijnde, wt te rechten.
Tot vervolgh van het voorgenomen journaal heeft sich
dese weecke gansch geene materie gepresenteert, sulcx
dat deselve dagen in blanco hebbe moeten laten staan ,
sijnde wt den Hage ooc noch niets gecomen, alleen dat
die van Comp e de sollicitatie aldaar wederom hadden begonnen. Ondertusschen sal ic blijven,
Mijn Heer,
Amsterdam ,
12 Jan rii 1647,

U E. altijt gewilligen dienaer,
H. Doedens.

aan Ant. van Hilten, 1641-1648.
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Mijn Heer.
Dese 14 dagen is niets wtter zee gecomen , en van de
sollicitatie in den Hage vernemen soo weynich voortgancks,
Jatter niet seeckers van en is te schrijven, sijnde tot eergisteren avont de steden Haarlem en andre, met Amstm,
de zaacke vant stellen van een Bewinthebber in d'Oost-Ie
Compe noch niet eens ; en dit al bijgeleyt sijnde , vreest
men het weer aan ietwes anders sal haperen. Ondertusschen raact de Comp e in het wtterste gevaar omme in
irreparablen staat te vervallen. Haar octroy is den

19en

deser weer voor 3 weecken geprolongeert of gestateert ,
ingaan met

21 e°,

alleen dat Hollant daar niet in en heeft

geconsenteert, sulcx dat se soo goet als sonder octroy is
sittende, en te beduchten is, datter al luyden in dele Provintie gevonden sullen werden , die een reysge in haar
octroy, sonder kennisse vaii Compe, sullen derven wagen.
Gisteren wasser een geruchte op de beurs , comen van
Hoorn, namentl. datt een brief van Rochel verhaalde, dat
daar tijding was dat de Hollanders de Portugysen in Brasil
wt het velt souden hebben geslagen en verjaacht. Wat
hiervan is, sullen de france brieven, die op heden verwachten, connen seggen.
Hiermede,
Mijn Heer, verblijve
U E. gewillige dienaar,
H. Doedens.
Amstm,

26 Janrii 1647.

De Lonnen brieven , soo flatel. gecomen , melden , dat
den Conine hem gesocht hadde van Nieu-Casteel met een
hollants schip te eschapperen, doch ruchtbaar worden,
was nu gesint tbegeren vant Parlement, om tot Homby in
Noort-Hamptonschier te comen, toe te staan, en waren
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daarom aan sijs Maj t eenige psonen wt beyde Huysen gecomittt.
De bouenstaan tijding van Rochel vert niet geconfirmeert, en wtten Haagh hebben noch niet naders verstaan.
Groen'), seyt men, int versoec van Comp e, om 6000 man
met de nodige schepen en een millioen contant te hebben, heeft geconsenteert, en dat de andre Provintien
daar ooc toe souden neygen. God geue teffect prompt
mach volgen.

Mijn Heer.
De voorleden weec hebbe niets gehad weerdich om U E.
mee op te houden.
Wt den Haach hebben ontfangen haar Ho. Mo. favorable resolutie , dato 25 passato, raackai die versochte
assistentie van 6000 man, de nodige schepen ende noch
een millioen gouts contant, twelcke bij drie Provincien,
als Zeelt , Overijssel en Groeningen, dewelcke hun daartoe bereyt hebben verclaart, d'andere provintien nemen
copie vande voors. verclaringe, ome aan haar principalen
ouer te senden. De hope is van conformatie en dat hier
van laan de Comp e sal werden geholpen. Ic soude de
voors. resolutie wel bijgevoegt hebben , maar gelaten, dewijle IT E. die buyten twijflel wt den Hage sal hebben
ontfangen.
Dese weeck sin hier vergeven 4 Bewinthebbersplaatsen
vande Compe , namentl. aan Roelof Bicker , Joris Joriss.
Back, Jan Hulft en Cruysvelt. Daarna tot regerende
Burgemrs verkosen Geelvinc out , Backer,, Valckenier en
Bas. Tot Schepens, Huydecoper, Witsen, Jan Bicker,
Franchoys Reaal, Isaac Paau, Harinckarspel en Joris Jo1) d. i. Groningen.

aan Ant. van Hitten, 1641-1648.
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riss. Backer, dewelcke, alsoo sijn oom, de H r Backer,
tot Burgem r is gekosen, moet weer een ander in de plaatse
van hem werden genomen.
Hiermede,
Mijn Heer, verblijve
U E. gewilligen dienaer ,
Amsterdam,
den Zen Februarij 1647.

H. Doedens.

Mijn Heere.
Alhoewel U E. buyten twijffel tgepasseerde in den Hage
op gisteren en eergisteren al voor jegenwoordich int brede
sal zijn ter hant gecomen, soo hebbe euenwel mijn debvoir geacht U E. met desen te communiceren de kennisse,
die ons daarvan door brieven en rapporten is toegecomen.
Met brieven dan hebben , dat op eergistren avont laat de
zaacke van beyde octroyen in Hollant is afgedaan, in forme
dat die zijn geprolongeert voor 25 jaren , onder een recognitie van Oosten van vijftienmaal hondert duysent gulden
ende andere stipulatien, dewelcke eygentlijc dese Compe
niet en raacken , waarome die ooc in de voors. brieven
niet gespecificeert en staan. Alleen wert geseyt , dat het
poinct van vole en appendentien ooc vastgestelt soude sijn,
sulcx als hetselve bij de Comp e wert vereyscht , met die
clausule euenwel dat den vreede alvoren sijn voortganc
moste nemen. Dit advys is gisteren ter Generaliteyt ingebracht, ende soude (soo men seyt) het daar licht tot een
conclusie hebben gecomen, soo niet de Gedeputeerde Heeren vande Provintie van Zeelant tselve hadden opgehouden,
daarmede dat sij vans voors. alvoren versochten te rapporteren aan haar Ed. principalen, die eerstdaaghs Staatsgewijse souden vergaderen. Dit is 't alles, dat wij tot nochtoe hier aan thuys hebben gehad ende 'twelcke euenwel
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voor een groote saacke voor dese Comp e wert gehouden;
want soo haar Ed. Gr. Mo. gescheyden waren , ronder de
voors. afdoeninge , soude het werck hier in corten ouer
hoop hebben gevallen , en nu vertrouwt men , dattet bij
haar Ho. Mo. niet lange sal staan, maar de voors. recognitie voor dese Compe sal werden bekeert , hoewel deselve
van gansch geenen effecte sal sijn, soo niet met eenera de
6000 soldaten mette nodige schepen en amonite daarbij
werden gegeven. Want behalven de tachterheyt hier , is
den eysch van Brasil en andere conquesten soo groot, dat
dese 15 tonnen gouts niet lang tegen sullen connen houden , soo niet met een aansienelijcke macht 't vervallene
in Brasil weder opgerecht en soodanige andere plaatsen
al ten spoedichsten daarbij werden vercregen , daarvan-

daan eenigh present ende continuerent jaarlijcx soulaas de
Compe moge toecomen. Ende is aan het t'samengaan van
de voors. recognitie en secours van volck soo veel voor de
Comp e gelegen , dat, in gevalle deselve separaat werden
gegeven , te bevresen is , dat se allebeyden tot geenen
effecte sullen comen te strecken.
Voordesen hebbe U E. geadviseert, dat de twee laaste
brieven aan de heer doch gegeven hadde in handen van
Jan Carstens, supracarga want schip den Gulden Vale ;
tzedert is tvoors. schip in compe van een ander , genaamt
de Zaal , wt Texel gelopen op 27 passato st. n.
Twater open sijnde valt in corte dagen weer een schip
op Brasil gereet. Niet anders a present hebbende U E.
van te dienen, blijve
Mijn Heer,

, U E. gewilligen dienaar,

Amstm, 16 Febri1 1647.

H. Doedens.

De France en Engelsche brieven zijn noch niet gecomen. D'actien houden haar ont t 40.

aan Int. van Hthen, 1641-1648.
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Mijn Heere.
Dese veertien dagen niets schrijfweerdichs voorgevallen
zijnde, dient desen alleenich tot geleyde van bijgaap papieren, in Zeelant voorgevallen , dewelcke mijn debvoir docht
te zijn U E. te communiceren.
'T is zeecker, in gevalle tsecours van 6000 man, met de
daartoe behooreriile nootsaackelijckheden , niet promt en
spoedich aan West-P Comp(' werden gegeven , om daarmede tverloren te recupereren , ende teen en tander in
verseeckerde posture en florisantie te brengen ('twelc geen
van beyde sonder de conqueste vafi Bahia en andere suydelijcke plaatsen nimmermeer en is te verhopen of te verwachten), dat de hope van Comp op het voors. suyderdeel
van Brasil, om tseive (daar se nu rechtveerdige redenen
toe heeft) te conquesteren , ja selve de recuperatie vant
voors. verlorene , door listicht van Spangien of grooth t van
een ander Rijck , haar sal ontset werden ; ende gelijc als
in de bijgaap rep te wel wert geseyt, is de Comp e dan verloren en 't voors. Brasil , dat se nu besit , maar tot een
last. Hoewel ick (onder correctie) niet can sien, waarmede
het de Comp e langer als een maant of twee gaande sal
houden , soo tgebeurt dat, mits dispuyten of verwijlinge
vanden vreede, de soo nodige en seecker dubbelt verdiende,
ooc soo lang gerequireerde assistentie vant lant wert wtgestelt. Behalven dattet zeecker is, dat den vreede ongelijc meer gefaciliteert ende vanden Conine van Spangien
begeert soude werden , soo het hare Ho. Mo. beliefde, al
van nu af en sonder den voors. vreede eerst te laten voortgaan , de voors. versochte assistentie aan de Comp e te vergunnen. Want Spangien sulcken notabelen secoers siende
na West-I n gaan , soude bevreest sijn , soo de clanc van
getroffen vreede niet spoedich en volchde , dattet voors.
secours (haar saacken mett de Portugys verricht hebben ,
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als niet veel tijts toe van doen is) van Brasil, of na West-

In op Cartagena, Porto Bello, de silvervloot etc. of na de
Zuytzee op Peru, Chili etc., iets soude comen voor te
nemen, gel. als met de hulpe Godes de apparentien hun
meer dan schoon toe offereren. Dan ic lope hier wederom te
ver etc. Bidden U E. mij die sint goede wil houden, blijve,
Mijn Heer,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amstm, 2 Maart 1647.
De vorst verhindert, dat seecker schip na Brasil gedestineert , niet can gedepescheert werden. In haast.

Edele Mo. Hn de Heeren Staten van Zeelt.
De Hooftparticipanten van Camer van Zeelt , genien
hebben een articul over de gelegenth t van West-Ie Compe
in de vreedehandelinge van Munster, hebben haar verstout,
soo merckel. geinteresseert lijnde, met alle ootmoedige
eerbiedichht hare becomeringe daarinne U Ed. Mo. te gemoet te voeren.
Wert in den voorgemelten ail gesecht , dat de onderdanen vande Hen Staten niet sullen vermogen te bevaren
ende traffiqueren in alle de hauenen en plaatsen, met forten , logien, castelen en alle andere bij den Co. van Spangien beseten ende gepossedeert, behalven dat de Compe
wert bepaalt en vervremt vande limyten , int octroy haar
vergunt, jegens een expressen text int beginsel vant articul, dat de navigatie en traffycken op West-I n sullen
werden gemainctineert , in conformité vant octroy, al bereyts gegeven, daarin de Heeren Staten beloven de Compe
te sullen mainctineren bij haar limyten, selve in alle tractaten van pais, en alsoo een notoire contradictie behelst, —
Soo ist , dat haar insonderh t ooc becommert de bijgevoechde
woorden „en alle andre plaatsen", omdat hiermede de

aan Ani. van Millen, 1641-1648.
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Compe van West-I n niet alleen wert wtgesloten wt sulcke
plaatsen, daar den Co. van Spanien hauenen , forten en
logiep heeft , maar ooc wt alle andere , daar hij die niet
en heeft. En alhoewel daarna volcht, „die hij besit en possedeert", soo en can sulcx daarmede niet omgestoten werden , omdat den Co. van Spangien , gel. alle weten , sustineert wt crachte van do p natie des Paus geheel West-In
besitten , waardoor de Comp e dan selve niet in de Zuytzee,
in Chili ofte andre plaatsen , daar den Co. van Spangien
geen hauenen, forten , castelen etc. en heeft, noyt iets
sal mogen attenteren.
Wert ooc in den gemelten articul gestelt tot verclaringe
van wat plaatsen in Brasil moeten gehouden worden van
de Heeren Staten beseten te werden , daarop den Co. van
Spangien niet en Boude mogen varen , traffiqueren ofte
attenteren ; te weten, die de Heeren Staten jegenwoordich
besitten , ende special. noch al soodanige plaatsen , als bij
de Portugysen tzedert den jare 1641 haar sijn afgenomen
en geoccupeert ; door welcke restrictie de Comp e, soo haast
den vreede getroffen is, niet en vermach op de Bahia, Rio
de G-eneiro etc. iets te attenteren , dewijl dezelve bij de
Heeren Staten niet en worden gehouden haar sints den
jare 1641 van Portugysen afgenomen te zijn, maar dat die
plaatsen voor den Co. van Spangien gelaten worden , om
van hem te mogen gepossed t werden, dewijle hij bij dit
tractaat dit special. wtdingt, als houden dat hem die toecomt, alsoo den Portugees naar sijn Bustenue hem onwettelijcke die heeft afgenomen.
Ende alhoewel in den articul wtgedruct wert, dat onder
de plaatsen, die de Heeren Staten sijn besitten, verstaan
wert alle andre plaatsen, die den Porcugys in Brasil is besitten, dewelcke souden mogen schijnen mede te brengen,
dab den Co. van Spangien wtgesloten wort in Brasil, niet
alleen wt die plaatsen, die de .Meeren Staten tegenwoordich
occuperen, of haar vande rebellige Portugysen sijn afgeno-
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men, maar ooc die den Conine van Poortugaal in Brasil
besit , -- Soo can sulcx geensints soo opgenomen worden,
dewijle door dieselve Portugysen moeten verstaan worden
dieselve die de Heeren Staten sints den jare 1641 haar
plaatsen ontnomen hebben, en derhalven door dieselve
Portugysen de rebellige Portugysen moeten verstaen worden en niet die Portugysen in de Bahia, die den Coninc
van Poortugaal voor sijn goede ingesetenen hout, gel. ooc
mijn Heeren de Staten selve in haar commissies, gegeven
op Brasil, distinctie maacken tusschen de gerevolteerde
Portugysen en andere die in Brasil zijn.
Wert eyndel. tot een clausule gestelt, dat onder de plaatsen, die de Heeren Staten sijn besitten , verstaan ware
begrepen te weten de plaatsen, die de Portugysen tzed t den
den jare 1641 in Brasil van voors. Heeren Staten hebben
genomen, alsmede alle andre plaatsen, die deselve jegenwoordich besitten , doch niet langer als die onder de Portugysen zullen zijn. Waarwt nootsaackelijc moet volgen,
dat, soo haast de plaatsen , die de Portugysen de H en Staten
hebben afgenomen , getransporteert worden aan den Co.
van Spangien of ander potentaten , dat alsdan de Heeren
Staten die plaatsen niet sullen vermogen te houden als
haar besittinge te sijn , en derhalven niet vermogen sullen iets te attenteren ; als wanneer de Comp e haar sal
moeten te vreden houden met het Reciff en andere weynige forten en daardoor eyntl. genootsaact worden Brasil
te verlaten, alsoo die plaatsen haar dan maar tot een last
souden zijn; dwelck wij weten geheel tegen d'intentie van
U Ed. Mo. te sijn. Versoecken derhalven ootmoedelijc, met
allen ernst etc., dat desen articul, daar soo notoire nadeelen volgens ons oordeel voor de West-P Comp e in steecken , niet en mach gearresteert worden, totdat deselve van
U Ed. Mo. nader mach overwogen zijn , tot voorcominge
van alle onheyl, die de goede participanten daarwt souden
mogen becomen. Twelc doende etc.
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Bijlage bij he/ vorige stuk.

Art. 5.
De vaart eh handelinge op Oost- et West-I n sal onderhouden werden volgens ende in gelijckmaticheyt van d'octroyen, daarop reeds gegeven ofte hierna noch te geuen.
Tot verseeckeringe waarvan dit tegenwoordich tractaat, met
de bevestinge desselfs, dienen sal , welcke van wedersijden
sal geoordeelt werden. Ende in dit tractaat sullen begrepen zijn alle potentaten, natien eri volckeren, met dewelcke
de voors. Heeren Staten, ofte die vande Oost- efi West-Ic
Compe , in derselver name , binnen de limyten van haar
voors. octroyen, in vruntschap efi verbont sijn. Efi yder,
te weten de voors. Heeren Conine ende Staten respective,
sullen in besit blijven ende genieten soodanige heerschappije , steden, castelen , stercten, coophandel eti landen in
Oost- ende West-I' , als ooc in Brasil ende op de custen
van Asia, Africa eh.- America respectivel., welcke de voors.
Heeren Coninck efi Staten respectivel. inhouden et besitten. En hierin sijn voornamentlijc begrepen de gelegentheden eh- plaatsen, welcke de Portugysen tzed t het jaar
1641 de voors. Heeren Staten hebben ontvremt ende ontweldicht , mitsgaders de plaatsen eh- gelegentheden, welcke
de voors. Heeren Staten, sonder inbreucke van dit tractaat,
hierna sullen comen te winnen eti besitten. Ende de Bewinthebbers van d'Oost- eh West-P Compe der Vereenichde
Nederlanden, gel. ooc de dienaars, hoge eh lege soldaten
matrosen, sijnde iii actuelen dienst van d'een of d'ander
der voors. Comp' en ofte in derselver dienst geweest sijnde,
ofte oock die buyten haren dienst respectivel. noch blijven,
soo in dese landen als in het district der voors. Compe,
ofte hiernamaals mochten werden gebruyct, sullen zijn
blijven vrij efi ongequelt in alle de landen , zijnde onder
de gehoorsaamheyt vanden voors. Heer Coninck in Europa,
xxv.
29
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sullen mogen varen, handelen ene verkeren , gel. alle andere inwoonders der voors. Heeren Staten. Bouendien is
noch besproocken ende gestipuleert, dat de Spangiaarden
haar vaart behouden sullen in soodanige manieren als sij
tegenwoordich hebben in Oost-Indien, sonder hun vorder
te mogen wtstrecken , gel. ooc d'inwoonders van dele Nederlanden hun sullen onthouden van die plaatsen te frequenteren, welcke de Castilianen in Oost-In hebben.
Art. 6.
Aangaan West-In , d'onderdanen en inwoonders der coninckrijcken, provintien en landen der voors. Heeren Coninck en Staten respectivel. sullen hun onthouden van
te varen en handelen in alle de hauenen ende gelegentheden en plaatsen, voorsien van sterckten, logien ende
castelen en alle andere, beseten van d'een of d'ander partije; te weten, dat d'onderdanen vanden voors. Heer Coninck niet en sullen varen en handelen in de plaatsen ,
bij de voors. Heeren Staten beseten , noch d'onderdanen
van voors. Heeren Staten in de plaatsen, bij den voors.
Heer Co. beseten, en onder de voors. plaatsen bij de voors.
Heeren Staten sullen begrepen zijn de plaatsen, welcke de
Portugysen tzedt het jaar 1641 in Brasil van voors. Heeren Staten hebben bemachticht, gel. ooc alle andere plaatsen , die sij tegenwoordich besitten, terwijle off soo lange
deselve aan voors. Portugysen sullen blijven , sonder dat
het voorgaan artyckel den inhout van dit tegenwoordige
can derogeren.

Mijn Heer.
In 14 dagen hebbe geen materie gehad om te advyseren, gelijck ooc jegenwoordich noch niet sonderlings hebbe;
alleen schrijven wt den Haagh, dat de Hr Ripperda, wegen
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de Provintie van Ouerijssel ter vergadringe van haar Ho.
Mo., op gisteren , vermaan gedaan hadde van saacke van
beyde octroyen, en dat de Heeren van Zeel t aangenomen
hadden tegens van daagh gereet te sijn haar te verclaren,
als wanneer het maar haperen sonde aan de resolutie van
Vrieslant , d'andere Provintien haar bereets hebbeïi verclaart , hoewel van Provintie van Utrechts verclaringe de
Comp e noch geen kennisse heeft als van particuliere hier
ter stede, die doch niet eenparich daarvan spreecken
d'een alleen seggen dat de octroyen sijn geconsenteert
voor noch 25 jaren , mits dat Oosten een recognitie doen
van een millioen gereet , en drie jaren telckens een half
millioen. D'andre voegen daarbij, ooc d'assistentie van 6000
man voor een jaar tot coste vant lant, dat ver de beste
was; want in der waarheyt , soo wij teen voor tander
gen, sal 't alle beyde licht tot niets gedijen , dat te beclagen soude sijn , soo wel ten regarde van soo notablen
somme als de assistentie van soo merckelijcken trouppe,
dat die vruchteloos soude sijn gegeven. En gewissel. dat
de assistentie gegeven wierde te samen met de recognitie
van Oosten , de Comp e waare daarmede eens voor al geholpen , en soul' den vreede daarmede niet verachtert,
maar te meer bevordert worden, en de staat vant lant
den vreede met den onversoenlijcken vijant te geruster
sluyten mogen.
Van daagh met de aancomste van brieven en een schip
van Lisboa, in 5 weecken geseylt , vert hier geseyt, als
soude den Colonel Schop eenige victorie en beuyt op de
Portugysen in Brasil hebben becomen , doch sonder verder particulariteyt. Altijt in Poortugaal was niet quaats
van Brasil noch van Angola, maar den trommel sloech
noch al te Lisbon om vole na de Bahia. T schijnt of hij
voor de 6000 Staatse soldaten bevreest is, maar sijn toerusting soude hem dan weynich connen baten.
Van Zeel t is ooc een briefkeu van 12 en deser wt Mid29 *
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delburgh, dat se daar tijdinge hadden, dat 6 schepen van
Brasil ontrent Blanckenburg, op de cust van Vlaanderen,
Boude sijn gesien. Of het waar is, moeten haast hoorera.
Van Londen, dat het Parlement besich waren de voor
delen gesonden propositien aan Coninck wat te versoeten,
en geresolveert hadden , den Bisschop van Londen en dr
Haywood bij sijn Maj t te senden op sijn begeerte. Niet
anders a present hebben U E, van te dienen,
Mijn Heer, verblijve
U E. gewilligen dienaar,
Amstm , 16 Maart 1647.

H. Doedeus.

De naaste weec sal hier een schip na Brasil beginnen
te laden.

Extract uyt eenera brieff, ges. tot Rochel, den 21en
Meert 1647.
Met brieven van 3en passato wert mij uyt Lisboa geschreven , dat aldaer een schip in tzeventich dagen van de
Bahia was gearriveert, advis brengende, dat de Hollanders
met 15 schepen op de cust hielden ende in Rio S t Francisco een fort hadden willen maecken; maer dat de rebellen hun daeruyt hadden gesmeten ; en hebben nu selffs
een fort Royal daerin opgeworpen. Dat in dese maent
uyt Lisbona louden vertrecken twee caravellen nae OostIndia en diversche schepen naer Brezil, wel met soldaten
versien. Den Staedt aldaer heeft interest, dat Portugael
subsistere, en consequent dat de Hollanders aldaer geen
progresses en doen.

Mijn Heer.
Van dese weec hebben in Comp ies zaacken niet naders
gehad, als dat bij jonger brieven van Lisbon ouer Ham-
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burg ges. wert, als souden die van Compe een fort in de
mont van Rio St Francisco hebben gemaact , hetwelcke
veel belet soude connen geuen aan de rebellen int regart
van correspondentie met die van Bahia. Waren vandaar
voorts met hun schepen gecomen in de Bahia, die se sochten te benauwen, soo verre dat een schip in Poortugaal
gecomen soude sijn, dat geen cans hadde, gesien om deur
te comen. Dan andre seggen, dat eenige Hamburger schepen geweest waren na de Bahia om een vracht, ende d'onse
daar vooren vinden , te rugge waren gekeert; dan hoe het
is , begint een groot bedencken te rijsen , dat de Comp'
alsnoch geene advysen becomt, sijnde nu ouer de 4 maanden, dat de leste hier arriveerden. Het schip van hier na
Brasil sal nu alle daagh beginnen te laden, gelijc ooc een
na Angola.
Wt den Haagh hadden gisteren de prolongatie van beyde
compies, en van daach, dat de resol. gisteren in de resumptie bij de i I eeren van Gelderlant was opgehouden , hoewel
men hoopte, dat het maar voor eenen dagh soude sijn.
D'Antwerpse, als France en Londen brieven zijn noch
niet gecomen. Sulcx geen andere materie hebberi,
Mijn Heer , verblijve
Amstm,
23 Maart 1647.

U. E. gewilligen dienaer,
H. Doedens.

Mijn Heer.
Ouer 14 dagen was mijnen jongsten ; tzedert wanneer
d'octroye van beyde Cornwell wel sijn geprolongeert , met
conditie dat die van Oosten een recognitie souden doen
van 1500 d. guld., te bekeren tot subsidie van West-P
Compe. Maar tot nochtoe niet anders daarop gevolcht, als
alleen een beschrijvinge aan die van Oosten, dat sij ten
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eersten comiss en in den Hage souden afveerdigen, om met
haar Ho. Mo. te adjusteren over de bet e van 1500 d. guldens bouen gent , en dat die van West-I e Comp e onderwijlen, en namentl. binnen den tijt van 8 dagen, souden
formeren en aan haar Ho. Mo. overbrengen een besoigne
op 't stuc vant redres , mesnage en handelinge van voors.
West-ie Comp e , 'twelcke , hoewel tot een goet eynde is
voorgenomen, ende ooc daartoe schijnt te strecken, euenwel gevreest wert soo spoedigen medecijne tot des Comp1es
quale niet te sullen toebrengen, als den noot van deselve
wel is vereysschende. Want wat het eerste belangt, is het
openlijc seggen, dat die van Oosten, eer van gelt te scheyden, haar XVIP willen vergadren, en maacken sommige
sulcke swaricheyt, alsof daar schier niets van te verwachten was. Het besoigne op de bouenger poincten is wel
seer goet, nodich en dienstich ; maar als men dat eerst
voor wil laten gaan, sal men soo veel tijts wechnemen ,
dattet werck onderwijlen schier heel aan duygen sal vallen
en alle hulpe te laat sal sijn , gel. als op gisteren door
een nader remonstrantie van Bewinthebberen haar Ho.
Mo. is vertoont , en daarbij versocht dat , bij wegen van
anticipatie of assignatie, op de voors. geconsenteerde penningen de Comp e ter hant gestelt mochte werden een
somme van 156 d. gul., tot versorginge van een seeckere
quantiteyt vivres na Brasil, daar deselve soo seer van
nooden sijn , dat sonder die de conqueste van Brasil in
corten weer in deselve extremiteyt als voorleden jaar sal
vervallen ; want nu in meer als drie maanden niets van
hier derwaarts is gegaan, ende dat noch voor de hant is,
is soo weynich, dat de aancomste daar meerder vreese als
ontset sal bijbrengen. De macht om de Backen in Brasil
te herstellen , is daar ooc soo sober, dat tot primo Januarii
verleden daar niets is wtgerecht geworden, gel. men hoort
wt een particulier schip, dat in bevrachtinge vande Compe
de verleden somer van hier na Brasil geseylt is, genaamt
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de Gecroonde Liefde, twelcke tot Lisbon is aangecomen
en in de voors. maant Janni in comp e van de schepen
Prins Henric en Houttuyn, gelijcke particuliere schepen,
van Brasil is geseylt. Prins Henna is onderwegen gebleven en den Houttuyn was noch geen tijding van ; tgeen
dat noch meer seggen, is, dat den Admiraal Lichthart soude
sijn overleden eti Blanckert in sijn plaatse gesuccedcert.
Van de Bay wert in Poortugaal ges. , dat die van Compe
aan Rio Francisco eenich verlies hadden gehad ; maar dewijl den schipper van het bouengeh. schip , de Liefde, daar
niets van vermaant , wert hier niet aangenomen. De Bahyse brieven seggen noch, dat haren Gouuern r in Angola
overleden was , en drie andre in sijn plaatse 't gebiet was
opgedragen ; ooc dat die van Loando vier Portugysche carvellen hadden genomen ; doch van alles niet veel te seggen , omdat de Comp e geen schrijvens heeft.
De Londensche brieven melden , dat d'Oost-P Compe
aldaar, hun octroy wt sijnde, geen prolongatie hadden connen vercrijgen, maar dien handel alle d'ingesetenen van
dat Rijc gemeen was gemaact. Daar was eenigh spul geweest met de Independenten, omdat sij op seecker haar
request geen appostille na wensch hadden vercregen. 'T Parlemt soude op nieus propositien na den Conine senden,
'tsij de Schotse Comissarisen quamen of niet.
Int begin van naaste weec valt het schip na Angola,
ooc een na Brasil gereet. Vaii 6000 man na Brasil sie
niet dat in den Haach meer wert vermaant, en daar mee
die groote offrerende occasion eti advantagien soowel voort
lant als voor de Compe voorbijgegaan , gel. ooc het saisoen , om die in Brasil te gebruycken, geheel sal verlopen,
soo men daarmee wachtet na den vreede. Dan ic bekenne,
als de mening is, dat dit vole hier te houden, den vreede
meer can bevorden en tlant dienst doen, als die na de
limyten vant octroy te senden, sonder gewach te maken,
of se na de plaatsen van Castilien of van Poortugaal i;ou-
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den gaan, dat dan de Comp e geen reden heeft, die in dese
tijt te ` eysschen. Dan het wert heel anders gelooft , en dat
de Staat in dese tijt (behalven tvaststellen van West-Ie
Compe ) meer voordeel en reputatie bij tafsenden van dese ses
duysent man , 'tsij na Brasil , West-I n of de Zuytzee sou
gewinnen , als met deselve er noch 6000 man daarbouen
hier te houden. Ondertusschen, mogel. om een stad daarme
hier te winnen , loopt het Coninckrijc van Brasil en soo
veel millioenen gelts, tot ruyne en dootsmerte van soo veel
vrome en onnosele menschen, verloren. Mijn Heer gelieve
mijne prolixiteyt ten besten te nemen, als daartoe verlegt
werden door de sucht tottet Gemenebeste, soo wel als om
eygen schade, soo men voorbij laat gaan dese occasie om
den Staat en soo veel ingesetenen niet eens en voor altoos
te connen helpen. Blijven
U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.
Amst', 6 April 1647.

Mijn Heer.
Heden ouer acht dagen was mijnen jongsten ; tzedert
wanneer wel eenige schepen weer van Lisbon sijn gearriveert, maar meest met deselve tijding als voordesen, en die
heel onseecker en divers , daar men euenwel wt besluyten
can, datter aan beyde zijden niet bijsonders is wtgerecht.
Van St Thomé en Guinea sijn van daagh , onder couuerte
van den Lonnen brieff, advysen gecomen ; dan waren gesloten en houdende aan haar Ho. Mo. , aan dewelcke die
oock afgesonden zijn ; wat deselve vermelden , moeten nu
wtten Haagh verwachten. De Gecomitten van de Comp e in
den Haach zijn voor een lach a drie gescheyden, en elc
na sijn principalen getrocken , om de besoignes bij te wonen op de poincten van redres , mesnage, handelinge etc.
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vande Comp e , sulcx als hare Ho. Mo. hebben gelieven te
vorderen. Dewelcke, hoewel bij haar selven gansch nodich
en dienstich moeten werden geoordeelt, euenwel, onder

correctie, nergens na soo pressant sijn als de middelen van
assistentie , te weten van 15 tonnen gouts en 6000 man,
tot herstellinge, vergrotinge en verseeckeringe van des
Comples conquesten te appliceren. Als men dit vooren liet
gaan, ende dan het andre, namentlijc tredres en mesnage,
000 bij de hant nam , soo ware haast wat goets vande
Comp e te verhopen : want seecker alle dese besoignes, als
de assistentie daarna sal wachten , sijn niet anders als
castelen in de lucht gebout. Nu sal men gaan spreecken
ouer den handel, of die heel open of gesloten client; wat
datter in de Comp e inlandich en aflandich dient geredresseert en gemesnageert, en daarouer veel questien en despuyten voeren ; den een sullen- oordelen , datter sus , en
den anderen, dattet soo behoort, en ondertusschen, is grotelijcx te bevresen, sal de man in de put versmoren. Heel
secrete advysen sijnder nu jongst wt Poortugaal gecomen,
houdende in effecte, dat den Conine daar soo naacte en
grondige kennisse hadde van des Comp les benaauden staat,
van al haar vergeefse sollicitatien aan de Regeringe, en de
weynige apparentie, die der is om haar te helpen, als iemant
hier te lande selfs , en daarom denselven Conine geresolveert was , die gelegentheyt te capteren, en alles na Brasil
te expedieren , dat hem mogel. was , gelije dan de ses gallioenen , die de verleden somer in de Straat hebben gedient,
in der haast wierden toegemaact, om twee duysent mannen
ouer te voeren. Vorders dat den Conine geresolveert was
de recuperatie van Brasil op twtterste te vervolgen, alsoo
hij sonder dat geen Conine was en sal hij niet veel resistentie vinden , als niet meer wert afgesonden, als nu in
4 maanden is geschiet, en noch isser geen apparentie om
iets te doen. De acte van 100 d. gul., bij Bewinthebberen
te negotieren, en welcke some tlant wt de eerste subsidie
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sullen rembourseren, -- sie niet, dat hier eenen deugt op
te crijgen sal sijn ; elc geeft de moet hoe langer hoe meer
verloren, en tschip, dat hier gereet legt na Brasil , heyt
voor des Comp1es magasijnen nietmetal in , en sulcke schepen meer volger, can U E. oordeelen, wat couragie die
in Brasil sullen verwecken. De Comp e can niet meer, en
'k moet mij selfs verwonderen, alhoewel de secreeste saacken van Compe weete , waarvandaan dat de betalingen
van intresten noch werden gecontinueert ; dan 't can niet
lang meer Buuren. Als het was (gel. in geen gedachten
moet comen) dattet Lant geresolveert had, of dat het were
daartoe beleyt viert, om de Comp e te dissolveren, soo wasset noch een goede saacke , dat een jacht geexpedieert
wierde na Brasil , om haar daar te vaarschouwen , dat se
haar in tijts sochten te redderen en salveren , soo se best
conden , om niet in de wtterste extremiteyt van honger
en sweert te vallen , gel. het daar al slecht na wt siet;
insonderheyt datter een ongeluc (dat God verhoede) van
teerbranden van tmagasijn der vyvres of anders toesloech.
Ende is niet buyten vermoeden , dat den vijant sulcx te
doen aan de wil niet sal ontbreecken, gelijck hij teerleden
jaar haast soo een brant in alle de Comp ies schepen , in
de hauen leggen , hadde gebracht , sijnde bij nacht al aan
boort van een der schepen gecomen en besich mettet vier
daaraan vast te maacken , en mach men wel seggen , dat
Brasil jegenwoordich hangt aan een zijden draai.
De Comp e crijcht noch al geen advijs, dat voor een groot
versuijm van nieuwe Regeringe wert geoordeelt. Ic derve
U E. niet langer ophouden, sal daarom eyndigen en blijven,
U E. gewilligen dienaar,
Mijn Heer,
H. Doedens.
Amstm , 13 April 1647,
Wat heden van Londen hebben , gaat hier neuens een
extracktgen.
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Mijn Heer.
Ouer 8 dagen heb U E. geadvyseert, dat hier tijdinge
was, dattet schip de Gecroonde Liefde van Pharnambuco
tot S t Ubes in Poortugaal was gearriveert, en wat wij van
desselfs medebrengen hadden verstaan. Tzedert is 'tselve
schip ooc hier te lande aangecomen, en sijn eenige weynige brieven van en aan particuliere daarwt te voorschijn
gecomen , waarvan eene vermaant vande doot van Admiraal Lichthart, lijnde aan Rio Francisco gestorven, daar
d'onse per force voet aan lant gebracht en een fort hadden gemaact, blijven ontrent die dispute ontrent 200 van
d'onse en een vrij grooter getal van vijant doot. Daarbouen waren weer eenige particuliere schepen voor 3m gehuurt, om onder den Admiraal Banckert op een ander
exploict gebruyct te worden; doch seggen niet, waarheen.
De Comp e heeft alnoch geen briefven; dan de voors. particuliere brief vermaant, dat op 25 Nouember verleden een
schip a droicture van Pharnambuco herwaarts was geexpedieert met advysen, dat men meent de Goude Leeu sal
sijn geweest; en alsoo tselve niet te voorschijn somt, wert
seer gevreest, dattet onderwegen een ongeluc sal hebben
getroffen. Van andre plaatsen of andre tijdinge wert niet
gemelt ; dan hebben haar Ho. Mo. ouer 7 a 8 dagen een
brief van S t Thomé becomen , dato 19 9ber, daarin den
Commandeur vermaant, . dat hij van daar herwaarts meende
te expedieren het schip de St Pr voor de Maaze, en dEendracht en Regenbooch voor Zeelant, mettet gout van Guinea, en soo veel St Thomé suyckeren, als daar voor de
haat waren , om in Maart of April hier te sijn , sulcx dat
die alle dagen mogen verwachten. Hier is noch geen ap•
parentie (vermits onvermogen) om na Brasil te senden die
vivres en ammonitie, die ongetwijffelt daar in corten van
doen sullen sijn. Dese Camer is gereet om het begeerde
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advys aan haar Ho. Mo. ouer te brengen, nopen de directie, redres, mesnage en handelinge van dese Comp e, en
vert alleenich op d'aanschrijvinge van haar Ho. Mo. Gecomitten gewacht. Niet anders a present hebben
Mijn Heer, verblijve
U E. gewilligen dienaar,
Amstm ,
20 April 1647.

H. Doedens.

Een schip na Brasil, als ooc een na Angola, leggen in
Texel zeylree.

Mijn Heer.
Gisteren ouer drie weecken was mijnen jongsten aan U
E. , tzedert wanneer bekenne het mij soo seer niet ontbroocken heeft aan materie, als wel dat mij een droefheyt
vanden Hemel heeft geraact ouer het scheyden van mijn
huysvrouwe, die het den Almachtigen belieft heeft tot Hem
te halen ende mij met vijf kinderen vrouweloos en moederloos te laten; een droefheyt die niet licht is te versetten, hoewel ic om der kinderen wil veel sal moeten doen.
Onderwijlen, soo veel als de advysen aangaan, twijffel niet,
of sal U E. dat van Brasil gecomen , tgunt aan tvoors.
mijn jongste advys mocht hebben ontbroocken, door anderen wegti sijn ter haat gecomen. Dat ic te meer eerhope,
omdat ic, mits de voors. mijne ongelegentheyt, tzedert in
geen papieren hebbe gesien, en deselve nu alle na den
Haagh sijn. Dan soo veel ic hoore, hebbe laastmaal heel
weynich of niets opengelaten, daarbouen wij weer alle
dagen naarder advys van Brasil te gemoet sien met de
oude Heeren Hoge Raden, die na hun eygen schrijvens
ptout Maart staat maackten van daar te vertrecken, en
ons apparent van het succes in de Bahia sullen weten te
leggen.
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In Angola, daar men tmeest voor heeft gevreest, heeft
het God alderbest geschickt , en die schier geen volck
geen vivres noch geen ammonitie hadden, hebben evenwel
haar vijanden (mecr dan eens soo sterck als sij) int velt
geslagen, voltrecken haar fortificatie ende sullen het secoers van vivres van Brasil genoech connen afwachten.
In de voors. laaste rescontre , niet ver van Massangane ,
hebben de Portugysen ontrent 150 man verloren ende
sulcken schric becomen , dat een Luytenant daar mee bij
hebben geweest, rapporteert, dat, soo d'onse met een op
Massangane hadden gevallen, deselve daarvan meester sousijn geworden , tgunt men euenwel om redenen niet heeft
derven wagen; doch geloofde men, dat de Portugysen haar
eerstdaags onder gehoorsaamheyt van desen Staat souden
presenteren en haor soldaten door ons laten wegsenden,
daarmede die conqueste genoech buyten prijckel was gestelt. De Swarten quamen hun alle dagen presenteren
om de Portugysen aan te tasten,

eï

waren de Portugysen

nu alle toevoer ter zee door onse schepen genoech benomen , sulcx dat se sonder merckel. secours niet lang soo
ver int lant en in soo ongesonde plaats connen subsisteren. Van St Thomé noch Guinea hebben met dese passage niets gehad, dan werden alle dagen drie schepen van
daar verwacht. Na Brasil is voor eenige dagen een bevracht schip met particuliere goederen vertrocken , en een
ander met vivres voor de Comp(' leyt gereet ; doch mach
weynich helpen voor soo een getal menschen , daar men ,
bij tardement vant secours ter principalen, wel haast andre
en droevige tijdinge van mocht hooren; en staat het hier

euen soo slecht, daarvan niet verder sal seggen, alsoo 't den
tijt doch haast ruchtbaar maken sal , en de vijanden van
desen Staat oorsaack krijgen haar te verheugen ouer tgeen
daar hier soo veel duysenden al reets om suchten en eenige
geheel door verloren en tot desperatie sullen werden gebracht. Het goede saisoen in Brasil is vast naken en tis
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seecker , al begon men nu flatel. met de lichtinge vant
volc , dat den goeden tijt daar sal veesen, eer het volc in
Brasil sal connen aanlanden , en soo dit saisoen voorbij
loopt, mach men wel seggen, adieu Brasil; dan dit mijn
gevoelen, 'k wensche, dattet anders mach wtvallen, dan
het schynt, en sommige roepent luyt genoech, dat de
hulpe vant lant noch ver te soecken is, daar Poortugaal
en Spagnien in haar vuyst om lachen.
Hiermede,
Mijn Heere, blijve
U E. gewilligen dienaar,
Amstm,

18 Mey 1647.

H. Doedens.

ACHTSTE VE&GADERING.
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Ten geschenke ontvangen:
Van de Schrijvers :
Prof. W. G. Brill, Het wilhelmus van Nassouwen, de oorkonde van Nederlands tweede geboorte. N°. 1 van g oor drie
honderd jaren. Volksblaadjes ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. Harderwijk, 1869. 8°.
Merkwaardigheden uit den ouden Boeken-Schat , door Dr.
J. I. Doedes, I--VIL Overdr. uit de Godgeleerde Bijdragen
1869.
J. Wolbers, Geschiedenis van Java , 2 e Deel. Middengeschiedenis, Mohammedaansche Staten, 2 e tijdvak. Utrecht,
1869. 8°.
P. A. Leupe, Jlcatra, 30 Mei 1619, Batavia , 30 Mei
1869. Overdruk.
P. A. Leupe , Brievenvervoer over land naar Indië door de
0. I. Compagnie in de 17 de eeuw. Overdruk.
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P. A. Leupe, De eilanden St. Paulus en Amsterdam. Overd.
L. Ph. C. van den Bergh, Verslag aan Z. Exc. den Min.
van Binnenl. Zaken, over het Rijks Archief, , 1868. 's Gravenhage, 1869.
In ruiling ontvangen :
Van de Redactie :
De Katholiek , April 1869.

VAN HOGENDORP IN

1813.

De Heer Brill spreekt , naar aanleiding van den strijd
tusschen de Heeren Fruin en Jorissen betreffende de
houding van Hogendorp bij de omwenteling van 1813,
over de hoogst moeilijke positie, waarin deze staatsman
zich bevond bij de nog zoo versche herinnering aan de
in 1795 omgeworpen Republiek , en bij de gedachte aan
de gevolgen, die voor velen uit eene restauratie van het
Huis van Oranje konden voortvloeien , indien der wraakzucht vrij spel werd gelaten„
De Heer Engelbregt merkt op, dat Prof. Jorissen vooral
ten doel had van Stirum, die voor van Hogendorp wel
wat veel werd achteruitgezet, op den voorgrond te brengen.
Prof. Brill vindt in de aanmerking van den Heer Engelbregt de gelegenheid om als zijne meening te kennen
te geven, dat men het recht niet heeft den brief van van
Hogendorp een perfiden brief te noemen. Dat van Stirum
in geenen deele zulk een belangrijke rol heeft gespeeld,
blijkt uit de MS. aanteekeningen van den Heer Tullingh,
die door van Stirum , blijkens eigenhandig schrijven , voor
volkomen juist en waarachtig zijn verklaard.
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van H. DOEDENS aan ANT. v. HILTEN,
BETREFFENDE DE WEST-INDISCHE COMPAGNIE.

1641-1648.
Uit het Archief van HILTEN.
Vervolg van de voorgaande Vergadering.

Mijn Heer.
Heden ouer 8 dagen was mijnen jongsten; tzedert hebben gisteren goede hoop gehad, dat de zaacke of twijffelachticht van Oost-I e recognitie op goede voet soude werden
gebracht, om de West-I e Comp e provisioneel van daar te
helpen; maar heden mette advysen isset altemaal weer
omveer, omdat Hollant sich gisteren daarouer niet en
conde verdragen , opposeren haar eenige Steden int stuc
van vaststellinge der tractamenten van Bewinthebberen
der voors. Comp e , daarmede 't heele were viert opgehouden, en Hollant is gescheyden tot donderdach naast. Ondertusschen moet de arme West-I e Comp e wachten ende
haar conquesten , met soo veel goet en bloei verdragen ,
sien verloren gaan ; want ginder niet sijnde , gel. als de
jongste advysen melden, en hier niet vandaan gaan, gel.
als de Comp e daar geen gelegentht toe heeft, can niet anders wesen of sullen eerlang de bedroefde tijding van 't verlies van Brasil vernemen. Hier te lande staat het ooc niet
beter, wordeÏ noch niets betaalt, hoe cleynen partije en
welverdient het ooc is. Somma ic weet niet, wat Spangien meerder sou connen wenschen, als de hulpe vaff Westxxv. J.
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Ie Compe gebonden te sien aan sijne handelinge van vreede
in desen Staat.
Wat heden van Londen hebben, ervaart U E. in bijgaai
extract.
Waarmede,
Mijn Heer, verblijve

U E. gewilligen dienaar ,
Amstm,

H. Doedens.

8 Junij 1647.

Mijn Heer.
Tzedert 8 dagen hebben niet naders wtter zee gehadt.
Hierneffens gaat copie van zeecker journaal op de vloote
in de Bahia gehouden , soo als hier aan particuliere is gesonden : anders heeft de Comp e dese particularia niet. In
Angola is de hulpe euen soo nodich als in Brasil : want
daar al eene meuytinatie in Decemb. hadden wtgestaan,
en tzedt wasser tot 5 Feb. geen ontset gecomen. Tschip
van Brasil, met behouften daarnatoe gedestineert, was
eerst ul° Jan. vertrocken, dat niet voor Maart daar can
arriveren. In soma, staat schier overal euen beswaarlijc,
gel. wij apparent ooc niet veel goets van Guinea (daar
tzedert Decemb. verleden niets natoe gegaan is) noch ooc
van St Thomé hebben te verwachten. D'onse sterven daar
soo nu en dan vast wegh, en weynige of geen gaan weer
in de plaats. De schepen St Pieter, Eendracht en Regenbooch verwachten vandaar alle uyren, gel. ooc Hollandia ,
Vlissingen, en Huys te Merwe van Brasil. God geue beter
tijding; dan is te beduchten, als die van Brasil vernemen
hoe weynich dat hier wort gedaan en hoe ver dat haar
principale assistentie noch te soecken is , dat haar de moet
teiiemaal sal ontsincken. Wt den Haagh hebben heden
wel ten naastenbij genien het eynde van de saac van Oos-
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ten, maar of ons de recognitie van 15 tonnen gouts soo
gegeven , namentl. 3 nu gereet, 3 in December, en de rest
in 3 jaren, sal connen helpen , sal den tijt het

Con
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wtwijsen; dan daar is bij gevoecht, dat men de heele some
bij wege van rabat tot contant sou connen maacken ; maar
dat was noch quader, insonderh t als het volck daar niet
wierde bijgevoecht, daar tmeest op aancomt : want Brasil
te coesteren in staat als het jegenwoordich is, sal voor
tlant te costel. vallen eE de herstellinge daarna te beswarelijcker maacken. 6000 man, nu gegeven, sullen meerder
wtrechten als 12000 man daarna. Dan hier comt het obstakel vaff. Spaanschen vreede, en gelijc voordese de treyneringe vaii. Ceulse handelinge te wege bracht den afval en
verlies vali. Walse Provintien, heeft het grootelijcx sijn bedeneken, dat dese Munsterse handelinge sal duren totdat die
schone en importerende Africaanse en Brasilse conquesten
afgevallen en verloren sullen sijn, insonderheyt dewijle het
behout van selve doch genoechsaam aan die handelinge
wert gebonden, hoewel geene redenen in de werelt daartoe
sijn : want Spangien veel meer tot den vreede te dwingen
sou sijn met het vole af te laten gaan, als die hier te houden. In West-I n en ooc in de Zuytzee is hij nu teerder
als oyt voordesen ; verlaat hem nu op de swackheyt van
Comp e ; en euen soo licht als over 2 jaren wel middelen
tot lichtinge van 5000 soldaten en 45 schepen van oorloge
na Oosten te vinden waren, souden die ooc nu gevonden
connen werden voor de Comp e, als het maar geapprehendeert wiert, dat den Staat meer aan de behoudenisse vafi
Comp e en vermeerdringe van derselver conquesten gelegen
ware, als aan den heelen Oostersen handel, gel. noch onlangs een out heer vande Regeringe , in beyde gelegentheden lange jaaren gebruyct en ervaren, tselve volmondich
bekende. Ic sal daar niet meerder bijvoegen: de saacke
spreect van selve, en dat de beste, ooc de eenigste, verseeckeringe vanden vrede nergens te vinden is als in en
30*
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door de West-Ie Compe, deselve eens op haar benen sijnde
geholpen. Blijven
Mijn Heer,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amstm , 22 Junij 1647.
Dat van Londen gaat hier nevens.

Mijn Heeren.
Gisteren over 8 dagen was mijnen jongsten , daarbij U
E. advyseerden tgeene bij haar Ho. Mo. was besloten, om
de West-Ie Compe te helpen ; tzed t hebben daarvan wel
betomen dit inleggen extract van resolutie en advys van
Zeelant, maar anders niet daarbij vernomen, sulcx dat die
besoigne , die volgens voors. resolutie sonder eenich tijtverlies ten goeden eynde gebracht most werden, selve tot
nochtoe niet eens is begonnen of daarvan verder gesproocken. In Poortugaal hoort men daarentegen , dat se hun
anders aan Brasil gelegen laten zijn, en niet alleen voornemens sijn, maar ooc effective de hant aant were slaan,
en nacht en dach arbeyden om een notabel secours voor
de hare in zee te brengen; 'twelc soo het voor het onse
in Brasil comt te arriveren, sij veel gewonnen en wij heel
licht 't al verloren sullen hebben. En dus doende, als het
were ten principalen niet meer vert beijvert en voortgeset , ist niet apparent dat het secours van hier in Brasil
voor den goeden tijt sal arriveren , en tegen de winter
daar tomen, sal het in sijn seleen, sonder vrucht te doen,
versmelten. Hier hebben een schip gereet, dat in de naaste
weet zee neemt, eerst na Brasil, om daar eenige vieres
te brengen, en dan van daar na de Greyncust te gaan.
Niet anders hebben
Mijn Heeren, blijve
Amstm , 13 Julij 1647.

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

aan Ant. van Hilten,

1641-1648.

469

De Cameren sijn over tstuck van negotie overeengecomen , namentl. om Guinea voor de Comp e te houden,
Angola open te stellen en Brasil te bevaren , als tot
nochtoe is geschiet. Wat swaricheden den Staat bij verval van West-I e Comp e staat ouer te comen, gaat in een
apparte memorie hiernevens.
Mijn Heeren , alsoo niet anders in saacken van Compe
voorgevallen en sulcx geen materie is aan de heer van
Hilten te advyseren, versoecke dat U E. desen, en insonderht tinlegger extract van Lonnen , gelieft te communiceren.
Superscriptie: Mijn heerera Willem Cosijnse, out Schepen

der Stad, en Zeger van Wijc, Bewinthebberen van WestInde Comp e tot Utrecht.

Mijn Heer.
Verleden dingsdach heb ic U E. aangename vanden 4/4
deser met bijgaande brief en copie wel ontfangen, en meteenen oorsaac becomen U E. te bedancken voor de eere
en gunstige genegentheyt , die t hem belieft heeft mij bij
den inhouden vande selve miss e te betonen, insonderheyt
int regard van die vertroostinge in mijne jegenwoordige
droefheyt , U E. believende daarin te gebruycken twee
der crachtichste argumenten , namentlijc 't onveranderlijc
besluyt Godes ende 't medelijden, twelcke U E. betuycht
met mij in dese gelegentheyt te hebben, die waarlijc, boven alle andere, ons tot gedult moeten bewegen. En ten
ware dat wij 't eene seeckerlijck wisten, en 't ander ons alle
dagen voor ogen quame, het sonde bij veeles (en mij bijsonderl. , dat ic bekennen moet) swaar en als onmogelijc
vallen, het bedroefde cruys van echtscheydinge te dragen.
Ic heb niet stil gestaan, soo haast als mij deselve U E.
misse ter handen quam, den vorderen inhout, namentl.
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het obtineren van het voorschrijvens voor de persoon van
Joannes Heyns, de Heeren aant Buys sijnde, als mijn heer
vander Does , Man , Vogelaar en andre te communiceren,
ende deselve Heeren ooc euen soodra gewillig en bereyt
gevonden U E. begeeren daarin te achtervolgen. Ende opdat hetselve voorschrijvens te meer crachts soude hebben ,
ende vandaan comen mocht daar het, behoorde , oordeelden, dat men datel. aan de heeres Hamel en van Beeck ,
altans van wegen dese Camer op de halve XIXe in den
Haag sijnde, soude schrijven, ten eynde om denselven
brief daar te laten depescheren. G-elijc als ic sulc schrijvens
ooc datel. van hier hebbe laten gaan ende met eenera aan
de voors. Heeren gesonden dubbelt van copie .vanden brief
van Delft, en aan de heer Hamel int particulier noch
extract van het schrijvens van U E., ende seer gedienstich
versoctet, dat sijn E. doch gelieven wilde te bevorderen , dat
het meervoors. voorschrijvens hoe eer hoe beter vercregen
en herwaarts aan mij gesonden mochte werden , met een
opene copie daarnevens, om den brief selve noch met
ons gereet leggei schip tHart af te mogen senden. Welekers volcomen depesche desen middach van hier afgaat ,
en aan boort gecomen sijnde, sal dito schip apparent binnen een dagh of 3 ten langsten sich wt Texel in zee begeuen , tzij om achterom of binnen deur de reyse te bevordren. Dan 'tselve schip ons ontseylen, presenteert sich
terstonts weer andre gelegenth t, namentl. van een scheepgen , dat de Jooden toegestaan is met vivres aan de bare
in Brasil te senden, dat men gelooft int midden van d'ander
weec ooc gereet te sullen sijn. Den brief aan de heer van
Goch heb ic ondertusschen met dit schip tHart bestelt en
gegeven in handen van den Ondercommys Jacob de Wit
(op ons cantoir ges. hebben), die mij belooft deselve ter
stonts naar d'aancomste datel. in eygen handen te sullen
leveren. Nu verlang ic na rescriptie wt den Hage, die
ic soo haast niet becomen sal hebben , of wert U E. ge-
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communiceert, en of, bouen hope, tvoorschrijvens daar niet
vercregen conde werden , sullen thier flatel. int were sien
te stellen, daar ic tgenoechsaam zeecker boude wel te sullen gaan. Wenschte maar, dat de saac van Comp e bij de
Hoge Regering soo mocht beharticht werden, dat het employ voor eerlijcke luyden in Brasil mocht continueren ;
maar hier ist te beduchten dattet ten laasten aan sal haperen : want sulcke hulpe als den Staat voor alsnoch is
geuende, connen die in Brasil haer niet ontlasten van die
vreese om noch eyntl. eens geheel verlaten te werden ;
sullen 't ooc ten lesten moe werden dus becommerlijc te
leven en, gelijc als de hoenderen, maar van dag tot dagh
gevoet te werden. Dat de verwachte schepen soo lang tarderen , schrijft men geen andre oorsaack toe, als de menichte van vrije luyden en andre die van daar sullen willen
vertrecken , en soude niet vremt sijn , dattet heele gros ,
wanneer se mercken sullen dattet secours ten principalen
van hier niet en volcht , eyntlijc ooc eens sullen volgen,
dat God verhoede. Wt Poortugaal heeft men tzedert het
generaal arrest geen naarder advys, daarom gevreest went
sij dapper doende sijn een groot secours na Brasil t'expedieren om voor 't oase daar te brengen, daarmede sij veel
souden winnen. Tadvys, dat de Joden hier hebben van
Madrit, vint U E. in bijlage. Ic blijve hiermede,
Mijn Heer,
U E. dienstschuldigen en gewilligen
dienaar,

H. Doedens.
Amstm, 19 Julij 1647.
Heden gelooft men d'assignatie op d'Oost-I e Comp e van
haar eerste termijn te gelt gemaact sal worden, waarmede
dan terstonts een goet deel vieres, amonitie etc. met 4
bevrachte schepen sal werden versorcht.
Soo als ic gisteren desen meende af te zenden, bequa-
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men schrijvens wt den Haagh, daarin beloofden, den brief
van voorschrijvens van daagh hier sou sijn, gel. ooc deselve
soo flatel. ontfangen. De copie daarvan gaat hiernevens,
en den principalen sal ic, soo teenigsints mogel. is, noch
van avont na Texel sien te crijgen.
Tvoors. geit van d'Oost-P Comp e is van daagh hier aan
tHuys gebracht, en den gem. brief van voorschrijvens heb
ic selve aan Commys vant schip 't Hart, die noch hier is
en niet voor maanlach vertrect , behandicht.

Mijn Heer.
Gisteren sijn hier geruchten geweest vant arrivement
van 4 scheepen voor dele Compe , en soo datelijck heb ic
met een vant overcomende vole gesproocken ; seyt dat in
Zeelant donderdagh voorleden gearriveert waaren de scheepen Eendracht, der Veer en Regenboogh, en in Goeree
de St Pieter; comen den 17 en Maart van S t Thomé geseylt.
Hebben 18 weecken onderweegh geweest door stilte en
contrarie winden; brengen mee
1580 marck gout . . . . 1
44782

St

Thomese suycker.
su cker.

Werden geestimeert tsa
men op 9 tonnen gouts.

37607 ;: ohfantstanden .
De tijding, die se meebrengen is gansch droevigh ende
de Comp e opt hoochste naadelich, namenti. dattet schip
Groeningen, dat in fiber voorleden met een cargasoen van
ontrent de 200 d. gul. van hier derwaarts geseylt, daar
den lesten Februarij wel was gearriveert, en soo als se
voor de behouden reys eenige schooten deden , dat een
stuc barstede, en daardoor, omdat het vier in de brandewijn quam, soo subyten brant ontstont, dat tgeheele schip
met 19 sielen schier in een ogenblic tijts verbranden ; tandere vole was alleen gesalveert. Dit verlies is te grooter,
omdat de cust geheel ontbloot sal sijn van cargasoen tot-
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tet arrivement van een schip wt Zeelant, dat eerst de
verlede maant zee genomen heeft. En sullen de Engelse
onderwijlen gelegenth t hebben dien handel genouchsaem
aan haar te brengen. De besettingen aan Delmina en
andre plaatsen waaren ooc heel swac. In somma, tis daar
slecht gestelt. De brieven aan de Comp e gecomen sijnde
en iet naarders inhoudende, vert U E, gecommuniceert.
Ic blijve ondertusschen,
Mijn Heer,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amsterdam 22 Julij 1647.
Onder teylant Anna Bon, op de cust van Guinea, hadden once een Portugees scheepgen met wijn verouert.

Mijn Heer.
Gisteren mergen is mij wel ter haat gecomen U E. aangename van "/22 deser, met den inleggende aan H l' Joannes Heyns , die ic datelijc , wetende dat den Commys van
tgereet leggen schip tHart noch hier was en veerdich stoet
tot vertreck, denselven ter handen heb gestelt, en hij ooc
belooft heeft wel te sullen bestellen. 'Tander bijgevoechde,
sijnde ruym drie dubbelt de weerde vant verschot, hebbe
niet sonder schaamte connen sien, ten aansien vande veelvuldige faveur ende gunst en genegentheyt mij van U E.
betoont en bewesen. En volgens mijnen schuldigen plicht,
om U E. allesints naar mijn gering vermogen ten dienst
te staan , niettemin U E. belieft hebben mij in desen ooc
sijne liberaalh t te bewijsen , hebbe niet mogen laten deselve met mijne eerbiedige dancksegginge te erkennen,
met hartelijcke wenschinge naar occasie tselve met mijne
bereytwilligheyt te mogen verdienen , ende de eere te mogen hebben U E. commandementen continueren te mogen
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ontfangen. Ic sal niet mancqueren U E. welgevallen ouer
het gedepescheerde voorschrijvens, op sulcke wijle als U E.
op mij begeert, de Heeren Bewinthebberen voor te dragen , en twijffele niet , of zal de antwoort zijn , dat se te
samen en in 't particulier wenschen meerder occasie te hebben om U E. dienst en vrientschap te mogen doen, als
verseeckert zijnde de Comp e bij reflexie 'tselve wederom
heeft te gevoelen. Hier is men nu besich met het bestedigen van becomen penningen en veerdich maacken van
tgeene tot secours van Brasil sal connen dienen. De brieven van cust van Africa sijn ons copiel. van Zeel t toege.
tomen ; brengen niet veel anders mee, als dachten over
gebrec van cargasoen op custe van Guinea , en dat de
swarten daar op de cust ooc in onrust en oorloge zijn, de
Mijnse ') swarten tegen die van Futu, welckers Conine E ij
becomen en terstonts thooft hebben afgetapt. De Engelse
en lorrendrayers van hier vertoonden haar met menichte
daar oueral op de cust , en sullen door onse ongelegentht
en verbranden vaat schip Groningen nu dapper hun voordeel connen maken. Op S t Thomé en in Angola staat het
met ons heel wanckelbaar , en nadat 't in Brasil afloopt,
mocht het met die plaatsen en bij gevolch met de cust
van Guinea ooc wel gaan.
wt Poortugaal comt geen naarder advys; wat daar gebrouwt vert, geeft verscheye bedencken. Dat van Catalonien begint hier wat te vervallen ; meenee sommige , dat
Barcelonia noch met Vrancrijc bout, daar Don Jan dan
noch were sou vinden ; anders menen sommige, soo Catalonien weer geheel Spaans was, dattet met Poortugaal ooc
wel een subyte en corte verandering sou connen geuen ,
en dan de Bahia en de rebellen in onse quartieren in
Brasil hun ooc voor Castilien verclaren mochten. Immers
is dit wis, dattet nu de rechte tijt is voor ons wt te sien,
1) Vail del Mina.
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en God betert, na de apparentien sou men mogen oordelen dattet aanstaande saisoen, dat ons noch alleen resteert om ons van Brasil te verseeckeren, sonder iet te
doen voorbij sal gaan. De verwachte schepen sullen ons
apparent daar wat meer van leggen. Ic blijve ondertusschen ,
Mijn Heer ,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amstm, 24 Julij 1647.

Mijn Heer.
Vuyt den Haagh hebben niet naarders, als dat de besoigne vant redres, mesnage en subsistentie van West-Ie
ter Generaliteyt, of bij Commissarisen wt deselve, soo verre
was gebracht, dat niet verder daarin conden, als voor en
aleer dat de Gecommitte in Hollant ooc tottet voors. besoigne genomineert , van haar sijde mede soo ver waren
gecomen ; dewelcke leste Commissarisen belooft hebben de
saacke ten eersten bij de hant te sullen nemen, te weten
't voors. besoigne van redres. 'T andre, namenti. de middelen om de Comp e wt de put te helpen , in de resolutie
van 4 deser van gedacht , schijnt dat soo lang sal wachten totdat men eerst voorsien sal hebben dat de Compe
niet meer in de put van disordre , abuysen etc. come te
vervallen. Ondertusschen • gaat de tijt vast heen en een
maant of twee verder sijnde, sullen haar de calamiteyten
van herfst en winter beginnen te vertonen, en daarna
tsaisoen in Brasil verlopen. Van de Brasilse schepen verneemt men noch niet met al. Ons schip tHart vertrouwt
men gisteren zee genomen heeft, hoewel noch geen tijding
daarvan is, en 't Portugyse jacht volcht in de naaste weeck.
Van Londen hebben als volcht, dat de Gedep e van wegen tParlement, de stad Londen en tleger seer doende
sijn om een middel te vinden hoe dit lant in vreede te
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herstellen. Ondertusschen sijn de poincten van accusatie
tegen de 11 psonen vant Lege Huys overgesonden en
Parlement is doende die te examineren, om tleger contentement te geuen. Nu sijn al Generaal Points volck ooc
Sr Thomas Fairfax leger toegevallen , desgelijcx die in de
Wiéht. Nu spreeckt men van de Schotten weerom in te
komen, daartegen tleger van Fairfax beginnen preparatie
te maacken. Den Coninc is van Wintsor na Casont bij
Reading verhuyst. Aldaar heeft mijn heer Ambassad r Joachimi bij sijn Maj t geweest om sijn afscheyt te nemen.
Tschijnt dat sijn Majt de propositie van mijn heer d'Ambassadeur ter herten genomen heeft : want daar is alreede
een Rechter genomineert voor d'Admiraliteyt etc. Niet
anders a present hebben om U E. te dienen, blijve,
Mijn Heer,
U E. gewilligen dienaar,
Amstm , 27 Julij 1647.

H. Doedens.

Mijn Heer.
Desen voorwt dient alleen om U E. te advyseren de
aancomste van lang verwachte schepen van Brasil , namentlijc Vlissingen in Zeelant, tHuys te Merwe in de
Maas, en Hollandia in Texel, daarmee ouergecomen de
Heeren Hoge Raden Bullestrate en Hamel. D'H r Hamel
bier al in de stad sijnde gecomen en begroet, hebben soo
int gros wt verstaan , dat noch geen sonderlinge swaricht
was en alles noch in staat sou connen blijven , als maar
't secours ten principalen terstonts moghte volgen. Taparica hout sich noch. De corder particulariteyten, soo haaste
de brieven gelesen zijn, daar desen namiddagh mee deurloopt, werdeti U E. gecommuniceert. Waarmede,
Mijn Heer, blijve
U E. gewilligen dienaar,

Amstm , 1 Aug. 1647.

H. Doedens.
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In dese stad hoopt men mergen een goede resolutie
totte 6000 man sal werden genomen.

Mijn Heer.
Cort na de middagh, soo als de brieven van Brasil hier
opgecomen waren , heb ic U E. de aancomste vande schepen van daar gearriveert , vresende of de lecture

van

brie-

ven soo lang vallen mocht, dat van avont niet verders sou
connen advyseren. Maar tselve corter sijnde afgelopen, heb
ic desen tot vorder advys noch willen laten dienen, hoewel heel weynige particulariteyten in den brief werden
verhaalt. Alleen schrijven, dat geresolveert waren 't eylant
Taparica in de Bahia te mainctineren , en derwaarts gesonden hadden voor 6 a 7 maanden vivres neffens andre
behouften. Ondertusschen hoopten, dat het principaal secours, dat sij tot 7 a 8000 coppen vereysschen , daar sou
aangecomen zijn om iet merckelijcx te verrichten. Particuliere schrijven , dat de besetting van voors. eyl t alree
sulcken goeden opperatie hadde gedaan , dat alle eetwaren in Bahia ofte de stad Salvadoor wel ses maal dierder
als te voren waren geworden. Van Rio Francisco hebben
niet een woort naders, ooc niet van vijant in de Vargeas,
hoe hij sich daar hout, of mostent noch in de bijlagen
vinden. Op 26 April waren op 5 gr. benoorden de linie
van een Comp res jacht gerescontreert 6 carvellen en 2
schepen met soldaten wt Poortugaal, gaande na de Bahia,
daar d'onse, voor deselve plaats cruyssen , terstonts van
wierden gewaarschouwt, om die op te passen. De geheele
oude Regeringe comt met dese schepen ouer en veel vrije
luyden neffens in de tsestich soldaten, maar geen retour,
als int schip tHuys te Merwe , voor de Maas , ontrent
37000

3E

tanden; dan sijn deselve met bodemerije be-

swaart; noch ontrent 32 d. ii Brasilienhout comt mee
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ouer. Onse trouppes waren seer gesmolten : daarom nootsaackelijc tgroot secoers te wisser dient genomen , om te
seeckerder te gaan en geen tweemaal oncosten te doen.
Schepen en cleyn vaartuych beginnen hun ooc te manskeren. Voorts is de rest van geene substantie; doch iets
naders vinden, vert U E. nagesonden. Ic blijf hiermede,
Mijn Heer,
U E. gewilligen dienaar,
Amstm,

H. Doedens.

1 Aug. 1647.

Londen 16 Julij ' 1647.
Aangaande onse gemeene saacken, ic en sie geen apparentie tot een eynde; maar Sr Thomas Fairfax ende sijn
leger schijnen te willen m r van alles sijn ; sij hebben tleger van d'Hr Poincts soo verre aan haar snoer gecregen ,
dat se Points gevangen en al sijn brieven en papieren genomen hebben, ende brengen hem na Sir Thomas Fairfax
leger. Wat dit te beduyden heeft, moet men gissen; voor
ic achte, dat se wisten Jatter groote correspondentie
was tusschen Sir Philip Stapleton, Col. Hollis etc. en
d'Hr Points, en apparentel. mochten Benige van haar brieven iets inhebben, daardoor sij mochten beschuldicht sijn,
en om die brieven te lichten, mosten se de man self hebben etc. Onsen Koninck was seer begerich sijn kinderen
te sien, ende tParlement heeft se gisteren na Winsor gesonden, om sijn Maj t te ontmoeten, Ic en Nebbe niet
anders etc.

Mijn Heer.
Wat heden van Londen hebben, staat bouen. Wt den
Haagh hebben noch niet naarders, als dat de Heeren Ge-
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comittl' wt de Generaliteyt en Hollant dagelijcx besoigneren en de deliberatien in volle vergadringe oock niet stil
en staan ; maar siet men noch de hant aant were niet
geslagen, gelijc als in Poortugaal ondertusschen wert gedaan. Daar besoigneert men , hoe se haar Brasil behouden en 't onse daarbij crijgen sullen, en d'equipagien gaan
onder de hant voort , gelijc men dese weec door een geéschapeert Engels schip heeft verstaan ; seyt, dat onder de
vloot 7 gallioenen sullen veesen, die teerleden jaar de Fransman in de Straat hebben gedient. Hier wacht men na
de winter en als te laat sal zijn. Het Joodse scheepgen
na 't Recif seylt van daach van hier na Texel en staat
binnen een lach 3 a 4 zee te nemen ; 2 schepen sijn hier
na Brasil bevracht, om vivres en andre behouften te brengen. D'andre Cameren sullen van gelijeken eenige wtmaken voort geit vant eerste termijn van Oost-I n ; maar sal
alles int water gesmeten zijn, soo tprincepaal secours voor
den winter niet tzee wert gebracht, daar noch weynich
apparentie toe is en te lang tijt toe van doen om een ses
duosent man te lichten en embarkeren, behalven de veele
vijanden , die het were allesints sullen soecken te verhinderen. Allenich slaaght het de Comp e , dat de Conine van
Spagnien nu van een heel ander humeur en veel cinceerder en oprechtiger geworden is als voordesem ; want soo
hij noch was en wercte , als de wtschrijvinge vanden biddagh , 4 Julij 1646, van getuycht, hij hadde nu de beste
gelegentheyt om sich , sonder veel rumoer te maacken,
van West-I e te ontlasten, en dat nergens anders mee als
met het were van Comp e in longeur te houden en de bewuste assistentie te doen treyneren, totdat het saisoen verlopen is. Van Brasilse schepen hoort men noch niet. Dus
blij ve ,
Mijn Heer,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amstml , 3 Aug. 1647.
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Mijn Heer.
Hebbei wt den Haag noch niet becomen den gewenschten rotslach ouer twerc van het groot secours voor dese
Compe , daar Zeelant en d'andere Provintien haar gisteren noch niet over hadden connen verstaan.

En geen

ander subject hebbeii te advyseren, dient delen alleen
tot geleyde van bijgaai extract wt den brief van Londen,
op heden gecomen. Blijven hiermede ,
Mijn Heer,
Amstm,

U E. gewilligen dienaer,
H. Doedens.

10 Aug. 1647.

Mijn Heer.

Wat wij gisteren en van daach wt den Haagh en van
Londen hebben gehad , gaat hiernevens. Van Rochel
schrijven , dat van daar ses France oorlochschepen na de
Straat waren vertrocken , die onder weegh te Lisbon souden aanlopen , om eenige gallioenen van daar mee te
lopen , daar van hyer de presumptie is, dat de voors.
gallioenen de France oorloghschepen wel mee na Brasil
mochten nemen. Hier worden alle dage drie bevrachte
schepen met allerley behouften na Brasil gereet. Niet
anders hebbende,
Mijn Heer , verblijve

U E. gewilligen dienaar,
Amstm,
17 Aug. 1647.

H. Doedens.

De Hoge Raden Hamel, Bullestrate en Bas gaan mergen of ouermorgen van hier na den Haagh , om haar rapport voor haar Hooch Mo. te doen.

aan Ant. van Ililten, 1641-1648.
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Mijn Heer.
De saacken van het groot secours beginnen sich, God

lof, soodanig te openbaren , dat een yder sich in hope
vint van binnen een jaar tijts de Comp e in een ander
postuur te sien, namentlijc dat se op den weck geholpen
sal veesen om alleen te connen bestaan. De resolutien van
haar Ho. Mo. sijn seer favorabel en vigoreus ; de voltreckinge soo spoedich als vereyscht wert , sail nu op aancomen ; hier is men jegenwoordich besich met alles daartoe
te prepareren en gereet te maakera. Ic sal mij refereren
Lotte gemelte haere Ho. Mo. resolutien, die U E. buyten
twijffel wt den Hage sal hebben ontfangen.
De vloot in Poortugael gelooft men dat noch leyt , en
wacht op eenige equipagebehouften en ammonitien , die
haar hier van laan noch moeten toegesonden werden, en
tot Dordrecht erhoore gereet gemaact souden sijn, soo dat
ons were eenichsints gehaast werdende, dese armeringe
van Poortugaal noch voorgecomen sou connen werden.
Van Brasil sijn van daagh brieven over Rochel gecomen van dato 25 en 28 Mey, met een bev t schip , doch
seggen alleen, dat van de twee reeseylen en 6 carravellen,
die in Meert met de soldaten wt Poortugaal na de Bahia
sijn geseylt, d'onse den Admiraal en Vice-Admiraal hebben verouert, en tot Pharnambuco opgebrocht, met eenige
hoofden van der Portugyse zijde , daaronder eenera Symon
Alves de la Penha, dat een voorname beleyder van dese
oorloge en verradertje is geweest, neffens ontrent 150 soldaten en macrosen , die sij haar na West-Ia en elders
sochten quijt te maacken. De voors. hoofden souden se
heel scherp examineren, ende meenden sij haar de ontrouwe van Poortugaal selfs te doen bekennen. Haar principaalste brieven en secreetste last hadden niet becomen,
en waren in de beseylste carvalles, die alle sijn geëschaXXV. J.
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peert ; de ladinge van 2 opgebrachte schepen bestont in
baccaliau en stuckgoederen.
De particuliere brieven maacken daarbouen mentie van
een barcke met ontrent 300 kisten suycker , die mede bij
donse was verouert en voor tReciffo opgebracht.
Noch bemercken wt een briefgen van Loando S t Paulo,
dato 19 April , dat een schip van daar voor 't Recif was
aangecomen. Hoewel de hoge Regeringe daar niet van
vermaant, en stonde in Loando noch redel. ; soudent al mee
tot het groot secours noch tonnen wthouden.
Van Londen , dato 6 deser st. v., advyseren , dat se
Sr Thomas Fairfax hadden ingelaten , op conditie dat hem
in handen gestelt waren al de Westersche fortificatien van
dese stad ; dat hij alle de leden vant Parlem t , die in sijn
leger sijn (tot 180 in getal), woude tot Westmunster
brengen met beyde Presidenten , en wilde selfs een garde
voor tParlem t stellen enz. men bevont, dat die vant Suytwerc
waren afgevallen en 4000 van tleger hadden laten intomen. De Prentisen maacten hun tsoec, en tzeevarent
vole, die 10 d. sterc tonser hulp beloofden te tomen, wilden niets doen. Heden is Sr Thomas met ontrent 3000
man ingemarcheert , yder met een lauriertac op de muts ,
en de Magistraat en veel burgers gingen hun te gemoet.
Hij begeert de 11 leden vant Parlement te hebben en al
de Colonels, die de reformados gelystet hebben, daaronder
Poincts, Massije en Waller sijn , met eenige wt oase Magistraat en sommige van belhamers der Prentisen , doch die
sijn te soec. Ic vreese, tsalder soo niet bij blijven. De stad sal
moeten geit schaffen , maar tot noch toe gatet wel ; doch
de stad heeft verloren de reputatie , die sij te voren gewonnen hadde , en de Independenten sittender bouen op, etc.
Dit is tgeene U E. voor jegenwoordich van hebbe te
dienen. Blijve hiermede,
U E. gewilligen dienaar,
Mijn Heer,
Amstm , 24 Aug. 1647.

H. Doedens.

aan Ant. van .Milten, 1641-1648.
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Extract uyt seeckere missive, ges. bij Joos van Bullestrate, woonende in Brasill opt Recyff, in date
28 May 1647, aan sijn Vader Adriaen van Bullestrate, geweesen Hoogen Raet in Brasyl, nu
tott Middelburch.
Op xj deser is alhier opgebracht door Jan Christoffels
een Portugese pinas, genaamt Nostra Sra de Beidada, comende van Port a Port, seer treffel. met allerley goederen
geladen, daeronder 18000 gul. in contant; de principaalste gevangen is Pedro Bandera , swager van Jeronimo Cadena ; quam in cargo van Lieuten t General del Campo
van Pharnambuco, met omtrent 70 soldaten.
Den 12en is door Adriaen Slijckman van Directeurs genomen een ditto, genaempt S t Francisco, meest geladen
als d'andere , met 28 a 30000 gulden contanten. De principaelste gevangens sijn Fran co Baretta de Meneses, een
treffelijck edelman uyt Portugeel, comende in cargo van
Maistro del Campo , General van Phernambuco. Symon
Aluces de la Pena quam voor Providoor. Is de soon van
Manuel Alues Deus Dara met noch een Franciscaner
Moinck, wesende President van Chrijchsraet, met 60 soldaten ; dese heeft hem treffel. geweert, soo datter Slijckman wel anderhalff uyre mede doende was. De Portugees
had 80 persoonen, soo dooden als gequetsten, en ons 20,
daeronder Slijckman selve, gequetst met een musquet, te
mitsen (sic) door sijn neus geschooten. Deselve gevangens
meenden de Hooge Regieringe alhier wech te senden met
dat Portugees scheepken , te vooren van Jan Christoffels
opgebracht ; doch is op de ree van sijn ancker gedreven
en tegens de klippen aen stucken gestooten.
De Meereminne was op dien dach, dat de prijsen genomen werden, in Bahia geloopen, en sij omtrent 30 mijlen
buyten de wall; de 6 caravellen, die der bij waren, quamen
31*
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lach daer geluckel. binnen, sonderdat het onse

Compagnies scheepen conden beletten. Cornelis van Ringes fregat is soo gestelt van alles, dat, naer mijn geseyt
wort, geen seyl derft voeren, vresende dat de masten van
boven neer souden comen , waarbij U E. wel affmeten cont,
hoe het met andere scheepen mede staedt. Soodat hooch
nodich sal wesen, eenich cleyn vaertuych daer noch dient
gesonden.

Mijn Heer.
Tzedert mijnen jongsten van den

Oen

deser hebben niet

anders wt den Haagh vernomen als het consent van Provintie van Hollant in de 600 d. gul. voor de 12 custschepen, dat sijn Hoocht en de Heeren Gedep en van hare Ho.
Mo. dagelijcx in communicatie sijn geweest ouer saacken
raacken 't groot secours, sonderdat noch de resoluties
connen vernemen, alleen dat sijn E$tie de Hr Graaf Maurits nu teenemaal van reyse is geexcuseert. De memorie
van den Portugysen Ambassadeur, op voors. datum aan U
E. gesonden, is op eergisteren des auonts in de vergaderinge van Hollant voor geweest, doch goetgevonden van
geene communicatie of onderhandelinge te spreecken. Tot
nochtoe is hier weynich ten principalen connen verricht
werden, omdat de assignatien vande termijnen van d'OostIe

Comp e

niet tot contant gebracht hebben connen worden;

dan hebben nu wt den Haagh, dat bij de Hoge Regeringe
aangenomen was leswegen aan de Bewinthebberen van
d'Oost-Ie Compe ter Camere alhier te schrijven , ende is
nu hope , die saacke sal werden gevonden.
Wat heden van Londen hebben, gaat in bijlage, en voor
jegenwoordich geen andre materie hebben U E. te dienen,
blijve
Mijn Heer,
Amstm, 7 Septemb. 1647.

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

aan Ant. van Hilten , 1641-1648.
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De Vergadering van XIX, tegens van daagh beschreven,
vert hier in de aanstaan weec bijeen verwacht.

Mijn Heer.
U E. seer aangename, dato van gisteren , met den inleggende aan de heer van Goch, is mij heden mergen wel
ter hant gecomen, op dewelcke, alsoo de XIX noch desen
avont scheyt ende anders weynich materie is, alleen cortelijc
sal antwe11 , ende namentlijc, dat de persoon vander Heyden
genoechsaam seecker is op het beste jacht van de vier , die
van dese Camer gaan, te sullen varen, ooc met een recommandatie aan Hoge Regeringe in Brasil sal werden version.
'T resteren vant jaar 1636, bij d'heer Cosijnsen ontfangen, sal hier sonderling aangenaam sijn; tgelt van Oosten is
noch niet gereet, de naaste weec sullen d'assignatien eerst
tegens obligaties werden verwisselt. 'T secours in sijn selven avanceert ooc heel langsaam ; d'oorloghschepen hebben
noch vole noch proviant; dan meent men nu haast sullen
beginnen; tvolc vant laat comt ooc maar langsaam, doch
en sijn noch weynich of geen fleuytschepen ot haar transport gereet; in somma winterwerc, en soo voortgaan vreese
tot geen effect sal gedijen en de Brasilse winter sal op
hant comen eer daar sijn.
Bedancke U E. hoochlijc voor desselfs faveur int bevordren van gewoonlijcke ordonnantie ; wensche occasie te
mogen hebben om aan Q E. te verdienen. Den brief aan
d'heer van Goch comt 2 dagen te laat, sijn onse schepen
in Texel den tweeden deser wtgelopen ; dan sal mettet
naaste schip volgen. Van Londen hebben desen dach weynich of niets ontfangen, en bij de XIX is niet importants
verricht. Ic blijve
Mijn Heer,
Amstm, 5 October 1647,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.
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Mijn Heer.
Heden ouer 8 dagen was mijnen jongsten, tsed t wanneer niet sonders is gepasseert, als 'tgeene p bijlage wt
den Haach hebben betomen, daar, van wegen de Compe,
is geproponeert ouer de propositie van Ambassadeur van
Poortugaal. Dan is van daagh eene veel quader tijdinge
mede wt den Haagh gecomen, namentl. dat sich twee
swaricheden in de vergadringe van Hollant hadden geopenbaart: d'eene, dat bij eenige leden gesustineert wiert,
dat de versorginge van de ammonitie en treynsbehouften
tot de jegenwoordige expeditie moet geschieden bij de
Compe, of gevonden worden wt het geit vande Oost-I e recognitie : dat alle beyde onmogel. is, want de Compe
heeft niets, en het voors. geit can ronder de voors. ammonitie en alreets tot op de veele duysenden niets verstrecken. Maar de tweede swaricheyt is noch de argste,
en alleen bastant om de Comp e te stellen in veel slechter
staat als se ouer 30 jaren is geweest, namentl., dat men
al wederom reflexie begint te nemen op den Munsterssen
vreede, om geen vole noch schepen te laten afgaan, voor
dat denselven vrede volcomen sal wesen gesloten, en dat
wert gevreest niet eer te sullen geschieden , voordat den
winter hier het wtlopen vaat voors. vole en schepen sal
hebben belet, en als se dan noch al na Brasil gaan, dat
se dan daar sullen comen in de winter en regentijt, sij te
swac en de gelegentheyt voorbij , om op de Bahia toe te
leggen. En dat is 'tgeene Spanien niet minder verwacht
als Poortugaal, en daarom sullen alle beyden euenseer,
of Spangnien noch wel meest , daarna trachten, om het
secours noch twee maanden op te houden, want hun yder
te veel, en de Comp e noch meer, aan de Bahia is gelegen ;
dan mogel. soude Spangnien noch connen condescenderen
tot den vreede, alsser Vrancrijc wierde buytengesloten,

aan Ant. van Billen,
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maar sonde dan selve om de plaatsen van Poortugaal int
octroy beginnen te dencken. Ende is seecker, als die van
Bahia sagen , dat se te cort souden comen , souden hun
datel. Castiliaans verclaren : want hunder veele daarin niet
vremt van die regeringe zijn , en dan wast noch slimmer
met de West-Ie Compe , die doch alleen op de genade
van slants onvoorsiene cassen moet leven.
Van een schip van Nieu-Nederlant hebben droevige
tijding , namentlijc dattet selve met 86 sielen , 200 d.
stockvishout , en 14000 p. bevervellen ouer 4 weecken
ontrent Wals Engelant is gebleven ; alleen 21 psonen sijn
gesalveert en op stucken van tschip aan lant gecomen ;
den Directeur Kieft, Predicant, Fiscaal en andere Officieren sijn onder de dooden; 't schip behoorde de Compe
en was int lest van Augustus van Nieu-Nederlant geseylt.
Wt de gesalueerde, hier aangecomen , connen niet verstaan
iet ronders in Nieu-Nederl t was gepasseert.
tLants vole leyt noch hier voor de palen, gel. mede
de fleuytschepen en oorlochschepen, tot derselver transport; wacht nu op den wtslach van Haage , en ronder
d'ammonitie connen niet gaan.
Wat van Lonnen hebben, gaat hiernevens. Waarmede,
Mijn Heer, verblijve
U E. gewilligen dienaar,
Amstm,

H. Doedens.

26 October 1647.

Erentfeste etc.
Van dage voor de middagh ten acht uuren sijn wij, gel.
gisteren geadvyseert is, gecompareert voor de Heeren Gedeputeerde vande Ed. Gr. Moo. Heeren Staaten van Holland ende West-Vriesland, overt stuck van propositien
vanden Ambassadeur van Poortugael, alwaar wij bij monde
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hebben gededuceert tgeene hiernaar volgd. Eerstelijck hebben wij haar Ed. Groot Moo. bedanckt voor de communicatie vande voors. propositien ende acte van authorisatie
aan hem , Ambassadeur, bij den Coninck verleent, ende
dat wij ooc, volgens haare ordre, niet hadden willen manequeeren , omme voor haar Ed. Gro. Moo. te verschijnen
ende voor te draagen tgeene bij ons op die materie was
in bedeneken gecomen. Comende tot de saacke, hebben
wij alvorens verhaalt, dat de Vergaderinge vande XIX e, van
dewelcke wij herwaarts gecommitteert waaren , aan ons
geen andere last en hadde gegeven , als omme het gearresteerde secours tot redres van des Comp es saacken in
Brasil met alle mogelijcke middelen te bevorderen ende
uyt te wercken , daarmede wij dan oock besich waaren,
wachtende alleen op een goede uytcomste. Dieshalven
souden haare Ed. Groo. Moo. wel weten te considereren,
dat wij jegenwoordich cngequalificeert waren omme op
deese soo importante saacke een advys, uyt den naam ende
van wegen de Comp e , te formeren. Evenwel , in gevalle
Naare Ed. Gro. Moo. mochten gedient weesen eenige onse
bedenckingen te hooren, souden wij deselve, als in ons
particulier ende ronder verdere reflexie te nemen, voorstellen. Tot fundament vant welcke wierden haare Ed. Groo.
Moo. versocht sich te willen erinneren , dat den Coninck
van Poortugal nu ontrent de twee jaaren geleeden , bij
sijne eygene missive aan de Hoo. Moo. Heeren Staaten
Generaal , dato 10 Maart 1646 , ges. heeft , dat hij geene
persoonen en hadde van sodanige macht en authoriteyt,
dewelcke machtich soude wesen de onrusten en troubles,
soo aldaar te vooren in Brasil gereesen waaren , te stillen.
Dat den Ambassadeur naderhant soo verre is gecomen,
dat hij daartoe gepresenteert heeft sijn best te doen, onder conditie dat hij mochte begreepen weesen in de generaale vreedehandelinge, ende anders niet. Dat den voors.
Ambassadeur jegenwoordig scheen te willen beloven resti-
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tutie vande ingenomene plaatsen , absolutel. ende ronder
eenige clausule, twelck voorwaar een groote veranderinge
was ende die ons geheel suspect viel, oock daarom te meer
genoteert wierd, omdat wij niet en conden bevroeden, van
waar den gemelten Coninck dese nieuwe macht was toegecomen , ende maackten uyt de vergelijckinge van 't een
en 't ander dit besluyt , dat den Coninck van Poortugaal
voordesen de voors. troubles ende oorlog niet heeft willen
helpen stillen, maar soo veel in hem was voeden , nemende
een pretext van niet te cunnen , ofte dat hij al doenmaals
gevilt hebbende, alsnoch niet en sal cunnen. De gansche
reden dan noch van dese veranderinge stelden wij te spruyten uyt een andere veranderinge, die hier te lande was
voorgevallen; want soo lange als haare Ed. Gro. Moo. ende
de andere Provincien door verscheyde incidenten waaren
verhindert , finalyck te resolveeren over het reël en effectyf secours vande West-Ind e Compe, en is bij die van Poortugaal niet minder getracht geweest, als de saacken van
Brasil te helpen accommodeeren , maar alleenlijck daarop
toegeleyt, dat deselve door lanckheyt van tijt ende groote
swaare oncosten van oorloge souden mogen consumeeren.
Welcke hoope haar nu wesende affgesneeden , ende dat sij
niet anders conden te gemoet sien , als dat, door Godes
zegen ende d'assistentie van desen Staat, de voors. conqueste van Brasil, niet alleen soude werden gerestaureert,
maar oock van haare vijanden verlost en volcomentlijck
verseeckert ; soo worden nu deese voorslagen van restauratie gedaan , met geene andre intentie als om door dat
middel te beletten, dat de voors. goede resolutien tot geen
effect en souden werden gebracht , off ten minsten soo gedilayeert, dat de Compe de vruchten daarvan , volgens haar
oogmerck , niet en soude comen te genieten. Twelck wij
haare Ed. G-roo. Moo. seyden daarom tegemoet te voeren,
opdat deselve, Biende de intentie vande Portugeesen, dies
te ijveriger mochten veesen omme de tegenwoordige gele-
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gentheyt noch in tijds waar te nemen en de voorgenoemde
expeditie te voltrecken. Dese consideraties soo int generaal voorgestelt sijnde, quaamen wij vervolgens tot eenige
bedenckingen , die ons op de voors. acte van authorisatie
en proposition voorquaamen. Ende vooreerst, wat belangt
de voors. acte, remarqueerden wij het defect van deselve,
daarin bestaande dat se alleen was generalijck, sonder te
slaen op de handelinge van restitutie, twelc nochtans nootsaackelijck was om redenen , die wij daer bijvoegden. Op
de proposities seyden wij, dat den Ambassadeur bij deselve
wel restitutie presenteert, doch geen verseeckeringe en
doet van deselve te sullen uytwercken. De middelen van
de voors. restitutie vernamen wij te wesen twee, doch
beyde ondienstigh: d'eerste, om in vrientschap te reduceeren de gerevolteerde, was onseecker, alsoo niet en conde
geweeten worden, off sij souden gehoorsamen ; -- oock niet
geraaden , omdat die luuden , in der minne werdende gereduceert, souden moeten blijven in de possessie ende het
besit van haare goederen , ende oversulcx in het district
vande Compe, alwaar sij altijt wederom naar occasie souden
trachten , ende wij in geduurige vreese. Op het tweede
middel van geweld remarqueerden wij , dat het de Compe
niet en was geraaden soo veel Portugysen in 't land te
laaien comen , allegeerende het exempel , hoe qual. wij
daarbij waaren gevaaren , behalven dat den Ambassadeur
selffs niet wist, off dese macht bastant soude sijn: alsoo
hij daarenboven noch seyt van de onse aan te spreecken ,
ende dat daarom de vloote van hier wel Boude mogen vertrecken; twelck als soude geschieden op dien voet ende
met sulcken last als geseyt werd, soo en sonde het niet
wesen als groote oncosten , ende die te vergeefs. Voorts
wesen aan, dat vande vergoedinge vande geledene schaade
niet en wierd gesproocken ; -- dat de guarantie vande plaatsen, bij den Ambassadeur gemelt, van geene consideratie
was, ende dat niet wisten, waaromme hij dat vande Bahia
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affsloeg; te meer omdat het redelijek sonde sijn, dat dese
plaatse, die de meeste oorsaacke hadde geweest vande revolte, ooc behoorde te weten de verzeeckeringe in toecomende. Dat het bijgevoechde vande Bercque van advys, om
alles te laaten in staate, gansch ondienstich was , omdat
de oase, wesende als nu belegert, alsdan souden belegert
blikven, ende de gerevolteerde te landewaart grasseren.
Verzoeckende op het laatste wederom , dat doch dese deliberatien , die bij haar Ed. Gro. Moo. gehouden wierden ,
geensints mochten uytstel geven aan het voorgenoomen
exploict of expeditie. 'Tgeene voors. is, bij ons wesende
geproponeert, hebben wij verstaan, dat de voors. Heeren
Gedeputeerde ter vergaderinge rapport gedaan hebben etc.
Haage den 19 en October a° 1647.
Kopij.

Mijn Heer.
Tzedt mijnen jongsten van over 14 dagen is niet sonders schrijvenswaardich gepasseert; heb ooc jegenwoordich
geen ander materie, als alleen dat onse wtgelopene schepen op den 12 en passado (die niet in Goeree waren ingecomen) onder Wight in Engelant sijn ten ancker gecomen, en die in Goeree ooc den 26 en passato wtgeseylt,
het niet verder als in Duyns hebben gebracht, de resteren
in Texel sijnde blijven leggen ; sulcx dat sich het vertrec

vande vloote alsnoch heel onvoorspoedich aansien laat ende
niet seeckers daarvan te melden is. Wtter zee, te weten
van Brasil, hebben ooc noch niets vernomen. Maandach
vertrecken de Gecomitt n van hier na den Haagh, om ouer
de directie, redres , menage en verdre assistentie van de
Comp e met haar Ho. Mo. te besoigneren en resolveren,
dat seecker eenmaal tijt is, en weet ic niet, hoe het were
totte perfectie van die besoigne sal staande blijven; dan
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den tijt moettet leren. Ende sal ic, hiermede afbreeckende,
God Almachtich bidden, U E. ende familie in desen nieuwen jare met gesontheyt ende alle geestelijcke en wereltlijcke zegeningen te willen voorspoedigen. Blijvende,
Mijn Heer,
U E. gewilligste dienaar,
H. Doedens.

Amstm,
4 Janti 1648.

Van Londen becomen soo flatel. als p bijlage:
Londen den

17en

December 1647.

In Wicht sijn 16 schepen want secours gaande na Brasil
gearriveert , daaronder den Vice-Admrl Mathijs Gillis etc.;
6 andre sijn, in Vaalmuyen, wachten op den goeden wint.
Aangaande onse gemene zaacke, ic referere U E. aan
bijgaap Mercure. Daarbij is weynich te voegen , dan dat
onse vreese vant leger hier in de stad te quartieren seer
vermindert is, ende schijnt dat alles bevredicht is, doch sij
moeten 70 d. £ steerl. p maant hebben. Daar sijn eenige
gedeputeert vant Parlament, om met sijn Maj t te gaan tracteren. God geue, dat se accorderen connen etc.

Mijn Heere.
Gisteren ochtent heeft de Comp e brieven ontfangen van
den President en Raden vande Hoge regering in Brasil ,
dato 27 October 1647, vandaar afgesonden met een particulier schip, genaamt Alckmaar, dat op ul° Xber voor Rochel is gearriveert , vandaar de brieven ouer laat sijn gecomen en hier gisteren avont geopent, soodat te laat viel
U E. doen noch van haar innehouden te berichten , hoewel ooc soo weynich, en dat noch soo slechte substantie
daarin is gevonden, dat qualijc wete wat daarvan te melden.
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Den heelera brief bestaat in drie lijden schrifts ende Staat
meest op een vreese, die de Hoge Regering schijnt gevat
te hebben, van dat se van hier niet gesecondeert en eyndelijc daar deur in handen van haar vijanden sullen comen
te vallen. En daarop draayt haar gansche advys, alleen
dat se daaromtrent appliceren den tocht bij den vijant op
nieus gedaan in de Capitanie van Rio Grande, vandaar
hij 1500, soo ossen als coebeesten, naar de Vargea heeft
afgedreven, behalven veele gevangenen van onse inwoondren, vrouwen en negers, daarvan eenige op seer schandel.
ende op ongehoorde cruelle maniere , hen de neus afsnijdende de tong wt den hals halen en het hooft van romp
hacken, sijn vermoort. Van het vordere daar gepasseert,
of wij Taparica hebben of niet, en van prinsen niet een
woort , sulcx dat niet weten of de particuliere advysen
vande coopluyden , die vrij wat anders seggen , sullen aannemen of verwerpen. Anders melden de voors. particuliere
advysen, dat den vijant in den laasten aanval op Taparica
bij de 600 man dooden en gequesten, daaronder 3 voorneme psonen, heeft gehad.
Dat sich den Colonel Schoppe daar soodanich hadde gefortificeert, dat hij den vijant, al waren 25000 sterc, wel
was getroost ; -- dat den Gouuerneur van Bahia sich in een
clooster had geretireert, en alles in de Bahia seer confuys
stoet, omdat den voors. aanval op Taparica, door aandrijven van dito Gouuern r en tegen advys van Crijchsraat, was
geschiet.
Dat onse macht te water voor de Bahia in de twintich
schepen sterc was ende op de Portugesche vloot waren
wachten, en dat nu en dan prinsen op den vijant wierden
becomen.
Van alle 'twelcke aan Comp e niet een woort wert gedacht, gel. ooc niet van iet anders (wtgesondert de voors.
tocht van vijant in Rio Grande), euen als of daar in 2 m.
tijts niets en was gepasseert; gel. ooc van Angola niet een
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woort wert gedacht ; sulcx van Brasil niet meer wete bij
te voegen.
wt Texel hebben tzedt mijnen jongsten weer swaricheyt
gehad, namentl. dat vijf van des Comp ies schepen , daaronder gerekent 3 oorlohhschepen vant lant, hun masten
hebben moeten kerven en 2 daarvan opt droge zitten; vijf
andre, daaronder een oorloghschip, de rest fleuyten, sijn
metten goeden wint verleden donderdach en vrijdach wtgeseylt, doch vrese beswaari. de Canaal sijn afgeraact.
In den Haagh besoigneren vast over 't redres en subsistentie van Compe , en iets important vernemen , wert
U E. geadvyseert. Blijven hiermede,
Mijn Heer,
U E. gewilligen dienaar,
Amstm,

H. Doedens.

20 Janti 1648.
Van Londen gaat in extract hier nevens.

Mijn Heer.
Mette Londen brieven op gisteren becomen , hebben
noch het leggen vande vloote na Brasil in Engelant, namentlijck de Admiraal met sijn 18 schepen in Duyns, de
Vice-Admiraal met 16 schepen in Wight ende noch drie
daarbouen in Vaalmuyen ; doch is naarder ende zeeckere
tijding, dat deselve schepen den Mi en van dese maant Jannuarij st. n. eerst wt Duyns, en daarna die wt Wight ooc
sijn geseylt en in zee bijeengecomen souden zijn. Ende
alsoo eenige dagen daarna de wint hart wt den Ooste
heeft gewayt, hoopt men deselve bij dees tijt de Canarys
eylanden achter stuur sullen hebben. Van de schepen van
Zeelant, of se wt zijn of noch leggen , hoort men niet. In
Texel leggen noch drie vat- oorlohhschepen vant Noorderqr
met een fieuyte en jacht van Groeningen , .dewelcke alle
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(wtgesondert een van voors. oorloghschepen, dat opt drooge
sit en licht van heele reys versteecken sal sijn) gehoopt
wert binnen acht dagen weer claar sullen sijn om wt te
lopen, daarbij dan noch een fleuyte van hier sal comen,
die binnen een dach of twee na Texel afdrijft. Anders isser geen equipage na Brasil meer onder de kant; sal ooc
eerst weer nieu geit moeten werden gevonden, daar men
noch in den Haagh ouer besoigneert en het different van
vaart op Brasil eenige verachtering in geeft, eenige Camers sustineren , dat de perticuliere gelicentieert behoren
te werden van hier en van andre plaatsen met hun eggen
schepen a droicture na Brasil te varen , en dat daardoor
de populatie, en bij gevolch het incomen van Comp e, dapper Boude toenemen, en eenige andre Carvers sustineren
het contrarie , en dattet behoort te blijven bij den voet als
jegenwoordich , en staan d'een en dander al vrij haar op
haare sustenuen, tot verachteringe van het principale were,
namentl. 't vinden van geit ; dan hoopen in een dach of
twee een middelwech sal veesen gevonden , en middelen
om noch 2000 man in haasten te becomen, daar ooc een
besoigne toe leyt.
De slechte advysen, die de Comp e van Brasil heeft, hebbe
in vorigen van vermelt, en dat de particuliere van andre
dingen vermaanden , coma: daarin ouereen (te weten de
particuliere), dat voor de Bahia haar bevonden 18 schepen
en jachten vande Comp e, behalven de capers, daarbij, voor
en behalven de schepen vant groot secours , noch te arriveren stonden de schepen en jachten als volcht: van Amstm,
de St Pieter, 't Hart, Macreel, Watermolen , Wapen van
Amstm ; van Zeelant, tWapen van Ceulen , Faam , de Hazewint ; vande Maze, de Prins Henric, en van Glroêu de
Liefde, daarmede voor de aancomste van Portugyse vloot
een vloote van 30 seylen bijeengebracht sal connen werden, en bastant om de vijant onder oogen te gaan en te
slaan , als maar een goet hooft daar te water was, daar
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vreese het ons aan sal manskeren. Anders niet hebben`
bij te voegen ,
Mijn Heer, blijve

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Amste1, 28 Jane 1648.
Van Londen: dat de Coninc gehouden viert als gevangen ;

al sijn vole van hem; 't Lager Huys geresolveert geen besendinge meer aan hem te doen, ooc niets van hem te
ontfangen op peyne van hoochverraat. De Prins sonde
wt Vrancrijc ontboden werden, en niet tomen, sijn broer
in plaats werden gestelt.

Mijn Heer.
Tzedert mijnen jongsten van ouer 8 dagen hebben niets
rotter zee gehad , alleen dat de schepen , in de verleden
maant wt Texel en wt Zeelant geseylt , door 't failleren
vanden wint in Wight en Duyns waaren ingelopen, daarvandaan wij hopen, deselve met den oostenwint int begin
van dese wees voorts de Canaal af zullen sijn geraact.
In den Haagh sijn de besoignes bijnaar soo verre geavanceert , dat die bij haar Ho. Mo. Gedep e dagelijcx in
ordre werden gestelt, om daarvan aan hare Ho. Mo. te
rapporteren. Ten principalen bestaan deselve in ontlastinge vande Compe , soo van de oorloge als van baar schulden ; en dan iets bij de participanten te vinden tot de
negotie. En daarvan gaat hiernevens een concept , wegens
Bewinthebberen in den Hage ouergelevert, twelcke indien
versregen tonde werden, soude mijns oordeels noch apparentie sijn om dat groote capitaal van Comp e te salveren
ende metter tijt weer deselve vruchten, die den Staat van
West-Ie Comp e heeft genoten, van haar te verwachten zijn.
Het lijst wel veel, jaarljcx ouer 24 tonnen gouts voor
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de Comp e te betalen, maar is weer seecker, als den Staat
9000 man in Brasil in armis gelieft te houden, dat den
oorlogh daar niet lang can continueren. De wtgelopen
schepen op de cust van Brasil come r' , can Portugaal sijn
plaatsen niet meer secoureren, als met hazard van bij ons
geintercipieert te werden, ende sal de Bahia, daar alreets
gebrec en oneenicheyt in is, dat niet lang verdragen connen. En wat de intressen aangaat van een capitaal van
63 tonnen gouts, can daartoe de incomste vande Caribisvaart werden geaffecteert , en bij tlant daar goede ordre
toe werden gestelt. De schulden belangende, die 1500 d.
gl. bedragen, conde bij den Staat vastgestelt werden , deselve bij payen van 3 tot 3 of van 6 tot 6 maanden te
betalen, telckens een vierde of een vijfde, en tselve te rescontreren aan tgeene dat het laat aan ouerlang beloofde
subsidien noch schuldich bevonden mochte werden; en daarmee was de Comp' van al haar schulden tseffens geholpen.
Wat van de Engelse saacken hebben, gaat hier nevens
in extract. Hiermede blijve,
Mijn Heer,
U E. gewillige dienaar,
Amsterdam,

H. Doedens.

8 Feb r'i 1648.

De aenwesende Bewinthebberen vande West-Indische
Comp e oordeelen, soo wanneer bij den Staat deser landen
geresolveert en vastgestelt wiert , de West-Indische , door
haere authoriteyt ofte macht harer wapenen, gansch ende
volcomen te herstellen, en in toecomende te verseeckeren
tegens het gewelt harer vijanden, ontlastende deselue Compe
van allen schulden en achterstel, door de revolte der Portugyse, haer als vrienden vanden gemelten Staet toegevoeght , veroorsaackt : `)

1) Dese ontlasting sonde in effecte bedragen : Aen onderhout van 9000
XXV. J.
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Dat alsdan de hooftparticipanten van deselve Comp e souden connen gebracht werden tot een bijlaege van ses ten
hondert, mits dat deselve bijlage soude worden geemployeert ende geaffecteert als volcht :
Dat dese bijlaege niet wederom en sal gebracht worden
in de generaele cas vande Comp e , maer dat deselve sal
werden gestelt in handen van eenige Commissarissen, wt
de Bewinthebberen daertoe te committeeren, die daer vooren specialijcken en particulierlijek sullen verbonden en
contabel lijn , deselve penningen te sullen alleen houden
en employeren tot de negotie op Guinea, S r Thomé en
de andere Noordelijcke plaetsen van Africa; welcke handelinge bij tourbeurten wt de respective Cameren, volgens
het laesie gearresteerde reglement , gedreven sal worden.
Deselve Commissarissen sullen specialijck mede opgelecht
worden, wel naeuw met den anderen te corresponderen, en
niets in te coopen ofte te vercoopen, als met malcandrens
kennisse en toestemminge.
Sullen haer oock op behoorlijcke tijden met den incoop
vande cargasoenen hebben te versien, volgens de petitie
van deselve custen gedaen met de ouercomen schepen.
Sullen denselven incoop oock doen, sonder aensien van
stadt ofte plaetse, daerse de gerequireerde waaren best en
ten minsten prijse sullen connen becomen.
Leggende haar doen, handel en wandel open voor alle
en een ygelijcken vande Bewinthebberen en hooftpartici-

panten, daertoe gecommitteert en geauthoriseert.

man in Brasil jaarlijcx . . . f 2100 d.
aan peon op intrest jaarlijcx . - 315 d.
jaarl. te bete" .. . - 2415 d., daartoe het lant de incomsten
van Brasil, prinsen en recognitien vaii Caribis, voor sou connen affecteeren.
Noch aan schulden f 1500 d., dewelcke de Staat vaat lant bevonden
sal werden van subsidien noch schuldich te sijs.
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Tot weleken handel deselve Commissariss. sullen jaarlijex
gebruycken vier capitaele schepen en vier jachten , equiperende en versendende deselve schepen uyt de respective
Cameren, insgelijcx bij tourbeurten, met een wel gesorteert
cargasoen van 150 duysent guldens.
Gelijck oock mede deselve schepen met haer retour sullen moeten incomen ter Camere, daar se uytgevaren sijn :
alles volgens het voors. laetste reglement op de tourbeurten gemaeckt.
Dese ordre alsoo int werck gestelt wordende, soo sal de
hooftparticipanten vande gemelde Comp e voor vast toegeseyt en belooft connen worden, dat uyt het retour van
't eerste jaer 8 pC t0 vant bijgeleyde capitael sal connen
afgeleyt werden , uyt de winste van het tweede jaer 4 part,
en dan voorts soo successivel. tot de participanten van
Naere bijlage sullen lijn voldaen , en daernae jaerlijcx een
redelijcken interest van het capitael vande bijlaege, verbindende daervooren specialijck de retouren van die negotie.
Hierdoor wert geoordeelt, dat niet alleen die custen versorght en ordentelijck sullen behandelt worden, maer oock
een groote gedeelte vande participanten haere middelen
gesalveert uyt de voordoelen, die metter tijt wt desen handel (alle vreemde natien aldaer wtgecladt wordende) te
verwachten staen.

Die Gecom den over het redres vant verval der WestInd e Comp e etc.
Hebben zedert den 9 en Januarij met die Gedep de Bewinthebberen uyt die respective Cameren gebesoigneert,
en bevinden eenige differenten van importantie , daerdoor
't redres want voors. verval merckel. wert geretardiert en
behindert; waerover die Gecom den die Cameren bij ver
scheyden onderrelingen versocht hebben te vergelijcken.
32*
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Maer alsoo 'tselve niet heeft connen geschieden , soo
hebben die Gecom aen noodich geacht daervan in U Ho.
Mo. vergaduringe te rapporteren , opdat daerin sulcx mach
worden gedisponeert , als U Ho. Mo. volgens 't octroy connen doen ende de nootwendicheyt is vereyschende , tot
voortsettinge vande equipagie uyt die respective Cameren
ende versorginge van de militie , die onlangs tot herstellinge van Brazyl is gesonden.
1. Het eerste different is, off de Cameren Brazil sullen
bevaeren met haer eygen off gehuyrde schepen, off dat den
particulieren sal vrij gestelt werden die bevaringe van Brazil met haer eygen vaertuych te doen , onder seecker reglement , daertoe bij de Cameren te maecken.
De Carver van Amsterdam versoeckt consent tot het
particulier vaertuych, ten minsten voor een jaer, en dit
different daertoe te laeten in staet, om naer omganck vant
jaer daerover verder te delibereren wat daerin vorder best
dient gedaen off gelaten te worden , en sustineren , dat
't selve, bij dese ongelegentheyt van Brazyl, ten besten van
de Comp e sonde strecken.
De Cameren van de Maze, Noorderquartier en Groningen sustineren , dat 'tselve soude strecken tot nadeel van
de Comp e ende ruine van haere Cameren ; verclaren oock ,
dat 'tselve is directel. strijdende tegens 't Octroy, ende dat
't is een infractie van de resolutie bij de respective Cameren den Gen Julij 1647 genomen , in conformiteyt vant
reglement , daerover gestatueert anno 1638, daerbij vast
gestelt is, dat die bevaringe van Brazyl alleen aen de Cameren sonde blijven, daervan zij leggen dat openinge gedaen is in die respective Provintien en particulierl. in de
Provintie van Hollant, ende daerop de Provintien 't geltsecours tot herstellinge van Brazyl hebben geconsenteert.
Doch slaen voor, dat men de vrachten voor een geringen
tijt een vierdepaert soude verminderen, om te meer waaren
naer Brazyl te trecken, off dat men van nu aff soude vast
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stellen die bevaringe naer Brazyl te doen volgens resolutie vanden 6en Julij 47, en ondertusschen drie a vier
maent die bevaringe met particulier vaertuych toestaen.
Die Camer van Zeelant verclaert , dat zij liever sagen ,
dat Brazyl met die schepen van de Comp e bevaeren wierde,
als particuliere ; doch, om dispuyt voor te comers, dat zij
consenteren int particuliere vaertuych voor den tijt van
ses maenden off een jaer bij provisie.
2.

Het tweede different is die vaststellinge van het

beraemde reglement over die vaert nae die Caribische eylanden (daerin noch eenich gering verschil is wegen recognitie van tabacq), welcke vaert aen de Comp e soo veel is
importerende, dat, nae verclaringe der respective Cameren,
jaerlijcx daervan soude connen getrocken worden 3 a 4
tonnen gouts, soo 'tselve naer 't beraemde reglement int
werck gestelt wierde ; en is daerover die verclaringe van
U Ho. Mo. over die vaststellinge vant selve reglement
hooch nodich, opdat die Comp e in desen haeren noot met
'tselve revenue eerstdaechs moge geassisteert warden.
3. Het derde different is tusschen de Carver van Amsterdam en de Camer van de Maes over een gedeelte van
285 marck golts, dat in Majo lestleden uyt Guinea is gecomen en daervan de verdeylinge gedaen is onder de respective Cameren , werck golt die Camer van Amsterdam
sustineert bij de leste verdeylinge, in de vergaderinge der
XIXe gemaeckt , haer toe te comen , daertegen die Camer vande Maes verclaert 'tselve gelt in te holden, wegen
pene , die de Camer van Amsterdam gehouden was haer

promptel. te betaelen.
Ende alsoo die Camer van Amsterdam verclaert hierdoor
behindert te worden in de uytsendinge vant schip eli cargasoenen naer Guinea (ende die behandelinge van de Cast
daerdoor pericliteert tot groot nadeel van de respective
Cameren en van de Comp e), ende dit selve different oock
retardeert die aenneminge van de 600 soldaten, die de
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Camer van Amsterdam geholden is in de recreute . van de
1350 man naer Brazyl te eenden ; soo hebben die Gecom den nodich ende dienstich geacht, uwe Ho. Mo. voor te
dragen, dat over de determinatie van dit different mit den
eersten mochte gedisponeert worden.

Mijn Heer.

Soo datelijc comt hier in de stad den schipper van seecker particulier scheepgen, dat den 13 en December jongstleden vant Reciff herwaartsaan is geseylt, met advys van
staat aldaar. De brieven heeft hij mij overgelevert en sullen na de midlach in vergadring werden gelesen, en alsoo
dan lichtel te laat sal vallen om U E. daarwt te connen
berichten , heb ic desen vooraf willen laten dienen, dat den
schipper rapporteert de Portugyse vloot, soo als hij vande
cast scheyde, aldaar was gesien , sterc J6 seylen , coers
nemen na het Suyden, en, naar den schipper oordeelde,
soude deselve sonder verhinderinge de Bahia connen intomen , leggen onse schepen daar veel reddeloos, sonder veel
weer te connen bieden. Anders was het eylant Taparica
noch in ons gewelt ; maar heele dichte bij tReciff hadde
den vijant een baterije opgewurpen, daarvandaan hij daagelijc deur en ouer de huysen van 't Reciff was schieten.
Was ooc een aanval van vijant op thuys van sijn Ex t1e Gr.
Maurits gedaan , daar hij al binnen 't staketsel was, maar
weer wt wierde geslagen. Het begon opt Recif heel heet
te werden en raacten de pannen van huysen altemet van
bonen. Den vijant tonde van sijn baterije ooc de incomen
schepen binnen 't Reciffe beschieten. De schepen 't Hart,
Macreel, Watermeulen , Wapen van Amst m en Prins Henric
waren voort Reciff gearriv t met allerley behouften , daarmede d'onse wel outset sullen sijn; maar soo de Portugyse
vloot in de Caap St Augustijn eenig vole en ammonitie
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comt te landen, sal het Reciff door des vijants canon dapper verontramponeert werden.
Daar waren weer 2 carvellen met wijn , meel en stucgoederen , van Poortugaal wtgeseylt, bij d'onse genomen en
voor 't Reciff opgebracht ; ooc een ander aan straat gejaacht. Den President en Raden waren noch geso p t, en
was de President de eer geschiet dat, soo als hij effen wt
sijn coets oprees en qual. een tree of drie voort was, een
cogel door deselve coetse of ledicant heen vlooch. Dit wt
monde van voors. schipper, wat de brieven daar meer bij
seggen, hoope mergen sal volgen. Ondertusschen blijven ,
Mijn Heer,
U E. gewilligen dienaer ,
H. Doedens.
Amstm , 13 Febij 1648.

Mijn Heer.
Gelijc als ic mij schuldich bevinde om U E. van het
naarder geadvyseerde van Brasil kennisse te doen , soo
moet ic bekennen, dat ic in den mijnen van gisteren meerder hebbe aangeroert, als ic in de brieven van President
en Raden hebbe tonnen vinden , wtgesondert alleen dat
den schipper noch niet wiste van secrete (doch bedroefde
mocht men wel seggen) resol. , op 't Recif genomen , om
het eylant Taparica te verlaten. Om dit verlaten heeft
men beginnen te dencken, soo haast als des vijants canon
door het Reciff begon te spelen , en schijnt, dat het hier
ooc meest sijn fondament op heeft, hoewel den Raat van
Justitie advyseerde, dat met de comste van Colonel Schoppe
op 't Reciff mogelije niet eene schoot minder van vijant
sal werden geschoten , maar eerder meer; want sijnde die
van Bahia van dien doorn verlost, sullen al hun ouerige
macht buyten twijffel na 't Reciffe senden , om ons daar
maar te meerder schric en vreese aan te jagen. Euenwel
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schijnt, dat de resol. van verlatinge plaatse heeft gegrepen,
en is den 18"n 9ber een schip expres na Taparica afge
veerdicht met last aan Schoppe, terstonts met alle de
macht van schepen en vole van daar na 't Reciff te retireren , daar hij apparent, niet lang na 't verseylen vant
scheepgen de St Pieter, moet wesen gearriveert; wat een
verstel van saacken dat dit ter aancomste van ons secours
sal geuen, is lichtel. te dencken. De vijant hadde tzed t 7
9ber tot 9 fiber 615 schoten met canon gedaan, wt 6 stucken , daaronder cogels van 24 ii ijser; maar het gevoelen
hier van luyden, in Brasil hebben geweest, is dat de voors.
baterije va"n vijant van verscheyden onse forten can werden
beschoten en lichtelijc al sal wesen gedemonteert, dewijl
met 3 schepen van hier 25000 ii cruyt daar al was gearriveert, en hadde het ons tot daartoe veel aan cruyt ontbroocken; er waren, tot verwonderinge, van alle des voors.
vijants schooten niet meer dan 7 a 8 man loot en 3 a 4
gequest. Het vordre van onse advysen, alleen bestaan in
gebrec en clachten, sal U E. daarmede niet moeyel. vallen, maar hiermede blijven,
Mijn heer,
Amstm,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

14 Feb0 1648.

Mijn Heer.
Gelijc als U E. op gisteren heb geadvyseert, hebbe niet
bijsonders meer in de brieven van Brasil connen vinden;
en wt den Haach hebben ooc noch geen eenicheyt onder
de Cameren over de vaart ende handel op Brasil, alle andre saacken soo verre sijnde gebracht, dat daarvan rapport
in haar Ho. Mo. vergadringe is gedaan , daarvandaan het
apparent is in de provintien en stedem te comen. tGeene
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dat van Londen hebben, gaat in bijlage; dan andre advysen melden, dat in den Tour een logement voor den Conine
wierde geprepareert, en beyde Huysen des eens waren, de
Conincklijcke Regeringe geheel buy ten te springen , en
groote beschuldigingen bij haar tegens de Conine onder
handen waren.
Hiermede,
Mijn Heer, blijve
Amstm,
15 Febii 1648.

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Mijn Heer.
Heden oiler 8 dagen hebbe U E. gedient vant geene
de Comp e onder dato 21 Janrhi van Brasil hadde becomen.
Tzedt hebben vant duplicaat van Brasilse missive, onder
denselven datum, die van Rochel te water sou werden gesonden en daar den Angoolsen brief bij sou sijn , niet vernomen , soodat naders vandaar niet hebben , als wt Poortugaal , dat daar 20 Maart vant arrivem t van haar vloote
in de Bay niet hadden. Maar nu seyt men weer van een
scheepgen, van Tercera 10 Maart vertrocken, medebrengen, dat se daar vande Bay 't arrivement van vloote hadden,
dan alnoch geen prompte noch seeckere tijding, en geen
cleyne hoope geunn , dat dito vloote vant Brasilse vaarwater vervallen moet sijn, hoewel bier eenige tien tegen een
ter contrarie willen setten. Van Rochel heeft de Compe
met dese post geen tijding. Van Londen schrijven, dat daar
rapport was, tvolc in Wales in de wapenen waren tegens
Parlament en 4 regimenten vant leger derwaarts waren
gecommandeert ; 't vordre gerefereert werden tot de Mercure, die hiernevens gaat. Maandagh comen de Gecomittn
van Compe in den Rage weer bijeen , om de saacken van
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secours na Brasil en middelen van subsistentie voor de
Comp e te bevorderen; dan of de saacke van vreede , daar
men seyt Zeelant sich noch separaat in hout, geen verachtering daarin sal geuen , is seer te beduchten, ende sal
soo temet den goeden tijt , die nu al haast na Brasil
diende waargenomen , om niet weer in die calamiteyten
van herfst en winter te vervallen, beginnen te verschieten,
Poortugaal tot verhaal en desen Staat tot extreme schade.
Ic blijve,
Mijn Heer,

Q E. gansch gewillige dienaar,
H. Doedens.

Amster, 18 April 1648.

Mijn Heer.
Van dese weeck, noch nu met de post, hebben van Brasil niet gehad, noch eenige meerdere seeckerheyt vande
Portugyse vloote, alleen ouer Engelant een gerucht sijnde,
dat den Admiraal de Witte met 14 schepen aan Cabo
Verde was geweest op 16 Feb hi verleden. Den brief van
Schop aan haar Ho. Mo., dato 23 Jani:, sal U E. apparent de copye van hebben gesien, die wij hier niet hebben,
alsoo daarover verbod was gedaan, en die brief, of inhout
desselfs, van consideratie wierd gehouden. 'Tgene daarwt
van ter zijden was verstaan, is, dat de Portugyse vloot in
tlest van Xber in de Bay was gearriveert, onse militie
verswacte en sijns bedunckens best was, 't different met
Poortugaal bij te leggen. Wt den Haach melden, dat haar
Ed. Gr. Mo. gistren goetgevonden hadden in de Generaliteyt te brengen om een preuue te nemen van accoort
met Poortugaal , volgens seeckeren voet bij haar Ed. Gr.
Mo. Gedep e voordelen voorgeslagen, daarin bestaan dat
aan Comp e gerestitueert souden werden de plaatsen in
Brasil, leggen tusschen Rio Reaal en de Maranhoon, beyde
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incluys; — dat tot verseeckeringe de Comp e eenige forten
van Bay souden werden ingeruymt, en op de frontieren
een fort voor de Comp', tot laste van Poortugaal, sou werden gebout, en, tot Poortugaals verseeckeringe, hem de
Capitanias van Maranhoon en Hiara souden werden ingeruymt; — en eyntlijck, dat over de geleden schade arbiters
sonde werden genomineert, sijn Hooch' van lees sijde en
bij Poortugaal een ander , die beyde een derde souden
mogen daarbij roepen en tsamen wtspraac doen, wat Poortugaal Boude betalen , dat dan in payen met suyckeren
sonde geschieden.
De petitie van 7 tonnen gouts was in Hollant gebracht,
maar niet opgeresolvt.
Treglement voor de Carabis-vaart en dat voor de vrije
vaart op Brasil voor een jaar, waren beyde in Hollant
geapprobeert en in de Generaliteyt gebracht.
Van Londen schrijven niet sonders, als dat die van Penbroec en Terby, in Wals-Engel', haar tegens een belegering prepareerden, en beloften van de Prins van Wales wt
Vrancrijc hadden becomen van secours. In Londen openbaarde de genegentheyt meer en meer tot den Conine.
Niet anders hebben bij te voegen,
Mijn Heer, blijve
Amstm,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

25 April 1648.

Mijn Heer.
Op heden sijn hier ter stede gearriveert verscheydene
personen, comende wt Brasil, mettet schip Graaf Enno,
dat op 10 Maart voorleden vaat Recif gescheyden en eergisteren binnen Texel is gearriveert. Ende alsoo de brieven, daarmet voor de Comp e overgesonden, tot nu op den
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avont niet werden vernomen, hebbe niet mogen laten, desen vooraf te laten dienen om U E. te berichten van den
staat van Brasil , voor soo veel als wt de rapporten der
voors. psonen en eenige particuliere brieven hebben connen vernemen. Te lande oueral stoot het noch als met
de jongste advysen , den vijant op ons, noch wij op hem
niet hebben geenterprenneert.
Den Colonel Schoppe met 400 man lach ontrent t eylant Tamarica aant vaste lant , daar een houtte wambis
had gemaact , doch weynich of niet conde rotrechten. Den
vijant hielt hem noch in sijn posten ontrent het Recif, en
continueerde met schieten als voordesen , doch Bonder
merckelijcke schade.
Soo men vermercte, was den vijant verlegen voor onse
come r' vloote, daarvan alleen een schip maar was gearriveert en tot Paraiba aangecomen.
Die van Bahia souden gesonden hebben om in gesprec
te comen ; maar waren de Gesanten niet getolereert aan
lant te comen ; wierden voor t Recif geexspedieert , daarvant bescheyt in des Comp 1es brieven vert vernomen.
Ondertusschen was den soo hooch gerecommandeerden
Symon Alves de la Penha , met noch een ander Portugys
gevangen op t Recif, los gebroocken en deurgegaan.
Daar wierden noch veel prijsen opgebracht , en soo men
reeckende waren die tzedt 1 Augusti 1646 al tot 32 stucx.
Verscheyden specyen , als wijnen , oly etc. waren seer
goede coop ; dan het meel soude beginnen te crimpen.
In de Bahia soude den Gouuerneur en eenige andre,
quansuys door last van Conine, bij den cop sijn gevat, ter
saacke van gedane assistentie vandaar aan rebellen ; sullen
apparent daar weer een commedie speelen en ons noch al
meer met haar bedriegerij soecken op te houden.
De vloote was in de Bahia seeckerl. gearriveert. De
Bahyse soldaten in Pharnambuco waren seer naact en beroeyt, vermits de stoffe tot haar cleeren meest bij d'onse
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ter zee viert weghgenomen. Eenige van onse schepen
waren weer wt cruyssen geseylt. In dit schip, Graaf Enno,
comt voor de Comp e partije Brasilienhout, en" ontrent 80
kisten suycker voor particuliere. Daar comen veel vrije
luyden mee ouer ende van Comp 1es dienaars, den pol. Raat
Henric de Moucheron, Majoor Tac, Cap n Vosterman en
andre. Den President en Raden waren noch in goeden
doene. Dusverre wt de voors. rapporten ; de rest ende
tseeckere wt des Comp res brieven verhope U E. morgen te
advyseren. Blijven,
Mijn Heer,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

Mijn Heer.
Nu in eenige dagen is ontrent de zaacken van Compe
sonderlings niet gepasseert ; alleen heeft sick gisteren en
van daagh hier een persoon geopenbaart, die seyt van
Brasil gecomen te sijn , ontrent 14 dagen naar het jongst
gearriveerde schip Graaf Enno , en dat voor sijn vertrec
gearriveert waren ontrent 30 schepen van vloot, daaronder
den Admrl de Witte selfs; -- dat de militie opt Recif en de
schepen bevonden was 4722 coppen soldaten ; -- dat de
schepen na de Bahia souden en de soldaten te lande intrecken , met noch eenige particularia, doch van geenen
importantie. En valt in sijn rapport en verclaringe van
sijn thuyscomst, als anders, soo los en slecht, dat bij veele
getwijffelt wert , het een gemaact were is, en souden ooc
derhalven de H n van Admult voorhebben , haar van hem te
verseeckeren, totdat van sijn seggen seeckerh t is.
De Vergadring van XIX is jegens van daag en acht
dagen beschreven over verscheyden poincten, den welstant
en int bijsonder de subsistentie van Comp e raacken.
Van Londen heeft men, dat tusschen die van de Pro-
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vintie van Surrey, die wel 3000 sterc te Londen waren
om req te aant Parlament te presenteren, en tusschen de
soldaten, te Withal in guarnisoen leggen, een gevecht
was ontstaan , daarin dat ontrent 20 dooden en 100 gequesten van die van voors. Provintie waren gevallen. Royer en de zijne waren in Wals-Engel t weer wt 't velt.
Daar was een schip wt Guinea voor d'Engelse gearriveert,
met 1000 marc of 500 ponden gouts en ettelijcke oliphantstanden.
D'equipage van 12 schepen voor Spagnien gaat hier noch
voort, en is een van dien, ons schip Deuenter, dat wel
36 stucken can voeren, en de Comp e wt noot moeste vercopen. Niet anders a present hebben,
Mijn Heer, verblijve
Amsterdam,

U E. gewilligen dienaar,
H. Doedens.

6 Junij 1648.

Mijn Heere.
Tsedert mijnen laetsten aen U E. E. is niet bijsonders
off schrijffswaardich voorgevallen, soo sal deesen alleene
dienen tot antwoort op het memoritgen in de laetste missive van U E. E. aen Sr Hendrick Doedens gesonden.
Welcke mij ter handt gekomen sijnde, hebbe naar gesien
Hier van hebbe
ick geen

de Bootrollen, ons uyt Brasil toegesonden ; dogh en be-

kennis, einde

en is abus.

de persoon van Cornelis Thijss. niet op deselve, maar

wel in de rolle tscheep gehouden, dat denselven ginder
aen lant gegaen is. Vorders kan voor dees tijdt U E. E.
hierin geen nader onderrechtinghe doen.
De Vergaderinge vande XIX e heeft nu al eenige daagen
bijeen geweest , werdende jegenwoordigh de poincten van
equalisatie en verdeelinghe van 't laetste goudt , olifantstanden etc. afgehandelt. Op heeden hebbe de

Hr

de Laat,
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President vande XIX', ter handt gestelt extract uyt de
notulen vande Camer Amstm , waarbij Joannes Heynsius
bij de voors. Camer vastgestelt wert , op approbatie vande
Vergaderinghe van XIXe, tot Secretarius vanden Haat van
Justitie, eii met eenen niet alleen sijn E. , maar de Gecommitteerde vande andere Kameren versoolt
b ) den voors.
Heynsius sijn versoeck te accordeeren, met soo veele omstandigheeden als mogelijek was , vindende tesamen daarheenen haar E. E. oock gedisponeert, sulex dat aen den
goeden wtslagh met te twijffelen is. Tsueces wert U E. E.
tsijner tijdt geadviseert. Waarmede ,
Mijn Heere, sal U E. E. nevens U E. E. gantsche familie in Godes protexie beveelen eh- verblijve
U E. dienstbereyde dienaer,
Joannes Dijckman.
Amsterdam , 27 October 1648.
Si' Hendrick Doedens is op gisteren naar Texel vertrokken: Godt wil hem behouden reyse verleenen.

NEGENDE VERGADERING.
8 Nei 1869.

VERDRAG VAN GEWAPENDE NEUTRALITEIT 1780. -- GELOOFSBRIEF VOOR DIRCK VAN DEN DAL OM TE HANDELEN
MET DE INWONERS VAN 'S HERTOGENBOSCH. - KORT EN
WAARACHTIG VERHAAL VAN DE KOMST EN HET VERTREK

1640. -- MEMORIE VAN HET GEPASSEERDE IN ANGOLA, 1643. -- REVAN DE SPAANSCHE VLOOT IN BRAZILIE,

QUESTEN VAN BEWONERS VAN HET RECIF EN VAN MAURITIA
TEGEN HET VERTREK VAN GRAAF MAURITS , 1643.

VERDRAG VAN GEWAPENDE NEUTRALITEIT.

De Voorzitter spreekt over het verdrag van gewapende
neutraliteit in 1780, en de bedoelingen, die de eerzuchtige
Catharina II daarmede gehad heeft, tot uitbreiding van
de macht van Rusland.
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GELOOFSBRIEF VOOR DTRCK VAN DEN DAL
OM TE HANDELEN MET DE INWONERS VAN ' S HERTOGENBOSCH.

Wilhelm , bij der geen Gods Prince van Oraengien,
Graue van Nassau , van Catzenellenboge , van
Vianden , van Dietz , van Bueren , van Leerddme
etc. , Heer ende Baroen van Bredae, van Diest,
van Grimbergen, van Arley, van Nozeroy etc.,
Borchgraue van Antwerpen eri van Besanchon etc.,
Stadthouder eï Capiteyn Ghael ouer Hollant ,
Zeelant, Westvrieslant eÏÏ Vuytrecht, Allen den
ghenen die dese gethoent oft aengaen, sien oft
hoiren lesen

saluyt.

Doen te wetene, dat een iegelijck genoch bekent is met
wat sorge, vliet eri nersticheyt wij nv etlijcke jaeren gestudeert e gearbeyt hebben , om dese Nederlanden, onse
lieue Vaderlant, te verlossen ef ontledigen vuyt die tyrannie eÏi slauernije vanden Hertoge van Alue efi ander zijne
aenhangers eÏ methulpers, daerinne die arme onderdanen
nv eenen tijt lanck al suchtende ei beeuende gehouden
zijn geweest, om alsoe deselue landen te stellen eh- houden bij heure oude priuilegien, hercomen eh gerechticheyden , eI dat se , eenmael verlost zijnde vande Spaense
inquisitie eh andre godloose ceremonien eri menschel. insettingen , de ware salichmakeh Religie mochte geleert
geprediceert wordden, ende wijluyden alsoe in saligen vreede
ende eendrachticheyt mochten leuen, onder die gehoirsaemheyt van Co. Mat onsen genadichsten Heer, Waertoe wij
met Godes hulpe nv etlijcke landen efi steeden gebracht
hebben , eïi nyet geerne ennige middelen en souden laten
voorbijgaen, daerbij de eere Godes, de salicheyt ouser zie33
XXV. J.
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len en tgemeyn weluaren mochte gevordert ende geholpen
weesen, Soe eest, dat wij een sunderlinge aensien hebben
gehadt opten ellendigen state ende conditie, daerinne de
vrome en getrouwe borgers ende inwoenders der stadt van
sHertogenbossche nv eenen tijt lanck met geduerigen garnisoen van Spaengiaerden en andere moetwillige soldaten des
Hertogen van Alue, verdruckt en gehouden zijn, tot vuytroyenge van henne oude gerechticheyden, policien en priuilegien en tot henne eeuwige verderffenisse ; Ende soe wij
daerbeneffens genochsaem onderricht zijn vanden dienste eri
goede affectie, die het meestedeel van seluen borgeren tot
het gemeyn beste en ons dragen , en oyck genegen zijn
tzelue metter daet te volcomen eri bewijsen, daerinne zij
onse hulpe en assistentie van noode hebben , gelijck ons van
sömige borgeren tot versceyden reysen is aengegeuen; ende
opdat alle saecken ordentlijck en met goede deliberatie
mogen aengevangen , beleydt ende vuytgericht moordden,
ende aennemende die presentatie ons gedaen bij onsen
lieuen , getrouwen medecijn en doctor M r Dierick vanden
Dall, bereet zijn hem te begeuen binnen de voirs. stadt
van sHertogenbossch, en metten borgeren en inwoenderen
te handelen en tracteren, hoe ende in wat maniere men
op daldergevueghlijcxte de voirs. stadt soude mogen becomen , innemen ende bewaeren, — Hebben wij den voirs.
Mr Dierick van' Dal, onsen doctor, daertoe special. belast,
gecómitteert en geauthoriseert, belasten, authoriseren ende
cómitteren mits desen , om hem ter fiersten gelegentheyt
te vuegen en transporteren binnen der voirs. stadt van
sHertogenbossche, ende aldaer metten vromen borgeren
en inwoenderen , bij alle behoirl. en gevueghlijcke middelen , te spreken , raedtslagen , tracteren en resolueren op
het innemen van voirs. stadt en des daeraene cleeft, achteruolgende der instructie en articulen, dewelcke wij hem
hyerbeneffens gegeuen hebben. Waeróme ontbieden, bidden en versoecken wij v luyden, eri eieken van v luyden
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int besunder, soe lyeff als gij v eygen weluaren en vaderlant hebt, dat ghij luyden den voirs. M r Diericken vanden
Dal , onsen doctor, en in desen onsen gecómitteerden en
gesantten aen v luyden, wilt a6nemen en ontfangen, ende
in tgene hij v van onsentwegen nae gelegentheyt der
saecke wijders voirdraegen en aendienen sal, voltomen
audientie , credentie eil geloue geuen , en hem daerbenef
fens doen en bewijsen alle hulpe, addres, vorderinge en
faueur. Ende sal ons soe lyeff en aengenaem zijn, als onsen eygen persoon gedaen, nyet twijffelende, wij en sullen
de resolutie, die ghij onderlinge maecken en besluyten zult,
naecomen en volbrengen , en tot dyen fyne employeren
en ghebruycken alle die macht en middelen , die ons God

Almachtich toegelaten en in handen gegeuen heeft. Des
toirconden hebben wij dese onderteeckent en ons secreetzegel daerbeneffens doen drucken.
In placcate gegeuen binnen Dordrecht den xiiij en Decemb. a° xv e jare tzeuentich en drye.
Guille de Nassau.
Origineel.

Bij beuele van sijnder Excellentie,
N. Brunynck.

KORT EN WAARACHTIG VERHAAL
VAN DE KOMST EN HET VERTREK VAN DE SPAANSCHE VLOOT
IN BRAZILIE.

Pernambuco 86 Febr. 1640.
Uit het Archief van HILTEN.

Naedat de Spaensche vloot den

10e"t

Januarij 1639 haer

alhier voort Reciffo vertoont hadde, heeft deselffde haer
cours geset nae de Bahia, alwaer se gebleven is tot dit
33 *
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jaer toe 1640, sonder int minste yet op ons dit geheele
jaer te attenteren, verwacht hebbende secours uyt d'eylanden Rio de Janero ende andere plaetsen, overmits deselve int herwaerts coomen bij de 3000 man aen Cabo
Verde door siecte verlooren hebben.
Dit secours gecregen hebbende den Ben October 1639,
bestaende in 16 schepen en 1200 soldaten, met veel vieres,
veel meel en gedroocht vlees, van R° Janeroo ende R°
d'la Plata ettel. 100 soldaten ende Brasillianen , heeft de
voorn vloot haer gereet gemaeckt uyt te comen en is den
19en November vande Bahia onder seil gegaen, bestaende

in 86 zeylen, waeronder veel gallioenen ende 11000 a
12000 soldaten waeren effectyff, behalven de bootsgesellen
en soldaten , die over lant quamen. Den 14en November
is onsen Admirael Willem Cornelis Loos, dewelcke geduerende desen tijt voor de Bay was cruyssende, van daer
vertrocken, hebbende rechts te vooren hare gelegentheyt
door onse jachten laeten verspieden, en sijn victualie ten
eynde sijnde, is voort Reciffo alhier gearriveert, den 29en
November 1639, met 13 scheepen.
Ondertusschen sijn ons door Godts genade bijgecoomen
acht schepen , daernae 2, op het lest 9 , dewelcke in twee
maenden overquamen, en die alle naedat de Spaensche
vloot all int herwaerts coomen was, soo dat wij gedwongen
waren deselve tot onse defentie met alle haest, selffs noch
geladen sijnde, onsen Adm' bij te vougen , voorsien met
soo veel soldaten als wij ten lande missen conden. Waer-

van 17 Comp s scheepen waeren ende 9 jachten, gehuyrde
fluyten 13, met twee boeyers, bestaende alsoo onse vloot
in 41 seylen. Met dewelcke onsen Adm' ging leggen op
de hoochte van de stadt Olinda, 4 mijlen vant lant, en
dat om van daer te beseylen Pao Amarella ten Noorden
ende Candelaria ten Zuyden: want wij onse contschap hadden, dat des vijants dessein was aen een van beyden te
landen; hetwelcke hem nochtans wat suer soude gevallen
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hebben, terwijl beyde die plaetsen, als oock andere, met
volck en canon wel voorsien waeren, ende de duynen met
bosschagien tot ons voordeel hadden, oock alle de rivieren
met bruggen en vaertuych voorsien , opdat de trouppes
malcanderen ronden seconderen.
Den 13en December heeft haer de voorn vloote vertoont
voor Zuyt-Allagoa ende den 14en ancker geworpen; daerop
met boots aen lant gecomen ende in R° S t Michiel water
gehaelt. Den Majoor Mansvelt, dewelcke lantwaerts in,

6 mijlen van strant, op een pas lach, hadde ordre soo Naest
hij de Spaensche vloot vernam, hem herwaerts te retireren, alsoo daer geen sterckte was. Niettemin is daer 8 dagen
nae 's vijants anckeren gebleven, ons daervan aviserende.
Op welcke een andere hare avisen bij ons den 25en December behandicht wierden , dat de geheele macht daer was
landende, welck nochtans onwaerachtich was, bevonden
wij goet onse vloot derwaerts te Benden , den 29en Decemb.,
met hoop de Spaensche armade onder 't laat, op ancker,
onversiens aen te tasten; doch den Adm' belast sijnde, soo
hij deselffde niet en vont ter plaetse, terstont sijn best te
doen wederom herwaerts te coomen. Nauwel. onder zeyl
sijnde wiert de wint ons favorabel , te veeeten uyt den
Noorden ; quam alsoo onsen Adml den 31en dito op de
hoochte van Baria Grande, maer te laet op den dach ;
hiel 't drijvende tot des anderen daechs, ende arriveerde ter
plaetse daer hij se meende te vinden. Doch aen R° St Michiel comende, vont niemant als 4 barcquen, geladen met
amunitie voor harre trouppes, die over lant quamen marcheren , welcke barcquen door onse jachten aen strant gejaecht wierden : want de Spaensche vloot was mede den

29en December onder zeyl gegaen van daer , haer inbeeldende dat wij een groot deel van onse macht souden nae
Allagoa ofte ten minsten nae Porto Calvo getrocken hebben, om soo veel minder resistentie aen haer voorgen
plaetsen int lant te vinden.

518

Kort en waarachtig verhaal van de komst en

De wint ons weder favorabel welende, is onsen Admirael met onse geheele vloot den NN en Januarij 1640 op de
reele gearriveert, op weleken dach wij tijdinge eregen, dat
de geheele Spaensche vloot haer den

Ben voor

Parayba sien

liet , eenige boots en cleyn vaertuych sendende in de moeit
van de riviere, weer met schijn van landing, sonder twijffel om de voorverhaelde 3 redenen. Den

ll eri dito

bequa-

men wij tijdinge, dat de vloot gesien was, recht voort eylant Tamarica, soo dat wij onsen Adm' noch dien selven
nacht ten 10 ueren lieten onder zeyl gaen om zee te winnen , overmits de wint heel noordel. en den vijant vorder,. was.
Smorgens gaff Godt den wint tot onsen voordeel weder
ter zuyden , en eregen malcanderen int gesicht , ontrent
smergens ten seven ueren , voor Pao Amarella, dicht onder 't laat, waer sij dien ofte den volgenden dach souden
gelaat hebben met 7000 man, dewelcke al in cleyn vaertuych gereet waren.
Maer alsoo de Spaensche vloot wat verstroeyt was , sijn
de voorgeloopen schepen na 't gros toe gesact, en gesocht
t'zamentl. zee te winnen. Doch de onse de louff van haer
hebbende, sijn op haer aengedrongen , waerdoor de vijant
langs onse cust ten Noorden affsackten, soodat onsen
Adml niet eer als voor 3 ueren nae den middach met haer
slaechs geraect is, loopende midden door haer vloot , om
den Spaenschen Adm1 aen te tasten, welck hij oock soo
vaillant heeft gedaen , dat noch 4 andere Gallioens hem
aen boort quamen leggen en drie glasen lang met haer
gelagen , en wederom daer uyt Bereddert, met verlies van
sijn leven, 3 andere dooden en maer 4 gequeste.
Dese slach is geschiet tusschen Tamarica en Goyana,
ontrent 3 mijlen in zee; op dito is een van onse scheepen, genaemt Alckmaer, mit 3 schoten onder water schadeloos geraect.
Desen nacht heeft desen strijt geeyndicht voor ditmael,
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in dewelcke soo veel reparatie van touwerck geschiede als
moogel. was.
Den 13 e1 smorgens heeft den Majoor Pierre le Grand,
over de militie commanderende , sijnde op des Adm is schip ,
goetgevonden , den Secreeten Raet over de doot van den
Adm' laeten aen boort coomeu, en is geresolveert , den
Vice-Adm l Jaecob Huygen het commando als Adm' over
te dragen ; dewelcke opt schip de Faem is overgaen , ende
Godt Almachtich aengebeden om adsistentie, sijn terstont
met groote couragie dese machtige Spaensche vloot (die
mede niet min als vluchten in de sin hadt) aengetast ,
ontrent 10 ueren voor den middach , met de voorgaenden
zuyden wint, beginnende met sulcken grouwel. en furieusen
geschiet, soo wel met musquetten als canons , dat het tot
een groot wonder was ; heeft geduert tot den donckeren
avont toe.
In desen slach hadden de onse, tot groot wonder efï
segen van Godt, weynich dooden eri gequetsten, behalven
de Geele Son, die in de gront geschooten wiert, waermede
verdronck Capiteyn Mortume met 44 soldaten ; de schipper
met 34 matrosen en een soldaet hebben haer gesalveert
in de boot, doch wiert de schipper met veel matrosen in
deselve boot sijnde schadeloos geschoten, niettemin gesalveert. Twee van 's vijant scheepen, soo sommige seggen ,
soncken mede in desen slach , welck geschiede tusschen
Goyana eifi Cabo del Blanco.
Den 14e1 continueerde Godt de Heere de wint uyt den
Zuyden , soodat de onse den vijant weder in lij hadden.
'T gebet gedaen sijnde eh eenichsints het ontramponeerde
hermaeckt hebbende , sijn d'onse weer even couragieus den
vijant aengevallen , is onsen Adm' tusschen beyde die Admis,
een van Castillien, d'ander van Portugael, ingeloopen, waer
het soo vreessel. op een schieten ging alst noch oyt gedaen badde, doch sonder merckel. schade aen onse zijde
van dooden off gequetsten, alleen aen touwen ende sey1-
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werck. Dese slack is geschiet recht voor Paraiba, ontrent
2 mijlen in zee, en geduert tot in den avont, en wiert
alsoo de Spaense vloot all vechtende om de Noort gedreven.
Op dito is het schip de Swaen, waerop Jacob Aldericksen Schout-bij-Nacht was, sijn fockemast van den ViceAdml affgeschooten, welhalven onclaer sijnde, anckeren
most. Dus leggende quamen op hem aff elff groote Spaensche scheepen ; onsen Adm 1 dit siende onsen Schout-bijNacht int lijden , heeft oock eenige van d'onse daerheenen
gecommandeert, soodat ses vanden vijant wederom van hem
affwenden , maer d'andere 4 seilen hem aen boort en enterden met 2 a 300 man. Ende de cajuyte al verovert sijnde,
heeft deselve seer mannel. daer weder uytgeslagen en oock
Baer uytgehouden, overmits, sijn ancker affkappende, met
de 4 vijants schepen nae de droochte dreeff. Sij dit voelende, hebben hem verlaeten e'n het geenterde volck in de
Swaen gelaten, waeruyt met gewelt gedreven, waervan de
meeste part verdroncken. Het 5e schip , met 21 stucken
gemonteert, was den Admi vant secours uyt de Eylanden ,
welck dit schip voerde, niet weetende dat de onse op de
droochte sat, liep hem op de sijde, bleeff mede sitten,
ende nae lang schieten d'een tegen d'ander, smeet den
vijant een deel bloote rappieren over boort , roepende om
quartier, sprongen met haer 30 int water ende swommen
aent schip de Swaen, maer wierden alle ter needer gehouwen. Beyde de scheepen haer boots verlooren hebbende,
quamen ons jachten en berchden volck en alles wat int
schip was, alleen den legen romp laetende. Opt lest wiert
den vijant oock door onse boots aen lant geset , sterck
ontrent 230 man, waeronder was den Adm i vant secours
uyt d'Eylanden, Don Ant° d'Acunha d'Andrada, met vier
Monicken, 2 Capiteyns, 2 Alpheros') en een Doctor. De
buys, die van ons volck int schip bevonden wiert, was on1) Alfere2, vaandrig,
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trent in gemunt eii ongemunt silver 30000 gul. en goude
ketens, met een pijp water, behalven voort wat onder de
matroosen versmoort is.
Den 15 en deser Godt Almachtich ons deselve zuyde wint
continueerde, heeft men alle 't gebroocken touwerck gerepareert, ez1 ondertusschen alle scheeps-Cap en en Officieren
aen boort geroepen , haer vermanende aen haer schuldige
plicht, en dat nu den tijt gebooren was 't Vaderlant eÏ
de Comp e dienst te doen , waertoe sij eendrachtich antwoorden , haer leven en bloei bij op te setters.
De onse , siende 't affsacken vande Spaensche vloot, lieten den Commandeur vaat Casteel Ceulen aen R° Grande
waerschouwen door een jacht , op sijn hoede te wesen.
Den 16 en dito hebben d'onse , alles gereet lijnde, haer
Godt bevoolen , en een mannel. couragie genomen om den
vijant weer aen te tasten. Dicht met beyde de Armaden
bij malcanderen gecomen sijnde, sijn in groot stilte geraeckt,
soodat de scheepen ongemaniert waren om yets te attenteren , blijvende bij malcanderen drijven tot naemiddachs
ten 3 ueren , op welcke tijt den wint hem verhieff; doch
overmits het doen te laet was om yet aen te vangen ,
wilden liever eene geheelen dach met haer slaen , bleven
alsoo malcanderen bij tot des anderen daechs smorgens.
Den 17 en , deselffde wint van Godt hebbende , is een
jacht, van ons gesonden sijnde met avys en touwerck, alsmede een galiot , geladen met cruyt en scherp , in onse
vloot gearriveert. Onsa ordre gelesen hebbende, sijn terstont
nae den vijant toegeloopen , van des smergens aff ontrent
9 ueren tot savonts der sonnen onderganck geweldich tegen hem gevochten.
In welck gevecht haeren Adm l soo wierde onthaelt, dat
hij voor de wint most loopen , en sijn eenich vaertuych
aen sijn rijde gelopen tot hulp. In sijn plaets booden 't hooft
aen d'onse twee Vice-Adm is , dewelcke haer beurt eregen
nevens andere Gallioenen.
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In dit gevecht is onse geheele vloot dwers door 's vijants
Armade geloopen en ta loevert weer geraect.
Desen slach geschieden voor Canhau , int gesicht van
't lant, welcke de jongste was. Soodat hier op te mercken
staet de sonderlinge genadige bescherminge Godts , voor
eerst, dat wij in alle dese furieuse vier slagen niet meer
als 22 dooden en 82 gequetsten hebben door oase gantsche vloot; ten anderen, die overgroote couragie van Officieren , soldaten en macrosen, niettegenstaende siende
soo groote en machtige schepen, tegen dewelcke sij sagen
mosten, waerbij de onse maer als jachten te vergelijcken
waeren.
Den 18e dito heeft den Adm l de schippers weer aen
boort laeten comen , om te hoorera, hoe dat oase vloot van
cost en water versien was, en om te veeeten, wat sij souden ter haat trecken. Alsoo sij seer met den vijant om
de Noort waeren drijvende, resolveerden den vijant des
anderen daechs weer aen te tasten en haer door Godes
hulp met gewelt van de cust te drijven. In al dit gevecht
heeft den vijant getracht met sijn cleyn vaertuych aen laat
te geraecken, bij nacht, om water te haelen, alsoo zij groot
gebreck vant selffde hadden ; maer wierde haer elcke reys
van onse jachjes belet , gelijck oock dry barcquen bij Conhau aen laat gejaecht en aen stucken gestooten wierden ,
ophebbende 300 man, die haer salveerden t'boschwaert in.
Op dito was haer vloot seer verstroeyt, soodat d'onse merckelijcken konden sien, dat zij seer verminderden.
Den 19en hebben de onse gemeent den vijant als voorera
aen te tasten , doch hebben , nae oordeel , gesien , dat se
boven de Bacxies niet soude hebben connen comen, soo
zij het bij de onse hielden gaende , insgelijcx geen remedie
sagen om te randen off om waeter te becomen, sijn alsoo
tusschen den 18en passado ende den 19en dito snachts met
een zuytoosten wint van d'onsen van R° Grande in zee
gesteecken, soodat de onsen haer niet weer int gesichte

het vertrek van de Spaaiische vloot in Brazilië.

523

hebben connen becomen, ende nae alle apparentie met desen zuytoosten wint moeten door de Ligne Aequenoctiael
steken met haere groote schepen , ofte nae West-Indien
loopen , oordeelen alsoo alle scheepsvarende mannen , soo
Nederlanders als Portugysen , op dese cust wel bedreven
sijnde, dat, soo wanneer de vloot achter de Bacxies van
S t Roc vervallen is, niet weer can opcomen, alsoo de
stroom al te vehement nae het Westen is trecken, de
winden oock altijt contrarie sijn. Den selffden dito hebben
de onsen weer Scheepraat gehouden ende bevonden groot
gebreck van water in de vloote te wesen : derhalven geresolveert voor R° Grande te setten, om aldaer water in te
nemen.
Den 25 en is onse vloot van R° Grande weder t'seyl gegaen, krijgende den wint uyt den noortoosten, arriverende,
Godt zij loff, den eersten Februarij alhier op de reede,
waerover wij Godt Almachtich namiddach publicque dancksegginge gedaen , ende tegens den avont op alle torten
hebben met canon ende musquetten victorie doen schieten,
tot meerder schrick onser vijanden. Beyde van onse jachten , die de Spaense Armade vervolchde , arriveerde mede,
rapporterende ons de Spaense vloot voor ancker te hebben
sien leggen achter Bacxies van S r Roe, 15 mijlen beneden
R° Grande, aen een rivier genaemt Utetingo, alwaer zij
water waeren haelende, en vert gesustineert, dat van de
rivier de kleyne schepen tusschen de Baxies ende 't vaste
lant wel connen opcomen , maer voor de groote scheepen
onmogel. Doch alles sal den tijt leeren.
Ondertusschen sijn wij doende oase vloot van alles nae
ons vermogen weer claer te maecken.
Om nu vaat scheepsgevecht te comen opt geen ons te
lant gerescontreert is : Soo ist te weeten, dat twee maenden eer de Spaensche vloot uyt de Bahya is t'zeyl gegaen ,
sijn over lant affgecomen 2000 man, soo Portugysen als
Brasillianen ende Tappoeyers, dewelcke haer verdeelt heb-
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ben in diverse trouppen, om te beter voorbij onse frontieren te geraecken, als oock om aen de cost te comers, met
expresse last van haer te conjungeren in S t Laurens, ontrent gelegen 7 mijlen lantwaerts in van Pao Amarella ,
alwaer 's vijants dessein was te landen. Besich sijnde met
landen soude deselffde affcomen en ons aentasten, die het
landen beletten wilden, met een groot gedeelte van inwoaonders, die zij van langerhant opgerockent en alreede tot Naere
devotie gebracht hadden. Cameron, dewelcke een Brasilliaen, doch seer wel in den Brasilliaenschen oorloch geoeffent
ende een man van kennisse geoordeelt wort, quam logeren
aen de rivier van Una met 2000 man, gelijck men seyt , soo
Portugysen als Brasillianen. En overmits ons volck al langs
de cust geleyt waer, aen soodanige plaetsen , Baer wij oordeelden dat den vijant gemackel. landen soude, sijn dese
voornoemde trouppen op haer gemack, sonder rescontre te
vinden, herwaerts tot daertoe gecomen. Nu wij door Godts
genaden buyten vrees van d'armadens landing sijn, hebben
daertegens den Collonnel Koin gesonden met 1000 soldaten;
maer soo haest denselven ontrent een uyr van hem was,
delogeerde terstont, en nam sijn marsch boven door de bossche , sijn volck verdeelende wederom in cleyne trouppen,
om op soodanige maaiere op de gedestineerde rendevousplaets te beter sich laeten vinden. Den Colonnel dit verstaende, heeft sijne trouppes mede verdeelt, haer den weck
affsnijdende, waer hij oordeelde dat zij weer uyt de bosschee
comes mosten ; waervan de eerste rescontre gehadt heeft
Capiteyn Tack met 2 compagnien vuerroers, die den vijant aentroff in een Engh °') ontrent Pojuca. Den vijant was
sterck 600 man, alle Portugysen , haer Commandeur Joa
Lopes Barbalio; en nae een half uyr schermutseerens
heeft den vijant geretireert, achterlatende ettelijcke duoden ende gequetsterl: de onse verloren een vendrich met
1) Ingenho,
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7 dooden ende 16 gequetsten. Majoor Mansvelt, oock een
troup leydende van 400 man en 100 Brasillianen, heeft
desen voornoemden Barbalio oock aengetroffen boven S

t

Laurens; naedat de eerste charge gedaen hadde, smeten
bij de 200 man van den vijant haer geweer terneerder,
trommelen en hellebaerden, wechlopen als poltrons. Joa
Barbal° liet achter sijs hoet ende degen, met alle sijne brieven ende advysen , die hij van ons inwoonders (welverstaende Portugysen) gecregen hadde, gelijck oock sijne

en

Camerons instructie, die hij van de Generael Comte de
Torre gecregen had, waerin wel expres stont, niemant int
leven te spaeren van d'onse, tot Brasillianen incluys, behalven de Portugysen. Dit selve wert hein oock in eersen
expressen brieff van sijn oom Louys Barbal° gecommandeert, hetwelcke ons mede geobligeert heeft insgelijeken
te doen en dagelijcx int werck gestelt wort. In de Capitanya van Parayba heeft hem opgehouden een seecker Capiteyn, genaemt André Fidal, die ontrent 6 maenden uyt
de Bahya gesonden was, met brieven aen voornaemste
Seignoirs dEngenhos ende inwoonders, om haer te seggen, dat soo een machtige vloot voorhanden was, dat se
haer allen souden gereet houden met geweer ende 't maceken van faryngha, doch alles soo secreet als wesen konde,
en haer niet eer te openbaren tegen de Neerlanders, voor
dat de Spaense vloot gelant waer, twelck diverse van onse
inwoonders all int werck gestelt hebben. Desen Fidal vernemende de Spaensche vloot deerste mael voor Parayba,
heeft Benige moolens en suyckerriet aen brant gesteecken,
van meeninge ons daer door van strand aff te trecken.
'Twelck nochtans niet en geschiede voordat de Spaensche
vloot affgesackt was, hebbende alsdoen goetgevonden den
Capiteyn van mijn guarde, Charles d'Tourlon , met 700 man
te senden nae de Capitanye van Parayba, om deselffde
van sulcke plondering en brant te bevrijden , insgelijcx
oock te resisteren de trouppes van 300 man, die aen de
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rivier Conhau gestrand waeren , dewelcke commandeerde
Don Francisco de Soze en Henryque Dyas d'Negros , die
bij deselve troup waeren; met haer was oock gelandt Revellingo, die door jalousyen van haer was affgetrocken en
hem naderhant geconjungeert met Joa Barbalio. Dewelcke
gemelte trouppes den voorn Tourlon met een gedeelte van
sijn trouppes gerescontreert heeft ontrent een Engenio
naest gelegen sent bos ; deselvige geslagen ende heel verstroeyt , achterlatende 87 dooden en veele gequetsten en
divers gevangens. Onder anderen heeft men gevonden
twambais van Don Franco d'Soze , welck de gevangenen
gekent hebben , apparentel. mede onder de dooden sal gebleven sijn , ende onder de gequetsten Henryque Dyas ,
die mede sijn rondas , houwer ende hoet wech smeet. Wij
verstaen oock van alle de gevangens, dat een groote verslagentheyt onder haer is, overmits zij t'eenemael de hoope
van de vloote te sien landen verlooren hebben , alleen
trachtende hoe zij met heele huyt ende eer weder nae de
Bahya sullen geraken, alsoo het een groot ende weechs is,
weynich te eeten ende veel periculs onderworpen.
Twee maenden eer de vloote uyt de Bahya geloopen
was , sijn aen R° Grande ontrent 3000 Tappoey rs gecomen
met vrouw en kinderen, die te voores noyt bij onsen tijt
met sop grootera troup gewent waeren aff te coomen , dan
alleen met 20 a 30, oock soo verre van ons dat wij noyt
wisten , waer haer die wilden ende menscheneeters plachten
te onthouden ; maer moeten nu gelooven als off zij van
Godt gesonden waeren : want in onse gedachten noeyt gewoen waeren eenich oorlock in die Cap na te sien ; maer nu
de Spaensche vloot beneden R° Grande was water halen ,
en nae alle appareutie het volck, dat de onse langens strand
hebben sien marcheren , uytgesonden waeren om beesten
te haelen. Op dese condtschap hebben wij goetgevonden
aen den Coninck van de Tappoeyers te schrijven, genaemt
Joan d'Wy, om hem te versoecken , indien den vijant al-
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daer comen mochte om beesten te haelen, haer 'tselve te
beletten. Waerop Joan d'Wy sijn soon met noch meer andere Tappoeyers int Casteel Ceulen gesonden, belovende
met ons te leven ende te sterven , eh dat hij een vijant
van alle de Portugysen was, en om 'tselve te betoonen
sloegen zij 12 a 13 van onse Portugysche inwoonders
aldaer doot, nochtans tegens onse goede wille ende meeninge , waerop den gewesen Majoor Garsman de Tappoeyers met 60 man is bistevoecht , om te sien yetwes op den
vijant te attenteren. Hoe onsen Tappoeyerschen oorloch
sal affioopen tegen den vijant , wil den tijt leeren. Alle onse
Brasilliaenen, waerover Willem Doncker als Colonnel cornmandeert, hebben wij mede in dienst ende beweert '); vinden
deselve tot nochtoe trouw eu geaffectionneert tot d'onse ;
hebben deselve alle uyt hare Aldeas off dorpen doen vertrecken ei in een troup te Goyanne doen vergaderen ,
ende naderhant haere vrouwen ende kinders gelogeert opt
eylant Tamarica, lijnde ontrent 2000 sterck , met vorder
insicht dat, off Cameron , die alreede aen haer geschreven
hadde, tenteerde om haer van ons aff te trecken, sulcx
hiermede voor te comen , alsoo haer vrouw ende kinderen.
op dese wijse in onse bewaringe waren. In de voorverhaelde geintercipieerde brieven van Joa Lopes Barbalio
hebben wij onder anderen gevonden soodanige , dewelcke
heel qualijck , off met misvertrouwen , spreecken van Cameron en sijn Brasillianen, dewelcke brieven wij goetgevonden hebben aen Cameron te senden, met presentatie van
onse genegentheyt , verhoopende hierdoor wat goets uyt
te rechten.
Den K en Februarij is alhier wederom gearriveert een
jacht, hetwelcke wij met vivres na R n Grande affgesonden
hadden, met last dat, als zij de vivres gelost hadden,
soude loopen achter de Bacxies van S t Roc, om te verne1) van geweer voorzien.
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men, waer de Spaensche vloot gebleven was. In R° Grande
comende, heeft aldaer gevonden een schipper van een barcq,
gevangen sijnde, met drie soldaten en vier matroosen uyt
de vloot ; dewelcke herwaerts gebrocht sijnde, rapporteren,
dat, naedat de Spaensche vloot met de onse laest slaechs
geweest is, 2 dagen lang bij malcanderen sijn gebleven ,
soeckende zee te winnen, maer wierden van wint en stroom
soo grouwel. om de West gerrocken, dat de groote guaillioens genootsaeckt waren ancker te werpen; de coopvaerdyescheepen en ander cleyn vaertuych liepen nae 't lant
om water te halen. In middernacht quamp er suuck een
vehementen wint, dat den Generael van Castillien dry anckers verloor , gelijck oock beyde de Adm is ende andere
guallions meer, oock een groot schip, met suycker geladen,
op de Baxies vergingh, soodat se genootsaeckt waeren
een andere plaets te kiesen , overmits de klippige gront.
De schepen, welcke om water gegaen waren , siende den
Generalissimo motte guallions van hare plaets gedreven ,
sijn oock van lant gesteecken, ende een deel gaende nae de
Marenhons, de andere nae d'eylanden deterceeren '), elck
riemende sijn cours daer 't hem goet dochte, ronder ordre
al affsackende nae d'West. Den Gnrl met sijn bijhebbende
guallioenen heeft het werom geset na Zyra. Den Generalissm°, Graeff van Torre, is in een jacht met 10 stuck geschuts met sijne domestycquen overgegaen om in de Bahya
te geraecken, seggende aen de rest elck sijn best te doen
om sich selffs te salveren , soodat de meeste guallioens ,
bij gebreck van water, nootsaeckei. nae de West-Indisch
loopera moesten : want in den Generael van Castillien niet
meer als

6 pijpen water gevonden wierden, oock geen an-

der water becomen coste, overmits in het slaen al haer
boots verlooren hadden. Dese verseeckering gecregen hebbende, dat de Spaensche vloot niet weerkeeren coste, heb1) deserteeren (?)
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ben oase soldaten wederom van boort doen comers, deweicke
ons dapper t'lantwaerts verstercken , ende de beseilste
scheepen en jachten sijn gesonden, voor de Bahia te cruysen , niet twijffeleíi off d'een off d'ander goede prijs haer
in de mont sal loopera.
De Graeff van Benhola met Don Frederico de Mora
ende den Colonel Louis Barbalio, siende haer vloot dusdanich verstroeyt, en geen hoop hebbende met haere schepen wederom op te connen geraecken, hebben goetgevonden , opt aanhouden van Louis Barbalio , denselven over
laat nae de Bahia te laeten marcheren met 1500 soldaten,
hoewel den roep hier gaet 3000 sterck te sijn, versien met
amunitie van oorloch , voor soo veel als zij door haere soldaten connen dragen laeten. Den Grave van Benhola en
Don FrCO de Mora sijn weer t'scheep gegaen in een caravel , om op soodanige maniere in de Bahia te geraecken.
'T schijnt dat Louis Barbalio niet geerne soude willen hebben , dat wij eenige contschap van hem cregen : want hij
laet alle creupels ende siecken, die achter blijven, dootslaen,
gel. ons dese gevangens verhalen , die int bos ontcropen
waeren. Off desen Louis Barbalio soo heel huyts met de
sijne in de Bahia sal geraecken, wort seer getwijffelt.
Is alsoo dese groote ende machtige bloetdorstige Spaensche vloot alleen door Godes genade soo wonderbaerl. verstroeyt en t'eenemael te schande geworden. Dien Almogenden Godt, die door sijne alwijsh t dit soo bestuert en
ons soo genadich bewaert heeft, zij loff, danck tot in der
eeuwicheyt, Amen.
Get. Maurice Conte de Nassau.
In Parnambuco,
desen 2Gen Feb. 1640.

XXV. J.
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MEMORIE VAN DEN RAAD VAN BRAZILIË,
OVER HET GEPASSEERDE IN ANGOLA.

Nei 1643.
Uit het Archief van HILTEN.

Tis sulcx , dat sijn Ex tie en Ho. Raden in Brasil ter
oorera sijnde gecomen die trouweloose opstaat vande Portugesen , soo inde Marhanhaon als op S t Thomé, en dat
deselue Portugesen een groot getal vande onse gansch verraderlijck , sommige met vergift, andre met coelen bloede,
veele op hun bedde, ende oncristelijck ende barbaris hebben vermoort en omgebracht,
Hebben deselue hun devoir geacht die van Loando
S t Poulo daervan op het spoedigste te notificeren, ende
twaerschouwen van wel op hun hoede te zijn en toe te
sien , dat hun eenen hetselue niet en quame te wederuaren.
Dese notificatie en was noch in Angola niet gecomen ,
of hadden de Directeurs aldaer al geschept een quaat vertrouwen nopens der Portugysen actien , daer wt spruytende:
Dat de Portugesen, voor de ratificatie van tegenwoordige stilstand, door onse wapenen gedreuen naer de ongesonde quartieren van Massangana, 50 a 60 mijlen binnen
slants, en tsedert de notificatie van dien wt oprechte
vruntschap toegelaten van daer aff te comen , te besitten
en bewonen de landen op de rieuiere van Schengo tot
dichte bij de zeecant, om hun daer beter te erneren , en
voors, landen in vorige culture te brengen , en dat die in
Loando door dat middel haer vande nodige veruerschinge
beter mochten vinden gedient , alles voor een tijt van
negen maenden , en totdat naar ordre van bijdersijts heeren en mrs daerouer soude hebben ontfangen, -- deselue
Portugysen hun tsedert denseluen afcomste en nederslaen
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seer onfatsoenel., vreuelich en contrarie het gemaecte accoort hebben beginnen aen te stellen , ende namentl. ,
Dat se getracht hebben verscheyde natien van swarten ,
selue onse vrienden, hebben opgehitst en tot alle hostilyteyten jegens ons te maintineren ;
Dat de Gouuerneur vande Portugeesen een strengh
verbodt heeft gedaen , dat niemant van sijne, tsij blanc
ofte swart, tot ons souden co rn ea, veel min eenige verversinge , vruchten of slagen ons te vercoopen soude toebrengen ;
Dat se wt crachte vant selue een Neger, met eenige
veruersinge naer ons toecomende, hebben achterhaelt en
daerom bijde oores afgesneden,
Ende een Castiliaen leegslijfs van haer na Loando gaeude,
om passagie te versoecken , in geuangenisse geset en gedreyght te hangen ;
Dat d'onse bij de Portugesen tomende , qualijck sijn bejegent, tot slagen incluys;
Dat de Portugysen trachteden haer van volck te verstercken, en sommige Castiliaenen, onder haer sijnde, gesocht tot haer dienst te trecken , met drijgementen van
geuangenissen ;
Dat se oueral volck gelicht , geprest en tot dien eynde
verscheyden tot diuerse plaetsen hadden wtgesonden ;
Dat se alle het weerbare volck wt Massangana bij haer
hadden ontboden , ende een secours wt de Bahia waren
verwachtende, omme haer, daermede versterckt, de onse
in Loando van alle casten aen te grijpen en blocqueren,
gelijck daervan verscheyde verclaringen sijn en onder andre
eersen van Lisboa , daar het een Portugys Capiteyn aen
Riobenge selfs mondelingh tegen hadde geseyt.
En hierop aencomende het voors. aduys vant voorschreuen gepasseerde op S t Thome en in de Maranhaon , begonde men de voors. indicien, die men tot die tijt had
soecken te excuseren , volcomen geloof te geuen, en yder
34*
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begonde daervan en van der Portugesen dessijn openbaerlijck te spreecken, sulcx dat den Crhijchraet haar apart
vergaerde , ende eenige poincten op papier brachten , de
Directeurs te verthonen , gel. oock schulden '). Remonstreerden daerbij :
Het cleyn getal van onse militie;
De onsterckte van Loando, niet een vaste plaets hebbende om te retireeren en haer te connen defenderen ;
Den slechten toestandt vande magasijnen, viures en
amonitie ;
Dat men sigh op de militie niet veel mocht vertrouwen ,
ten aensien veele bouen hun tijt en tegen hun sin daer
hadden gediept, en alle gemisconteert waren onder het
sobre rantsoen;
In somma den toestant soo slecht, dat als de Portugesen maer hadden getenteert, d'onse niet bestaat geweest
waren tot eenigh secours te connen wthouden.
En dat het quaetste was : men beuont de magasijnen
op soo ongelegen en ongefortifiseerde plaatsen , dat ter
eerster aencomste de Portugeesen ais in haer hant hadden deselue tot haer gelieuen in brant te steecken en
destrueeren, in welcke gelegentheyt het met d'onse tseffens ware gedaen geweest , als sijnde voor haer niets wt
het lant voor haer te becomen.
Soo was de vrage , watter bij dese gelegentheyt van
exempel aen St Thomé en Maranhaon , soo veel indicien
van der Portugesen voornemen en armeringe jegens ons,
als onse voors. ongelegentheyt , best ware bij de hant te
nemen , waertoe in consideratie quamen dese twe poincten :
De gelegentht waernemen en ons seluen te verseeckeren, ofte het op de discretie vande Portugesen te laten
aencomen.
Wie Balder in de werelt, staande de gelegentheyt als
1) lees: geschiedde.
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bouen verhaelt, duruen seggen, dat d'onse qualijek gedaen
hebben het eerste te verkiesen en tweede voorbij te gaen ,
gelijck oock hebben gedaen ; of souden d'onse lieuer stil
geseten en haer hebben tracteren laten , als op S t Thomé
en in de Maranhaon haer lantslieden en cameraden was
geschied
Maer tgeen men voornam en lede was sulcx als de
Portugysen dat lichtelijck sullen voorgeven , en sommige
verkeerde Nederlanders al in de most hebben gehadt;
namentlijck , dat men de Portugesen verraderlijck en bij
nachte op hun bedde heeft oueruallen , en deerlijck met
coelen bloede vermoort, haer goederen ontnomen.
Neen , maer heeft men naar rijpe ouerlegh van tgene
voors. alleen geresolueert , de Portugesen bij vruntel.
wegen te versoecken , dat sij tonner verseeckeringe en gerustht eenige personen tot ostagiers aen ons souden willen geuen, een saecke, die onder alle natien in gebruyck
is, daer men reden van twijffelinghe heeft van yemants
genegentht.
Dan in plaets van die toe te staen , gelijck de Portugesen dat lichtelijck hadden connen en behooren te doen,
wert hetselue niet alleen afgeslagen , maer volght daerop
een duplicaet van voorgaende inditien , en verstoet men
datelijck , den Gouuerneur sijn wachten hadde laten verdubbelen.
Die cost immers het quade vermoeden en die vrese aen
onse zijde niet stillen.
Het wert oock soo genoomen , dat men geen uyr langer
mocht versuymen, maer hoe eer hoe beter de vers. ostagiers den Portugesen, oock tegen haer danck, af te haelen,
gelijck daertoe gecommandeert wierden ontr. 300 man.
Doch conden geen 200 missen, sulcx dat d'onse ontr. 180
a 190 sterck, smergens met het breecken vanden dagti
aender Portugeesen quartier sijn gecomen , alwaer de
ronde haer vernemende, datelijck op haer schoot, doch bij
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ons niet geantwoort , voortdringende naer des Gouuerneurs huys. Dan eer daerbij quamen verschijde Portugesen, die op het geschiet van de ronde wt hun huysen
sprongen met een roer in de hant, vijantel. bejegent, tot
dat bij de hooftwacht quamen, die oock alle steffens op
d'onse losbranden , sulcx haer doen gedrongen vonden te
vervoeren ; schoten ontrent 30 a 40 onder uoet , 13 a 14
gequetst en 160 andre, daeronder den Gouuerneur , nemende gevangen, die se tot Loando hebben' opgebracht ,
en van daer, 6 a 8 dagen daeraen, met een jacht gesonden
wierden naer de Bahia, doch tot Pharnambuco vervallen.
Sulcx dat het oueruallen van haer bij nachte en op hun
bedde gansch onwaerheyt is , alsoo d'onse int breecken
vanden dagh eerst aenquamen, en doen noch vande ronde
roerde ontdect , daermede alle landre, soder noch te bet
waren , maer los wt hun hammacken sprongen. En dat
eenige met coelen bloede sijn gedoot, werdt oock niet gelooft; en genoomen sulcx ware, is het niemant, als de
furie vande soldaten, die daertoe getercht waren , te wijten.
Dat haer goederen genoomen sijn is chrijchsgebruyck , en
hebben sij haer eerst als vijandan aengestelt. Dan van dien
mogen sij wel swijgen, mits hare grouwelijcke moorderije
en bloetdorstich t, op St Thomd en in de Maranhaon betoont.

REQUESTEN VAN BEWONERS VAN HET RECIF
EN MAURITIA IN BRAZILIË , TEGEN HET
VERTREK VAN GRAAF MAURITS.
1643.
Uit het Archief van HILTEN.

Hoge Mogende Heeren.
De gemeene coopluyden alhier hebben ons gedienstel,
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versocht, wij wilden haere ingeslotene requeste en bijgevoechde copye U Ho. Mo. onder onse couverte toesenden
en haerve rsoeck , in 'tselve gedaen, met ons schrijven, soo

veel mogel. was, secunderen. Ende alsoo wij inderdaet
bevindende sijn , dat tot welvaren van desen Staet niets
nootsaeckelijcker is , dan de continuatie van Sijn Ex C1es persoon, welckers authoriteyt tot noch toe ons voor veele
onheylen heeft bewaert , ende (met Godes hulpe) machtich
is verder te bewaeren, connen wij niet naerlaeten , uwe
Ho. Mo. deselve requeste toe te senden, en gansch gedienstel. ende onderdanichl. te versoecken, uwe Ho. Mo.
gelieven de nootsaeckelicheden vander inwoonderen versoeck favorabel. te overwegen en 'tselve ter Vergaderinge
vande XIX" soodanich te doen secunderen, dat deselve
op haer versoeck favorabel. appostille mogen erlangen ,
ten besten van desen Staet, vande geoctroijeerde Westinde
Comp. en vande gemeynte alhier. Waertoe ons verlatende,
Hoge Mogende Heeren ,
Sullen wij Godt bidden om de geduerige welstant van U
Ho. Mo. voorspoedige regieringe. Mauritia, len April 1643.
U Ho. Mo. onderdanige dienaren,
Den Scholtet en Schepenen der stede
Mauritia,
Samuel Halten s.
Hans vander Goes.
Albert Warsinck.
Gillis Crot.

Aen de Hooch Mogende Heeren Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden.
Geven met aller ootmoet ende onderdanicheyt te kennen
de gemeene inwoonders van het Reciffe en Mauritsstadt,
hoe dat zij supplianten inder daet bevindende de noot-
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saeckelicheyt van sijn Ex C1es verblijff alhier , waeraen het
welvieren vande supplianten en consequentel. oock vande
Westind. Comp. alleen is gelegen ; daer ter contrarie, bij..
aldien sijn

EXcie

quame te vertrecken, geschapen soude

sijn , dat alles omgekeert en t'onderste boven raecken
soude, met verlies niet alleen van haer supplianten goet,
maer oock van haer bloet, tot totale ruïne van haer supplianten en oock consequentel. vande geoctroijeerde WestInd. Comp. -- Waerom de supplianten niet en hebben tonnen naerlaeten, de Vergaderinge vande XIXe bij requeste
te waerschouwen en onderdanichl. te versoecken , dat deselve gelieffden sijn Ex cie contentement te doen en te animeren in sijn Gouverno alhier te willen continueren, ten
minsten ter tijt ende wijle 't lant alhier in een vasten
ende onbesorchden stant gebracht sal sijn , blijkende bij
deselve requeste, waervan een dubbelt hiernevens gaet.
Op welcke requeste de supplianten , vresende dat bij de
Vergaderinge vande XIXe off traechl. off noch niet al te
favorabel voor haer supplianten en desen Staet mochte
werden gedisponeert, daer nochtans het welvaren van ons
allen ende consequentel. oock va'n Westind. Comp e alleenl.
is hangende aen het verblijff van sijn Ex C1e , en ter contrario derselver qualijckvaren en verderff aen sijn Exeie
vertreck, -- Soo keeren zij supplianten haer tot uwer Ho.
Mo., in aller ootmoet en onderdanicheyt, versoeckende,
uwe Ho. Mo. gelieven der supplianten rechtveerdich tekennengeven en versoeck favorabel te overwegen, ende
door haer Ho. Mo. Gecom den ter Vergaderinge vande XIXe
gunstich te doen seconderen , ten eynde (sijn ExC1e alhier
continuerende in sijn Gouverno) mogen voorgecomen worden de swaricheden, die andersints de supplianten ende
desen Staet over 't hooft sijn hangende. 'Twelck doende
etc. Ende was ondert. Joris vander Giessen, Abram
Frans Cabilliau, Jacob Valcx, Enguerrant, Matthijs Beck
ende Niclaes Hack, Frans Bruyn, Anthonis en Marten
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Eleman , Gillis van Luffel , Daniel van Steenwinckel ende
Guillme Johau, B. de Vries , Willem van Tongeren, Laurens Corns. d'Jonge, Samuel ende Anthony Gansepoel,
Jaques van Dale , Loys Heyns , Thomas Wallis, Jaques
vande Velde, Lanquer , Hugo Graswinckel, Isaacq Graswinckel , Pieter Marissing en Godefrid van Wessem , Jacob en Cornelis May, N. Verdion en J. V. Bullestrate,
Abram Mazuer, Gerrit Ter Beeck , Nicolaes Aerts , Johan Morris , Pieter van Aldewerelt , Jacob Wolfradt eï
Hendrick Tiboel, Joan van Acker, Hans Leonard Le Bruyn,
Corn van Venue, Maerten Meynderts vander Mart, Andries
Heyns , Daniel Bonnel , Hendrick Haecx , Franc. Boudewijns, Anthony Dengremont en Isacq Ipelaer, Jan Rocquet,
Pieter Jans. van Swol, Jan van Aragon , G. C. Snelleman,
Anthony de With , David Arragon , Fred. Vuerberch ,
Allert Ter Beeck , Abel Willems. Deeuel , Leonard Crop,
Joan de Flines , Johannes de Savoen , Andries Ketelaer ,
David Nicolay, Gommer Crispijns. , Julius Nieuman , Jan
van Vaultrijn , Jan Barents. , Claes Pieters. Kay, Jan
Tammens , F . Blondel , Jacob Pouwels., Gillis Bracouie ,
Adam Jacobs. Itsma, Frans Pieters. Syplinger, H. Hamel
de Jonge en Hans Colue, Jacob vander Helst, Pierre Raison , Fop Adriaens. , Jasper ende Henrico van Heussen ,
Willem Hendricxs. Schellinger, Jacob Nachtegael.

Aen de Edele, Erentfeste Heeren, de Heeren
Gecom den ter Vergaderinge van de XIX e der
geoctroyeerde Westind e Compe.
Geven onderdanichl. te kennen de ondergeteyckende ,
inwoonders van het Reciff en Mauritsstadt, hoe dat zij
supplianten herwaerts aengecomen sijnde uyt het vaderlant met merckel. capitalen, soo voor haer m rs als voor
haer selven, omme deselve alhier te verhandelen, ende
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soo veel mogel. was daermede haer proffijt te doen, ende
althans geengagieert sijnde met veele uytstaende schulden,
dewijl den handel alhier in Brazyl voor het meerendeel
(jae bijnae voor het geheel) niet anders en geschiet dan
op tot, alsmede vaste goederen , die (bijaldien het alhier
qual, ging) weynich off niet souden comen te gelden , tot
haere groote droeffheyt en hertleet althans verstaen hebben dat U E. E. gelieft, dat S. ExC1e J. Maurits, Grave
van Nassau, sijn Gouvernement alhier verlaten en naer
het vaderlant keeren soude, welck vertreck alsoo strecken
soude tot groote schade ende bederff vande supplianten
en alle Nederlanders alhier, dewijl (sijn Ex C1e alhier continuerende) deselve hoope hebben, gerust e vreedich te
sullen connen leven, gelijck zij tot noch toe gedaen hebben , haere negotie doen ende haere uytstaende schulden
in het laat invorderen ; daer, S. Ex C1e vertreckende , opt
hoochste te vreesen is , dat haer supplianten groote swaricheden en periculen sijn aenstaende, als namentl. revolte vande Portugesen , plonderinge van onse eygene
soldaten , die', mits die leedige magasijnen ende cassen,
dickmael cost noch costgelt becomen, en (dat Godt alles
genadel. wil verhoeden) ontallijcke moorden en bloetstortingen , waervan ons de bloetstortinge en verradertje , onlangs in de Maranham geschiet, voor den leevendige spiegel
behoort te verschricken : voor welcke swaricheden d'authoriteyt van S. ExCies persoon alleen tot noch toe ons heeft
bewaert en (met Godts hulpe) machtich is vorder te bewaren. Waerom de supplianten haer aen U E. E. sijn
keerende, onderdaenichl. versoeckende, U E. E. gelieven
deselve swaricheden naer behooren te pondereren , en
dienvolgens (alsoo der supplianten well off qual. varen,
daer oock des Comp es aenhangt , alleenl. bestaet in het
verblijf ofte vertreck van S. EX cle ) S. Ex C1e soodanigen contentement te doen, als S. Ex C1e getrouwe sorge voor desen
Staet meriteert. Ende vorders, dat U E. E, S. ExC1e SOQ
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met haere brieven als met brieven van haere Ho. Mo,
gelieven te versoecken , in sijn Gouverno alhier te willen
continueren , ten minsten ter tijt ende wijle het lant alhier in een vaster ende onbesorehden scant gebracht sal sijn.
Twelck doende etc. Wesende ondert. etc. Abram Francisco Cabilliau , Matthijs Beck en Niclaes Back, Gills
van Luifel, Daniel van Steenwinckel en Guillielme Johau,
Willem van Tongeren, Samuel ende Anthonio van Gansepoel, Louis Heins, Tomas Wallis. Lanquer, Enguerant ,
Hugo Graswinckel, N. Verdion en Joost van Bullestraten,
Joris vander Giesen , Jacob Valex , Frans Bruyn , Ante
en Marten Eleman, Abram de Vriese, Abram Masuer,
Laurens Cornelis de Jonge, Jaques van Daele, Jacques
vande Velde, Jacob en Cornelis May, Niclaes Aert& ,
Jan Moris., Cornelis vander Venne, Andries Heins, Francois Boudewijns le Jeune , Jan Roquet ; Jan Arragon,
Antonie de Wit, Davidt Arragon , Albert ter Beeck , Jan
de Flines , Johannes de Savoy, Gommert Crispijns. , Jan
Vaultrijn, Jan Cannes. , Adam Jacobs. Idsma, Gerrit ter
Beeck , Pieter Marrissing en Godefroy van Wessem , Pieter van Aldewerelt, Jan van Acker, Jacob Wolfl<raet ,
Hendrick Tiboel, Hans Leenen de Bruyn , Daniel Bouer,
Marten Meynderts. vander Hart , Hendrick Haecks, Antonie Dengremont en Isaack Ipelaer, Pieter Jans. van
Swoll, Fredrick Vuerberch , Gerrit Cornelis, Snelleman,
Abel Willems., Leonard Crop, Andries Kettelaer , Davidt
Nicolay, Julius Nieman, Jan Barents, Claes Pieters. Kay,
Francois Blondel, Gillis Bracouie, Frans Pieters. Syplinger,
Jacob Pauwels, Hendrick Hamel de Jonge , Joannes Colue,
Jacob vander Helst, Willem Hendricks. Schellinger, Jasper en Hendrick van Heussen, Piere Raison, Fop Adriaens,, Jacob Nachtegael.

TIENDE VERGADERIN(..
22 Mei 1869.
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JOURNAAL VAN JOHAN VAN KERCKHOVEN,
Heep van Heervliet, hofmeester van de Princes-Royaal,

OVER DE

ZIEKTE

EN DEN

DOOD

VAN

PRINS

WILLEM

II

EN

DE KWESTIEN

OMTRENT DE VOOGDIJ VAN DEN

JONGGEBOREN PRINS.

Journael tzedert den 29 en October 1650, Haege.

October 29. Smorgens de clocke 4 uyren is zijnne Hoocheyt thuys gecomen en ginck S. H. voor ende namiddach
bij de P. Royael, clagende dat hij niet wel en was, ende
alsoo 'savonts vroech te bedde ginck.
30. Sondach seyde men S. H. de coorts hadde, ende
ten acht uyren een lauement gebruyckte, en wiert namiddachs gelaten.
31. Quam men mij seggen, den heer Schomberch mij
hadde gesocht, en cito moest boven comen, dat zijnde uyt
geweest van wegen 't proces van Muylenburch , dadelijck
dede. Den heer Schomberch zeyde, dat hij last hadde van
sijn IT. om bij mij te gaen, ende aen te seggen, dat hij de
pocxkens hadde, ende 'tselve op het discreetste hare Co.
Hooch t aen te seggen ende beletten dat niemant van haer
volck in sijn quartier en soude comen. Tselve hebbe gedaen, ende aen helbardier gelast het volck vande Princes
Royael soude beletten om int solve quartier te gaen.
Ten elff uyren ginck den heer Schomberch in d'antichamb r vinden ende seggen , dat hij mij d'eere soude doen ,
ende sijn Hooch t aenseggen, dat ick soo verveert niet en
was, off, als het den dienst van S. H. soude vereysschen,
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bij sijn Hooch t soude comen ende hem dienen, ende vande
Princes Royal aff blijven , maer bij missive van alles kennisse geuen ; dat hij aennam, soo haest het de gelegentheyt soude toelaeten.
Ten 2 uyren des namiddachs quam H. Hoocht bij S. H.,
ende alsdoen seyde den heer Schomberch aen S. H. mijne
bootschap; daerop H. H. zeyde: „nu ick come, maeckt hij
den valianten." Dat men mij soude aenseggen S. H. niet
goet en vont, dat ick in de anthichambre meer sonde comen , nochte Do r vander Straten, die ick smorgens voor
de venster hadde gesproocken, meer soude spreecken,
maer int quartier vande Princesse Royael blijven, en wel
sorge soude dragen, dat niemant bij haer en quame van
die bij sijn Ho. gingen en frequenteerden, ende soo S,
H. yets aen de Princesse Royal hadde te seggen, het den
heer de Schomberch mij soude aendienen, ende soo de P.
Royal S. H. yets hadde te seggen, tselve bij mij door den
voorschreven Heer sonde geschieden.
Novemb. 1. Quam H. Hoocht andermael bij S. H. ende
wilde doen S. H. aen de Princesse Royal schrijven, dat
belet wiert, door vrees, soo men mij seyde, hij vercouden
mochte, ende dat alles naer wensch met de pocxkens gingh.
Echter H. H. hadde voorgeslagen nevens D r vander Straten , de Dors Hayes ende de Reeck soude ontboden werden , om altoos een bij S. H. te sijn ende den anderen te
verschoonen, dat onder dat pretext H. H. van S. H. hadde
geobtineert.
Den eygen avont quam Monsr Haga wegen H. Ho. aen
P. Royal aenseggende, dat haer Ho. selffs niet dorste bij
de P. Royal comen, omdat sij bij sijn H. was geweest,
maer dat alles naer wensch ginck ende niet soude becommert wesen. Int uytgaen seyde hij aen mij , dat H. H.
seyde, dat ick soo bevreest niet en behoeffde te sijn om
haer te schuwen, en haer wel mocht comen besoecken:
des naer den eten bij H. H. ben gegaen.
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Heb gepurgeert en lllylord Percy bij ons int parti-

culier gegeten, seggende voor een testament behoorden te
zorgen , en dat het mij alleen sonde geweten worden ;
'twelck mijnne huysvrouwe confirmeerde. Dien lach ginck
ick niet uyt, en seyde men , S. H. niet en sonde slapen.
3.

Seyde men mij , S. H. beter was.

4. Quam een camerlinck mij seggen, dat ick bij de hant
soude blijven en niet vant Hoff gaen.
5. Quam den heer van Noortwijck en vraechde Monsieur Houart aen de Hoffmeër Dorp waer hij eten soude.
Hij seyde thuys, alsoo niemant in de cajuyt soude eten,
vermits Monsieur d'Eschamps de heere Schomberch en
Buat t'eten gaff en met oesters tracteren, maer seyde :
soo wij wilden blijven, hij soude doen aenrechten. Liet mij
bewegen , en waren wij , de heere van Beverweert, Noortwijck , Howard, Moire en ick. En als wij aen tafel souden
gaen, quamen de heeren Schomberch, Buat en d'Eschamps;
des verwondert was, seggende aen den Stalmr: „wel, compt
ghij hier eeten ! men seyde t'uwent festin was", dat ick
voor een goet teecken oordeelde, alles met S. H. wel ginck ,
en hadde beweecht met den Hofznr te eten. En alsoo
een weynich gedroneken wiert, soo en ginck ick niet boven , noch oock bij haere Hoocht , maer naer huys, ende
op den avont bij de Cap• des guardes en tot Mons r Bleyswijck.
6 Sondach quam , soo als ick mij sleede, D/ Hayes ,
en seyde S. H. niet wel geslapen hadde, ende dat hij hem
niet buyten perijckel en hielde , soo de coorts, die sick
weder verheffen hadde , continueerden. Dat mij seer ontstelden ende mijne huysvrouwe gingh aenseggen , ende
daernaer aen den heer van Noortwijck , en in de kerck aen
den heer van Beverweert. Wt de kerck comende , zeyde
men mij , het vrij beter was ende de coortse seer was vermindert en een bouillion hadde genuttet.
Alsoo P. Royal avontmael boven naer de predicatie lede
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celebreren en laet gingen eetera, soo ginck ick voor de
earners, en seyde men mij , dat S. H. wat hadde gegeten
van een appel, en alles heel wel gingh.
Naer de predicatie ginck ick tot den Cap n des guardes,
ende vandaer naer haer H. , alwaer dat waeren Mevrouw
de Groot, Resident Brasset, jongsten Baron de Dona ende
Messieurs Granvelle en Maurier; en als ick wilde gaen ,
seyde H. H. „ick moet u spreecken." Ick verhaelde ondertusschen aen Jo" Zevenaer den allarm die Do r de Hayes
mij hadt gemaeckt, en sij haer van gelijcken hadde gesecht,
maer dat Doct r vander Straten hadde geschreven ten halff
vijffven , dat alles naer wensch gingh. Tvolek sijnde vertrocken , ben bij H. H. binnen gegaen ende lanck van 't een
en 't ander gesproocken , onder anderen de vrees, die Dor

de Hayes mij hadde gegeuen des morgens. Vant Hoff
gaende, zeyde den coutsier naer den Cap n des guardes
sonde reyden ; maer hoorende de clocke 8 uyren slaen,
veranderden ende dele de coets naert Hoff rijden ; alwaer
commende , wiert mij gebootschapt den Baron de Schomberch mij hadde gesocht : des ick naer boven ginck , die
terstont mij aenseyde, het niet wel met S. H. was, dat mij
soo ontstelden , dat ick bevende naer boven ginck, alwaer
ickt mijnne huysvrouwe terstont seyde, die antwoorde gaff,
den Hoffmr over tafel vande P. Royal gesecht hadde, dat
de pocxkens begonden te rijpen ende S. H. buyten perijckel was. Ick 't contrarie, ende ginck bij Co. H. , die
aen de tafel in de presentie met weynich volck pratende
was. Ick seyde alleen „S. H. is gansch niet wel"; sij ginck
binnen en creet. Naer beneden gaende, quam den chirurgijn , die ick vraechde, hoe alles was; zeyde in mijn oore
„is doot, o ff soo goet als doot." Ick ginck ter nauwernoot
boven, soo flaeuw wiert ick van schrick, dronck eens en
ginck bij P. R., die bij mijn wijff sat en creet. Ick seyde,
dat men een cordiael aen S. H. hadde gegeuen , en dat dat
moeste opereren, off anders perijckel Boude loopen, en

Journaal van Johan van Kerckhoven.

545

soo ginck ick aff en aen tot in den nacht ten 2 uyren.
IL Hoocht , die ondertusschen in den heer Schomberchs
earner was , ginck ick vinden en met haer ween en , en een
weynich daernaer balt haer, dat de heeren Schomberch ,
Suylichein ende Heilerseig, die present waren , doch de
coffers, casten ende cabinetten mochten besegelt worden,
dat zij aennamen te doen, des den Griffier Buysero ginck
vinden en 'tselve van wegen de P. Royal opt hoochste gelasten, dat hij beloofde te doen, en oock geschieden. Den
eygen a,ront quamen mij soucken ende spreecken, boven
in de gallerije, de heerera de Knuyt ende Buysero, ende
seggen, dat ick de Princes Royal wilde aendienen , dat
drie dingen sonder uytstel dienden te geschieden :
'T accoort met Spaignen gemaeckt te teerkenen.
Imant, om de plaets van premier Noble in Zeelandt
waer te nemen, t'authoriseeren.
Ende den Gouverneur van Orangien nieuwe commissie
te senders.
Seyde, de P. Royal noch vande doot niet en wiste, en
daernaer haer aff sonde spreecken latter dry capitaele
pointen waeren.
De P. Royal in grooten angst zijnde ende seer crijtende,
ende wildende met gewelt bij sijne Hooch t gaen, soo vraehde, in presentie van Graeff Wilhem, de heeren Triglandus en Stermont, in wiens presentie oock van alles te
segelen halt gesegt, ofte niet goet soude lijn , dat men
het de Princesse Royal aenseyde; dat goetgevonden wiert,
ende door Do'' Brunwon liet doen, leggende de P. Royal
op haer bedde seer weemoedich ende mistroostich.
7, Maendach. Is men mij andermael romen aenseggen,
dat de P. Royal tot de bovengeseyde poincten moest consent genen , ende eene acte passeren. Irk versocht op
d'heer Buysero 't versouck bij geschrifte te stellen, dat
hij lede.
Ten selven tit sprack den heer van Zuylichem, die
35
XXV. 3
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mij eene lijste gaff ende persoonen , aen wien de Princesse Royal soude schrijven; ende als ick versochte, dat
hij sulcx scuffs eens gelieffde te doen , soo seyde hij, niet
te weten hoe, ende dat de Princes Royal wel ymant anders hadde ofte soude vinden.
Ick ontboodt vier Advocaten, de heerera de Jonge, Andel,
Pacts ende Pothoven , die tgeschrift beantwoorden , ende
de P. R. affrieden, haer met yets, soo langh zij niet verlost en was , te bemoyen.
Op den avont versocht den Raedt van sijn H. za., ick eens
in haere vergaderinge wilde comen, dat ick dede, en sij mij
wederom persten op die dry articulen; gaff haer d'antwoordt vande Ad ten ende liet haer deselve, om copie aff te
nemen, ende gingh H. H. mijnne schrupele voorhouden
en niet gelooffde, dat P. Royal haer des conde bemoyen,
dat H. H. oock gelooffde ende confirmeerde.
8, Dynsdach, ontboden die vanden Raet de vier Adts,
daer ick raet met hadde gepleecht, ende sochten die t'induceren mij te raden, dat P. Royal alleen soude seggen ,
het wel lijden mochte, dat zij mij alle vier quamen voorhouden. Ende alsoo als wij noch tsamen spreeckende waren , quamen d'Advocaten de Groot ende Strijen, die ick
in mijn slaepcamer ginck spreecken, en die hielden mij
voor, dat de P. Royal alleen soude toestaen , H. H. , als
vroumoeder, versouck soude doen aent Hoff van Hollandt,
den Raedt van S. H. mocht werden geauthoriseert. Gaff
geen antwoort, seggende de 4 Ad ten noch niet en hadden
haer begonnen voorslach mij al te seggen , maer dat ick
die soude spreecken ende terstont haer antwoordt geuen.
In mijn contoir sijnde , vraechde haer in conscientie , off
zij de Princes Royal souden raden haer met yets te bemoyen ; zeyden eenparich : neen, dat ick aen d'andere twee
Advoc ten tot antwoort gaff, en sij soo naer den Raet keerden. Een weynich naer haer vertreck versocht den Raet
wederom, dat ick daer wilde comen, twelck ick dede, en
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anders geen antwoordt gaff als dat d'Advocaten het de P.
Royal niet en conde moyelijck zijn.
Ontrent den midlach gaff den heer van Zuylicher mij
twee minuten van brieven om aen den Cheurvorst ende
Cheurvorstinne te schrijven, en dat hij de moyte niet en
wilde ontsien van d'andere voor de P. Royal te schrijven,
als het haer expres bevel was.
De clocke 3 uyren versochten de heeren vanden Provincialen Raden , dat ick eens in de vertreckcamer wilde
Bomen, dat ick dede ; en quamen daer de heeren Dedel
ende Cromom, mij verthoonende een versouck van II. I4o.
de Princesse moeder. Ick gaff geen antwoordt, en doen
seyde den heere Dedel : „wel wat sullen wij doen"P en ick,
wat authoriteyt ick hadde daerin te spreecken off P. Royal niet te moytn, dewijle d'Advocaten haer ontrieden.
Ende den heer Cromom seyde, nochtans moste Pr. Royal
het doen, want Princesse moeder en heeft geen qualiteyt;
en ick antwoorde, soo yets anders mij proponneerden,
maer niet op die materye, en doen mij niet meer en wilden ontbieden.
Op den avont ontboden die vanden Raedt m ij wederom,
en sloegen doen voor, dat de Princes Royal alleen soude
verclaren, zij daer niet tegen en hadde, en dat van rnijnne
4 Adten twee , de Jonge ende Pothoven, dat niet vremt
en vonden ende haren voorslach hadden in den Raedt bij
geschrifte gestelt. Ick, mij het niet aen en trock wat
d'Advocaten zeyden: ick geen last van P. Royal en hadde,
noch de minste van mij, ende dat ick mij wel soude
wachten tegens advys van de Ad ten van P. Royal iets
te raden.
Den heer de Knuyt dede groote instantie opt stuck van
Zeelandt; dan gaff geen antwoord, maer stont op ende vertrock , gaende bij de P. Royael , ende haer seggende , ick
vermerckte, dat het te doen was om den heer de Knuydt
commissie te doen hebben, en zij: Que S. A. luy auoit diet,
35*
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quyl avoit faict doener a Monsieur de Knuydt sa dimission
et a monsieur Thibaut sa commission , et quyl craingnoit
que Madame se trouvera offencé.
Namiddach ben bij de Coninginne geweest en aengesegt
dat monsieur Howard naer Paris soude gaen. Den eygen
avont laet versocht den heer van Zuylichem mij te comen
spreecken ; ginck aen sijn cantoir en seyde 'tgene P. R.
mij quam te leggen, ende hij, dat hij met den heer de Willem den selven heer de Knuyt t'authoriseren bedencken
hadden, maer dat een papier halt ontworpen, en off dat
de P. R. wilde voordragen ; nam het aen t'examineren en
verthoonde het; dan wiert geraden het all mede aff te
slaera,
gen , Woonsdach. Quam smorgens den heer Cromom bij
mij van eene andere saecke spreecken , ende met eenen ,
dat zij een expedient hadden gevonden , sonder de P. R.
off de Princesse Douariere naem te gebruycken. Naer sijn
vertreck ben daernaer bij den heer Secretaris Heilerseig
gegaen, ende in passant de heeren van Amsterdam , die
voor haer deur stonden, gegroet, ende soo voorts op den
heer Heilerseig versocht mijnne minuten van brieven wilde
nasien ende vrijelijck corrigeren, dat hij aennam, ende wat
van wegen de P. R. meer soude Boet gevonden werden.
Soo als vertrocken was, quam den heer van Zuylichem,
versoeckende antwoort opt papier; ick seyde, het onnoodich
was , alsoo de heer Cromom mij gesticht hadde, een expedient hadde gevonden. En vraechde sijn Ed. off ick het seggen van de Princes Royal wel in den ganschen Raat wilde
seggen? Seyde: neen, maer wel aen den heer de Knuydt
selffs, off aen den heer Buysero, die bij mij wilde comen,
en dat ick, de clock 11 uyren, het aen haer Hooch t selffs
soude gaen seggen , dat ick oock dede.
Den ganschen namiddach besich geweest met de depessches te doen, aen de Coninginne van Engelant selffs
geschreven en aen den Hartoch van Jorck; en P. Royal
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geteeckent de brieven aen den Coninck, Coninginne Regente , Hertogen van Anjou en Orleans, als Card. Mazarini, met een blanck signe voor Conte Brienne.
Ontrent 7 uyren quam Mr. Leemans , Clerck van den
Raedt van den Prins, met versoeck , ick eens daer wilde
comen, dat ick excuseerde , omdat monsieur Howard dien
eygen avont noch Rotterdam moest passeren. Heeft naer
den eten de P. Royal de Brieven geteeckent en is mijn
swager Howard vertrocken.
10, Donderdach. Is smorgens den heer van Zuylichem
bij mij gecomen, seggende, dat den Raedt oneens was om
de commissie aen den heer de Knuydt te geuen, ende dat
den Secretaris Heilerseig die den heer de Knuyt ende
anders niemandt ineynde toe te comen , en voorts dat vet
notabels ende noodich aen mijn huysvrouw hadde te seggen , dat hij ten elf uyreu her soude cornea spreecken.
Een weynich daernaer beu wederom versocht in den Raet
te comen, die op mij versochten, de Princesse Royal aff
te vragen , off sij tot iemant particuliers genegen was om
de commissie in Zeelandt te doen hebben. Rebbe niet geantwoort, maer dat ick de Princes Royal daeraff soude
spreecken ; die mij voor antwoort gaff: „Quell° avoit faict
demander advys de quatre Advocats, qui luy l'avoyent
desconseill6 et ses amis et mesmes 'edict conseil approuué,
et qu'ainsi qu'elle n'estoit resolue se mesler d'aucune chose
devant qu'elle seroit accouchee", daer met ick opstont.
Doen spraecken sij van een schip , dat om de meubelen
soude gaen. Seyde ick , die al gesonden waren en inter
het schip wachte. Ende daermet voorts gaende , is den
heer Knuydt mij gevolcht in de zijdtcamer, en sprack eerst,
dat Graeff Willem zijnnenthalven S. Hooch t za. hadt gesproocken gehadt, ende dat ick d'antwoorde, die hij gecregen hadde, wel wiste. Doen seyde ick , dat weet de
P. Royal, dat S. H. haer selffs heeft geseyt : „quil avoit
monsieur de Knuyt demis, et un autre prins, et quil
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craingnoit que S. A. Madame sa Mere se tesmoigneroit mescontent." Ende den heer de Knuydt seyde, dat S. H. hem
hadde gepresenteert President van sijnen Raedt te maecken, Baer hij hem voor bedanckt hadde, en jegens de borst
niet wilde in Zeelandt dienen, maer, die charge verlatende,
geern het presidentschap wilde aennemen , waernaer hij
mij eenen langen brieff, die, hij aen S. H. hadde geschreven, heeft voorgelesen, die ick aenhoorde, ende geeyndicht
zijnde, mijn affscheyt nam ende naer huys gingh.
Des namiddachs is den heer van Wimmenum bij de
Princesse Royal geweest, en groote sucht tot voordeel
van 't Huys ende vande vrucht (soo het een zoon is) men
wonder verclaerde te hebben. Savonts seyde mij hare Co.
Hooch t , hem hadde bedanckt ende gebeden te continueren , oock de heeren Staten te bedancken voor haere affectie , ende niet te willen toelaeten iets tot nadeel want
Huys werde geresolveert, off het Godt gelieffde haer een
soon te verleenen. Haer affvragende, off het wel verstaen
hadde, zeyde , te gelooven jae.
11, Vrijdach. Nebbe smorgens den voorseyden heer het
gevraecht, die het mij soo niet en verheelde, des ick goet
vondt bij de P. Royal te gaen ende te versoucken, zij den
voorschreven heer wilde ontbieden en hem claer seggen ,
opdat hare meeninge wel mochte werden verstaen; dat geschiet is, ende de P. Royal dese woorden heeft geseght:
„La Princesse Royale prie monsieur de Wimmenum de
vouloir remercier les Seigneurs Estats de leur affection, à
elle tesmoignée, avec priere luy la vouloir continuer et
ne permettre que rien soit resolu au prejudice des merites et services de la maison de feu S. A. son Mary, en
cas que Dieu luy face la grace de luy Bonner un filz" ,
dat denselven heere belooffde te doen, mij in de galerie
repeterende d'eygene woorden, die ick oock ten overvloet
noch eens verheelde.
IN-amiddach quamen den rouw beclagen de heeren Col-
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lonellen ende Capitainen vande uytheemsche regimenten ,
de Predicanten, alsmede D. Teyling en D. Goethals ; op
den avont de Heeren Staten van Hollandt, ende daeraen
de Heeren vant Hoff Provinciael ende Reeckencamer, ende
dan die van den Hage.
De Princesse Royal antwoorde aen de Staten van Hollant dese woorden: „Je vous remercie Messieurs de vostre
affection et vous prie me la continuer, et me vouloir ayder que rien ne soit resolu au prejudice des merites et
services de la maison de feu S. A. mon Mary, en cas que
Dieu me face la grace de me donner un filz", en heeft
naer den eten geteeckent de brieven aen den Coninck van
Denemarcken en Polen, als Coninginne van Sweden, item
Cheurvorst Palatin ende Hertoch van Lorrainen.
Den 12 e1 versoctet de Princesse van Portugael, de Princes Royal aen den Raedt van wijlen S. H. soude schrijven ,
dat ick ginck excuseren t'haren huyse.
13, Sondach, waeren de heeren. van Amsterdam: Waveren, Purmerlandt, Geelvinck, Schaep, Graeff, Tulp, Pensions Bruning ende Vogelensang bij haere Co. Hoocheyt ,
ende harangeerden den Pensionaris heel wel. De Princesse
Royal antwoorde dese woorden : „Je vous remercie, Messieurs, de vostre affection et vous prie me la continuer,
en considerant mon filz en cas que Dieu me face la grace
de me le donner , car feu S. A. mon Mary a tousiours
faict un particulier estat de vostre amitie, laquelle je
vous prie vouloir tousiours continuer enver la maison."
Den 14 en

sijnde den geboortendach vande Princesse

Royal, hebbende nu 19 jaren.
Des smorgens is Cap n Heerdt bij mij gecomen en mij
getoont een rnemoriken , dat hij aen de Staten Generael
wilde geuen. Zeyde hem, dat de Princes Royal haer nergens met en bemoyde, en dat ick geen qualiteyt en hadde
om op yets te antwoorden. Hij vraechde mij, wie het dan
hadde, seyde, het niet te weten, en eyndelinge versochte,
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off ick alleen maer wilde seggen, hem aen den Raet hadde
geadresseert ; seyde : neen.
De clocke

half

dryen begonde de P. Royal arbeyt te

crijgen , dat mijn huysvrouw versocht aen H. IL te laten
weten ende dadelijck gelieffde te comen , twelck haer H.
negen verloste hare Co. Hooch t van
eenen gesonden jongen Prins, Godt sij gedanckt en geve

dede, ende ten

half

hem lanck leven !
Den 15 m Nouemb., smorgens, de clocke 10 uyren, hebben de Heeren vant Hoff Provinciael mij versocht boven
te comen, ende, binnen doende staen, gesegt, dat sij voordesen op den Raedt van wijlen S. H. commissie bij provisie hadden gepasseert, ende dat nu Godt gelieft hadde
de Princesse Royale eenen jongen Prince te geuen , die
commissie nu quam te cesseren; dat sij derhalven versochten ick haeren verleren dienst de P. Royal soude willen
aendienen en haer daeraff verseeckeren in 'tgene meer te
doen stondt, met expressie van groote a ffectie ende genegentheyt. Seyde tot antwoort, dat op gisteren avont de Princesse Royal ende de Princesse Douariere notificatie hadden
laten doen aent Hoff vande geluckige geboorte des jongen
Prins; dat ick haer dit soude aendienen, ende verstaende
soo eenige codicille, testament o ff andere dispositie was,
haer Ed. Mo. daervan antwoordt soude laeten toecomen.
De clocke bij elff uyren is bij mij gecomen den heer
Secretaris Beaumont, uyt den naem ende van wegen de
Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende WestVrieslandt, Staetsgewijse vergadert, versouckende de Princesse Royale aen te seggen, dat over 't geluckich verlossen
zij haer ten hochsten verblijden ende alle geluck ende heyl
sijn toewenschende, en dat sij selffs sulcx personnelijcken
souden comen getuygen , ten waren sij insagen soo jongh
noch in de craem was, boven haere overgroote droeffheyt
dat sij de visite des wat souden uytstellen ter tijt ende
wijlen haere Co. Hoochts gesontheyt sulcx soude connen

Journaal van Johan van Kerckhoven.

553

lijden ende dan 'tselve Staetsgewijse comen doen. Seyde,
rapport soude doen ende deselve naere Groot Mog. daernaer laten toecomen. Heb aen H. Hooch t gesecht 'tgene
't Hoff ende de Staten van Hollandt mij hadden doen aenseggen, en voorts dat hare Hoocheyt geen quaet bedencken
van mij moeste nemen ; dat ick geen particuliere insichten
en hadde, en met het leggen vanden heer van Wimmenum geleert was voortwen niet te antwoorden ofte in scriptis te geuen ende H. H. daernaer telckens soude verthoonen, en dat ick mijne charge niet en hadde alleen met
approbatie, maer instigatie van wijlen S. H. ende haer
Hoocht en naer de confirmatie, door begeeren van wijlen
S. H. en P. R., en derhalven mijnne conscientie soude
quyten en niet doen als met goeden raedt ende advys.
Bedanckte mij, ende seyde, Graeff Willem haer op gisteren eerst hadde van zijnne saecke aengesproocken, dat se
blijde was , ick haer hadde gestoort, als ick H. H. quain
haelen, waer met mijne afscheyt nam.
16. Ben ten 10 uyren versocht bij de Heeren vant Hoff
te comen , daer ick terstont naertoe ben gegaen, ende
aldaer sommende, heeft den heer Dedel mij gesegt dat hij
op gisteren bij haere Hoocht was ontboden, ende versoctet
dat het Hoff de provisionele commissie, aell Heeren vanden
Raedt van sijnne Hooch t H. L. Meme gegeuen , wilden
continueren ter tijt ende wijlen toe de Princes Royal soude
stercker zijn. Hebbe tot antwoorde gesegt, dat in den jaere
1641, nevens de heere van Brederode en Sommeldijck in
ambassade was geweest in Engelant, om 't huwelijck te
versoucken ende 'tselffde zijnde voltrocken, waren wederom
gekeert; dat int eynde vant selve jaer Z. Hoocheyt Ir.
L. Meme mij wederom derwaarts halt gesonden om het
transport t'obtineren ; twelck mij sijnde toegestaen , den
Coninek het Hoffgesin vande P. Royal had begonnen
te formeren, en geresolveert, wat tot een Hoff noodich,
een Surintendant daerover te stellen ; dat den Grave van
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Dorset ende andere vijff Heeren deselve charge soliciteerden , waeraff den Coninck met den Hertoch van Vendosme spreeckende, den seleen Hertoch hadde gesegt,
dewijle nu met eene vande voornaemste dames van Engelant was getrouwt, waerom haere Ma ten mij die niet en
gauen ; dat de Coninginne dadelijck daerop hadt geseght,
sij niemant liever hebben ; twelck den Hertoch mij commende aenseggen, wel onverwacht voorquam, en niet wel
en wiste, off het compatibel was met mijnnee dienst van
Z. Hoocheit; hij seyde, ja, ende dat in de P. Royal en
Coninck ende Prins een interest hadde; dat, opt aenraden
van mijn wijffs vrienden, kennisse gaff aen S. H., ende den
heer Joachimi, den 4 en Marti 1642, aen de Heeren Staten
Generael; dat wijlen S. Hooch t het mij niet alleen hadde
geconsenteert, maer aengeraden en bij acte in date 7 Junij
vaat selffde jaer die charge in mij geconfirmeert; dat
noch sijn Hooch t sa., lae,st overleden, en P. Royal goetgevonden hadden, den jegenwoordigen Coninck die soude
confirmeren ende passeren de novo, dat den l ep Junij 1649
heeft gedaen ; dat ick derhalven de Heeren notificeerde,
dat ick in dienst was vande Princes Royal ende dat de
Heeren haer recht beter was bekent als mij, eu als mij
yets souden vragen van gewichte , dat ick selffs raet bij
haer soude comen versoucken , maer dat de Princesse Royal noch soo swack was, dat ick nergens haer aff en dorste
spreecken. Spraecken voorts vande P. van Portugal yts
t'avanceren. Zeyde het mij bekent was, en voor haer inleggen het all door mij selffs hadt doen excuseren , ende
dat ick de novo haer niet en dorst spreecken. Daernaer
vraechden zij, off er een codicille off testament was; zeyde
datter een codicille was en eenera grooten sleutel en eenige
papieren , die de Prin Royal in haer bewaringe hadde.
Waerom, zeyden sij , die noch niet en openden: omdat
ick geloove, het noch te vrouch is.
De clocke 12 uyren ben bij haere Hoocht ontboden ende
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was Baer den heer Dedel , die verhaelt hadde, gelijek ick
mede conform verhaelde, 't gepasseerde dien morgen. Den
heer Dedel zeyde, sonder weten ofte telle quelle consent
vande P. Royal niet coste doen , ende versocht, als oock
H. H. dede, eens P. R. aff wilde spreecken : dat ick gedaen hebbe, en last gecregen om in de vergaderinge vant
Hoff Provintiael te gaen , twelck ick, de clocke 4 uyren,
gedaen hebbe , ende aldaer gesegt , dat de Princes R. te
vreden was, dat de Heeren soodanige ordre sullen gelieven
te stellen, als zij sullen bevinden te behooren, tot ter tijt
toe sij selffs in soodanigen staet sal wesen om de Heeren
te tonnen spreecken. Wat de codicille aengaet, is gereet
t'allen tijden die te doen openen, als de Heeren vanden
Hove sulcx sullen bevinden te behooren, met versouck,
gelijek de Heeren eene sonderlinge lieffde tot zijnne Hoocht
za. hebben gehadt, die in haer en tot haren soon te continueren , en haer met raedt te assisteren , en waer haer
Co. Hooch t de Heeren wederom int generael off particulier dienst can doen , niet nalatich sal sijn 'tselve in alle
voorvallende occasien te erkennen.
17 e . Is Mr. Armorer voor mijn bed gecomen, die door
last vande Princes Royal met rijsgelt, 100 rijcxd., ende
brieven aen den Hartoch van Jorck en Resident de Vyeq
Baer Bruyssel is vertrocken, in weleken laesten ingesloten
waeren eenen van wegen de Princes Royal aen den Hertoch van Lorrainnen, en eenera, bij mij geschreven, aen de
Princesse van Falzbourg, des Hertochs suster.
De clocke 9 uyren ben cito boven ontboden. Mijn buysvrouwe zeyde, den jongen Prince den ganschen nacht niet
hadt gelogen , ende soo men hein niet dede suygen , om
den hals soude brengen. Daerop is Do r Bumph ontboden
om haere Hoocht 'tselfl'de aen te seggen en bij te vougen,
dat men een prouff soude nemen, ofte het kints faute was,
ofd dat het sock vande minne niet ras genoech en volchde.
En alsoo eerre jouffe Schemans, die snachts gewaeckt hadde,

556

Journaal van Johan ran Xerckltoven.

seer jegens de vroetvrouwe hadt uytgevaren, zoodat zij
wech wilde, 'twelek de P. Royal seer ontstelde, ofte niet
goet soude sijn, dat drye Doctoren allen daer bij den anderen quamen, om malcander met raat te assisteren, ende
dat een allen lach ende nacht de wacht soude houden,
te weeten Doctr de Reep, Hayes en Rumph. En bracht
Dor Rumph tot antwoort, H. H. wel lijden mocht, dat men
het met een ander besochte, ende dat vande drye Doctores arresteerden , nemende Bo ren Liebergen , Hayes en
Bumph, dat soo wiert gearresteert. En gingen sij alle dry
voor de ea rn er, daer zij door last vande Princes Royal gelijcke commissie ontfingen. Daernaer hare Hooch t boven
comende heeft in haere presentie den Prins aen de borst
geleyt van mevrouwe Lesley, en heeft het heelwel gesogen en veel winden geloost.
Op den midlach soo waren d'Heeren Raden, Dedel,
Cromom, Vrancken ende Mierop bij haere Hoocheyt. Den
heer Burgem r Waueren quam bij mij, seggende, last hadde
van wegen haere Vroetschap, om de P. Royal te congratuleren en haeren dienst als getuygen offereerden, ende
dat selffs souden comen, soo niet oordeelden, het te vroech
was. Het rapport gedaen hebbende aen de P. Royal, heeft
mij gelast, haer te gaen begroeten ende seggen d'offres in
danck aennaem, ende selffs haer soude bedancken, soo haest
Naere gesontheyt sulcx soude toelaten. Dat de clocke halff
dryen heb gedaen.
18. Heeft den Prins wel gesogen , ende de Princes Royal tegen den avont vermaninge van toortsen gehadt.
19. Aen tafel sittende, soo compt den Camerlinck van
H. Hooch t mij seggen, dat ick b ij hare Hooch t soude comen. Innecomende seyde H. H., de Princesse van Hogensolder gern soude weten, hoe de P. R. gesint was haer te
ontfangen, ende ofte haer soude doen sitten; seyde, niet
te hopen, meer pretendeerden als de Princesse van Fa ....
Daernaer sprack men vande P. R. coorts, en als ick ver-
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sochte, dat men doch de P. Royal niet en wilde met harde
woorden bejegenen, soo jongh noch in de craem zijnde,
verviel haere Hooch t in sulcken colere, dat ick liet liever
hebbe te vergeten als te verhaelen het gepasseerde; alleen
mij leet is, dat ick mij celven in d'antwoort buyten colere
niet en conde bedwingen, omdat liet mij soo onverwacht,
onverdient en rauw voorquam.
20. Den Camerlinck van H. H. is weder , over tafel
sittende , mij comen seggen, de clocke 3 uyren , bij H.
Hoocheyt soude comen, dat ick gedaen hebbe; ende zeyde
haere Hooch t , aen de Provintien hadde geschreven, ende
liet den heer van Zulichem boven comen , die mij deselve
brieven voorlas , ende dat ick de P. R. daeraff wilde
spreecken. Twelck ick gedaen hebbe, ende heeft mij gesegt, dat se daer niet tegens en hadde, dat H. H. schreeff,
en dat zij haer alleenlijck maer wilde moyen met de opvoedinge vanden Prins ende met de tutele en administratie
vande goederen, ten meesten proffite van denselven haeren zoon, en met geen materie van Staet, maer Godt alles beveelde, met vertrouwen dat de Provintien sullen in
acht nemen de meriten, officien ende dienst vant Huys.
21 e. Heeft Mylord Percy mij geseght , bij H. H. was geweest , die seer over mijn huysvrouw claechde , ende niet
en wiste, off zij mij mochte vertrouwen.
22, 23. Heeft N. N. mij een geschrift gebracht van
Orange ende haere Hooch t gekeert naert Noorteynde.
De heer Buysero heeft mij gesproocken van H. H., ende
ick geseght, geene intentie te hebben als H. H. dienst te
doen ende goede correspondentie t'onderhouden, tuner d'intentie is mij ende mijn wijff weck te jaegen, opt aenraden
van quade menschen , dat ick hoope voor te comen ; dat
ick niet en dele, off iets gesecht hadde, off H. H. hadde
daer kennisse aff, ende bereyt was te verantwoorden; dat
ick met den heere van Beverweert communiceerde, het
de P. Royals last was ende S. H. begeeren geweest, langh
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voor sijn overlijden ; voorts dat ick meynden, bij 't project
vant testament S. H. za. intentie claer was te sien , ende
die gevolcht behoort te worden , ende naer de wetten het
ons een regel was, ende dat naer mijn verstant de P. R.
daervan niet en conde wijeken ; voorts vant project geen
copie halt, maer wel de minute van 'tgene S. H. za. selfs,
opt bedde leggende, hadde gedicteert, ende die nu en dan
gecorrigeert ende van Graeff Wilhem verandert, hoewel
het int laeste project noch genouch te verstaen was.
24.

Op den avont is den Marquis de la Vieuville ge-

comen ende mij eersen brieff vande Coninginne gebracht.
25.

Quam den heer van Zuylichem mij besoecken ende

van wegen de illustre schoole van Breda spreecken, daernaer langh van het Stadthouderschap , pampieren ende
ééne coorde te trecken, dat ick verclaerde mijne intentie
te sijn; daernaer, dat H. Hooch t mij wonder qualijck hadde
bejegent; zegde, dat verbij was, ende continueert. behoorden te gaen , dat ick belooffde. Ende namiddach ben geweest. Dede met mij te gelijck mevrouwen Dona ende
Brederode incomen, sprack van des Marquis compste, las
de brieven voor ende zegde, dat monsieur Bellievre wel
mocht comen, dat zij seer ondienstich oordeelden ; ende
siende, sij noch qualijck gesint was, nam mijn affscheyt.
29. Des avonts, de clocke 9 uyren, is mij comen vinden den heer Buysero, seggende H. Hooch t hem gelast
hadde mij aen te seggen , dat desen namiddach den heer
Pensionaris Catz bij haer was gecomen, ende gesecht, van
wegen de voochdie in Hollant viert gesproocken ; dat zij
onverwacht daerop hadde geantwoort, ende versoctet, men
het Huys soude considereren als een Illustre Huys ende
niet als een gemeen, ende soo den Staet de Tuteurs ende
Curateurs behoorde te noemen ; dat sij versacht ick sulcx
de P. Royal soude aenseggen , twelck ick dien eygen
avont gedaen . hebbe. En voorts spreeckende van mijnne
solicitatie voor mijn swager Howard, dat de recomman-
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datie voor Mr. Hums broeder mij vrij werck gaff; seyde
niet te gelooven, H. H. haer des bemoeydeu.
30. Hebben de Heeren Staten van Hollandt geresolveert, nietjegenstaende contrarie versouck van H. H., om
advis te senden van wegen de Tutele ende Curatele aent
Hoff van Hollandt.
Den 1e December. Hebben de Heeren cant Hoff gerescribeert , doch wiert niet gelesen , den Raedtpensionaris
sendende om de haeren van Brederode, Wimmenum ende
vander Mylle, die niet en quamen.
2. Heeft P. R. goetgevonden, den heer van Heenvliet
met vier Advocaten soude consuleren, om in haer recht
niet vercort te worden, dat geschiet is. M r Oudart , haren Secretaris , is savonts te voren uyt Schotlant thuys
gecomen. D'Advocaten vonden goet een Memorie in Hollandt in te geuen, die luydende was als volcht :
S. A. Royale, ayant apprins que Messiers les Estats
d'Hollande ont ordonné à la Cour de Justice de leur
servir d'advis sur la direction de la Maison mortuaire
du feu Prince d'Orange, son Mary, et Tutele du jeune
Prince son filz:
Prie les diets Seigneurs Estats, de ne vouloir permettre
que riep soit ordonné au prejudice de la qualité de Mere
et Tutrice de son diet filz , et sans que les dispositions
du feu Prince d'Orange soyent visitez et recognues ,
Desquelles elle est preste de mettre les mains de la
ditte Cour pour les ovrir, quand y sera trouvé d'estre besoing et necessaire.
Daerop dede de P. R. door haeren Secretaris bij haer
tomen de heere Catz , hem seggende : qu'elle luy donnoit
la peine de la venir trouver; qu'elle avoit ouy quaux Estats
on parloit de la Tutele du Prince son filz; qu'elle luy
prie vouloir avoir soing que riep ne se faisoit à son prejudice, et qu'à icelle fin it vouloit prelire aux Estats
d'Hollande sa memoire cy dessus.
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Dat hij belooffde te doen ; maer vraechde tot twee
distincte reysen , ofte die terstont moest ingeuen , ende
seyde de P. R., sulcx haer versouck was, ende tselve
sonder uytstel moest geschieden.
Den Camerlinck Hans Aelbrecht quam mij seggen , dat
ick ten half elven bij H. H. sonde comen, dat ick dede,
ende was daer den gantschen Raedt van wijlen sijnne
Hoocht. H. Hooch t quam in de antichambre, ende dede
d'inleydinge, zij den Raedt hadde ontboden, om met mij
te spreecken ende int sterffhuys alles wel te stellen. Dat
sij anders geen visées en hadde , ende dat sij gelooffde ,
men anders van haer opinieerden. Zeyde , neen, ende verhaelde het gepasseerde , ende dat mij achterdencken gaff,,
wes dat men aen eene zijde alles communiceerde, niet
met de P. Royal; en H. H. sustineerde 't contrarie. Het
besluyt was, dat men tot openen vande Codicille woude
treden , en ick met eenen vant concept vant testament ,
ende dat men op de maniere tsamen soude spreecken ;
waermede ick mijn affscheyt nam.
En op 't Hoff comende , verstont ter loop, Mr. Howard
gesalueert was. Den affgesonden vanden Cheurvorst hadt
ten 5 uyren audientie.
Den Gen . Den heer van Rijnswoude heeft mij besocht,
ende gesecht, men alles met eenicheyt diende bij te brengen , daertoe ick verclaerde sooseer als iemant genegen
was ; voorts dat hij suspect wiert gehouden , omdat hij
te seer Engels ende voor de Princes Royal al was, welcke
generale discoursen met generale antwoorden affsette.
Mede versocht den Raedt, ick bij haer wilde comen , en
mij geseght, hoe sij laest uyt mij verstaen hadden, in presentie van haer Hoocht, dat de Princes Royal gereet was
d'openinge vande codicille en 't project vant testament te
doen; dat beducht waren, 't project oneenicheyt soude causeren , den Staet in d'educatie vanden Prins misnougen
soude geuen ende den Cheurvorst offenceren, die noch
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mocbte in tijden ende wijlen van doen hebben. Seyde,
rapport daervan soude doen ende de Princes Royal daervan spreecken ende dan antwoort geuen. Voorts spraecken
vant openen, het te samen moeste versocht werden ; zeyde,
noch geene resolutie te hebben ontfangen, maer die becomen hebbende, haer soude toesenden , ende dat sij van
gelijcken sulcx gelieffden te doen ; den Bailliuw van Vlissingen, dat hij binnen was geweest en was bekeven , den
heer Knuydt niet hadden gesecondeert, als hij met de laetste commissie was gecomen ; den heer Graswinckel , dat
Graeff Willem, Stadthouder van Groenningen , donderlach
laest was verclaert. Met de heeren de Jongh, Andel ende
Pothoven raetgepleecht, die absolut aenraden het project
vant testament te doen lesen en om geen consideraties
sich daeraff te laten diverteren.
T en.

Is den heer Griffier Rollant bij mij geweest en van

wegen 't Hoff de resolutien van Hollant gebracht, luydende
als volcht :

Extract uyt de resolutien vande Heeren Staten van
Hollant ende West-Vrieslandt, in Naere Ed. Groot
Mo. Vergaderinge genomen op Vrijdach den
December 1650.

2en

Is bij den Raetpensionaris ter vergaderinge kennel. gem.aeckt, dat de Princesse Royal hem nu terstont heeft
versocht te comen in haer kinderbedde en tamer, ende hem
aldaer heeft behandicht het volgende geschrifte , met versouck hetselve aenstonts haer Ed. Groot Mog. te willen
voordragen :
Son Altesse Royale ayant apprins etc., ende hier vooren het voorgaende bladt (p. 559).
Is terstont daeruaer gelesen het advys vant Hoff Provintiael, gedateert den

l es

deser maent, houdende in effecte,

dat bij het welgom. Hoff provisioneelijck ordre was gestelt
36
XXV. J.
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op de administratie van het sterffhuys van sijne Hooch t den
heere Prince van Orangen, ontsterffel. memorie, maer dat,
om verder dieethalven te disponeren , van nooden was, dat
den jongen Prins werde versien van voochden, ende om
daertoe te comen, dat alvoorens diende geweten, wat dienthalven bij sijnne Hooch t H. L. Memorie, bij uyttersten
wille, mach sijn gedisponneert.
Is noch gelesen de resolutie van haer Ed. Groot Mog.
in dato 20 Decemb. 1585, houdende wat ten dien tijde,
ten aensien vanden sterffhuyse van Prins Wilhem Hoochl.
Menie , bij haere Ed. Groot Mo. was goetgevonden.
Op alle 'twelcke zijnde gedelibereert, is verstaen ende
geresolveert, dat de Heeren van den Hove Provintiael van
Princesse Royal volgens derselver aenbiedinge sullen ontfangen soodanige testamentaire ofte andere disposities
als Hoochged. Princesse Royal aen deselve sal goetvinden
over te leveren ; dat van gelijcken aen welgemelten Hove
sal werden gesonden de resolutie van haere Ed. Groot
Mog., vanden 20 en December 1585, vooren geroert, ende
dat wijders welgemelte Heeren vanden Hove Provintiael
sullen werden versocht ende werden versocht bij delen ,
haere Ed. Groot Mo. te dienen van advys , wat best in
dese jegenwoordige constitutie van saecke sal dienen te
werden gedaen, omme, hetselve advys bij haere Ed. Groot
Mo. gesien, naeder op alles te mogen werden geresolveert.
Lager stoat : accordeert roette voors. resolutie. Ende was
onderteeckent Herbt van Beaumont. Onder stoat : Nae
gedaen collatie met sijn originele bevonden t'accorderen,
den

G en

Decemb. 1650, in kennisse van mij , was onder-

teeckent: C. Rollandt.
Mylord Hopton mij rescontrerende bij d'antichambre
vande Princes Royal, en vraechde : S'yl luy estoit permis
de me parler et dire ce qu'on disoit ; je disois qu'ouy, et
luy: qu'on estoit estonné que je m'addressois à la Hol-
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lande, qui avoit tousieurs hay le Prince. Je disois que quelques meschantes gees le luy avoient voulu faire accroire ,
mais que cela estoit faux , et que feu S. A. levant sa mort
l'auoit trouué et a plusieurs tesmoigné. Que pour moy je
ne pouvois du droict de S. A. Royale n'y oster n'y donner ; que cestoit au juge ce qui luy appartenoit, aux Estats
d'Hollande et leur Cour de Justice, à qui je le recommandois , et ou mesmes les souuerains de 1'Estat estoyent obligez s'addresser en telle matiere. Que je n'avois nulle qualité ray pretentious, mais pour but le biera de S. A. Royale,
ma maistresse, et du Prince son filz.
Op den avont heeft Princes Royal mij gesecht , den heer
van Dona bij haer was geweest en brieven van Orangien
gegeuen , ende dat van wegen 't garnisoen en andere behouften , hij die hadde gestelt in de handen vanden Raet
vanden Prince, die willich waer H. Co. Hooch t van advys
te dienen, als haer soude gelieven te ontbieden, en beter
was als die aen particulier te geuen. Hadde geantwoort ,
dat sulcx geen Naest en hadde. Voorts hebbe de P. Royal
den brieff aen de Coninginne voorgelesen, die alle zijne
pointen approbeerde , en seggende , niet te weten wat
Hollandt soude resolveren, en het discours van Mylord
Hopton ; dat ofte absoluyt aen Hollandt en Zeelant haer
moeste houden en van die de voochden versoucken en alles
toevertrouwen , dan off se den Raedt van haere Hoocheyt
soude volgen. Gaff voor antwoort , dat II ollandt offenserende , geen hope en was voor haren zoon Stadthouder te
maecken; dat sulcx haer eenich lessein en wit was, en
soo absoluytelijck die twee Provintien wilde obligeren en
int minste niet laeten afeyden; dat metier daet soude
bevinden en soo int vervolgen van voochden aldaer te versoucken continueren : want anders haeren soon soude ondienst doen en hare douarie en alles hasarderen ; en doch
gansch met den Cheurvorst niet en begeerde in iets haer
te vermengen, Baer haere Hoocheyt haer sochte toe t'indu36*
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ceren , jae perijckel loopen den Prins haer sonde ontrocken worden ende bij de Regieringe van Hollandt selffs tot
zijnee educatie ordre gestelt soude worden, ende oversulcx
vast bleeff bij Hollandt ende Zeelandt ende in alles haeren
goeden raet te volgen.
Den gen .

Hebben de Raden van sijne Hoocht za. mij

ontboden , 't welck excuseerde, alsoo ick te doen hadde.
Dan soo den heer Griffier Buysero uytquam, dat ick
hem spreken soude , twelck gedaen hebbe ende geseght ,
de Princes Royal wat vremt voorquam die bootschappen
vanden Raet , haer naerder soude sien te spreecken en
dan antwoort geuen.
10. Onsen Secretaris Huart gesonden aenden heer Buysero , om de Heeren vanden Rade aen te seggen, dat P.
R. delen morgen gesint was de Codicille en andere dispositien in handen vant Hoff te geuen, volgens de resolutie
vande Heeren Staten van Hollandt; waerop de heer Buysero vraechde, off het anders diende als bij advertentie ,
hadde den Secretaris geantwoort: neen anders niet. Ten
9 uyren heeft P. Ito. haeren Secretaris, Mr. Oudart, aende
Heeren vant voorschreven Hoff gesonden, ende versocht,
off hij gelieffde de moyte te nemen van 2 off 3 eens bij
haer Co. Hoocht heen en weer te comen. Mr. Oudart
ginck , ende seyde , H. Co. Hooch t hem gelast hadde de
Heeren harenthalven te begroeten , ende te versoecken
off twee off drye uyt haer Collegie de moeyten gelieffden
te nemen van een keer heen ende weder te comen, twelck
zij gedaen hebben , en waren de heeren Dedel , Cromom
ende Vrancken. Ontrent 10 uyren boven gaende, dele
de heer Dedel d'aenspraeck van offres van haeren dienst.
Daerop seyde de P. Royal als volcht :
Messieurs , j'entend que Messieurs les Estats d'Hollande ont resolu que je misse le Codicille et les autres
dispositions du feu Monsieur le Prince d'Orange, mon
mary, entre vos mains. Cest pourquoy je vous ay faict
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prier de prendre la peine de venir icy pour vous les Bonner, suivant l'ordre desdicts Messieurs Estats, Vous priant
de vouloir avoir soing de mon droict en la Tutele du
Prince mon fils , et ne permettre que je souffre aucun tort
en ma qualité de mere et Tutrice. Et de vouloir de
cette mienne demande faire rapport audict Messieurs les
Estats d'Hollande et de Westfriese.
De voorschreven heeren belooffden alles tot haer contentement tesullen bijbrengen en namen affscheyt, en gingen van
daer in de camer vanden jongen Prins , om dien te sien.
Ten lie vuyren is bij mij gecomen den Griffier Rollant,
om uyt den naem vanden Raet te versoecken copie van
tgene P. R. hadde geseyt , die ick gegeven hebbe , hier
vooren geinsereert. Corts daeraen ben versocht in den
Raat te comen , ende den heer Dedel mij affvragende, wat
d'intentie van de P. R. was, off men het de Staten soude
notificeren dat sij de papieren hadden , off dat men tot
openinge soude procederen. Seyde in conformité vande
last vande Heeren Staten , dat om den jongen Prins te
versien met voochden , de heeren versocht hadden te mogen sien de memorien van uytterste willen , bij S. H. za.
naergelaten , ende dat de Princesse Royal soodanige testamentaire off andere dispositien , als sal goetvinden , sal
overleveren , omme haer Ed. Groot Mog., naer visie van
deselve, te dienen van advys. Daerop is den voorschreven
heer Griffier mij aen comen seggen , dat den tijt was beraemt van Maendach ten 11 vyren, ende de notificatie aen
de Staten soude werden gedaen , alsmede aen P. Douariere
ende de Raden vanden Cheurvorst van Erandenburch ;
ende alsoo die gesecht hadden, Graeff Maurits Stadthouder
was en oock Raat, zijn Ex e oock soude versocht worden
in die qualiteyt.
lien. Sondach ten 2 uyren heeft den Ad t Pothoven mij
thuys gebracht het advys van 10 Advocaten , nopende de
voochdije ende minderjaricheyt van de P. Royal.
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Tegen den avont heeft de P. Douariere eenige vant Hoff
bij haer ontboden, en zijn gegaen de heeren Dedel, Cromom ende de Raet , die sij affvraechde, off men de openinge vande Codicille opt Hoff vande P. R. niet en behoorde te doen. .&.ntwoorden zij , d'ordre vande Staten
lagh, 'tselve te geschieden in haer Raatcamer, ende de
Princesse Royael alles tot dien eynde haer in handen hadde
gegeuen, ende alsoo daer diende te geschieden, als sijnde
de plaetse daer men de justitie administreert. Ende voorts,
offte geen Commissariss vanden Raedt van zijnne Hoocht
za. diende present te zijn. Zeyden , tselve wel conde geschieden , soo het haer H. goetvondt.

12eq. De clocke 12 uyren in de camer van Heeren vant
Hoff Provintiael geweest, daer den geheelen Raet vergadert was, omme te procederen tot openinge vande Codicille
ende andere dispositien. Van wegen de P. R. was nevens
mij den Secretaris Mr. Oudart. Wegens den Cheurvorst
den heere van Sonsvelt, den Raetsheer Weymart ende
den Agent Copis, geassisteert met den Adt van Peenen.
Wegen de Princesse Douariere den Raetsheer Moesvelt
ende den Adt van Meer van Berendrecht. Wt den Raedt
de heeren van Zuylichem , Pauw, Strijen ende Buysero , met
den Advt Strijen ende den Notaris Velsen. Eerst wiert
het papier gevisiteert , daernaer geopent, ende doen de
beslotene Codicille, daernaer de huwelijxe voorwaerde en
ten laesten het project vant testament, daer de Gedeputen
vanden Cheurvorst niet over wilden staen , maer daerjegens protesteerden : des uytgingen , — en wiert voort
gelesen.
13. Smorgens ten 9 uyren ben geweest tot den Capra
des guardes, daer gecomen sijn d'heeren Vrancken ende
de Raet, die onder anderen mij seyden , dat soo de P.
Royal conde bewogen worden, de heeren van Beverweert,
Barendrecht ende de Graeff tot voochden te versoecken,
dat het den Staet ende een yder contentement soude geuen.
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Ontrent den 10 uyren is bij mij gecomen den heer Buysero , vragende off er geen middel en was om de Princesse
Royal t'induceren, de voochdije nevens H. H. conjunctim
aentenemen. Seyde , mij gesecht hadde in geene saecke
jegens d'intentie van S. H. wilde gaen, maer met H. H.
alle vrientschap onderhouden : het haere saecke en van
haren zoon in toecomende mochte prejudiceren, en dan
't verwijt ende de blame op haer Boude vallen, zij jegens
S. H. ordre hadde gedaen. Waeraff rapport doende, zeyde
de Princesse Royal: Que s'estoit l'unicque honneur que
feu S. A. luy avoyt laissé pour maintenir aucunement respect en sa personne, de quoy elle ne se laysseroit divertir.
Den 14". Diep in den avont is den heer Buysero andermael bij mij gecomen, en gevraecht, off geen middel en
was , de P. R. ende H. H. voochden waeren. Seyde , de
Prinsesse Royal mij hadde geantwoort : Que la volonté de
feu S. A. son mart' paroissoit clairement, et qu'yl estoit
conforme aux loix et coustumes du pays. Et qu'elle estoit
resolue se tenir á l'un et l'autre ; welke woorden , soo
als ick die aengeteeckent hadde, den voors. heer Griffier
voorlas.
Den 15 en . Hebben de heerera Staten van Hollandt
staetsgewijse audientie versocht, ende dede den heer Pensionaris Catz het woort. P. Royal versocht tot drymael,
zij haer souden deckers, dat zij echter niet en deden. En
gaff haere Co. Hoocht dese antwoort : Je vous remercie
Messieurs, de vostre affection et j'espere qu'un jour mon
filz la meritera par ses services , et vous prie d'adjouster
A la qualité de parein celle de pere, et luy continuer l'affection que vous a yes tousiours tesmdigné a la maison ;
et de mon costs j'essayeray de le nourrir capable pour
continuer les services que ses predecesseurs ont renduz
a l'Estat. Mede quamen de Gedep dens van Vtrecht, ende
dede de heer van Rijnswoude d'aenspraeck int Engels.
Daernaer gingen eerst de Heeren van Hollandt ende daer-
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naer de Heeren Gedepndens van Vtrecht bij den jongen
Prins. Monsieur Mackdouel quam een weynich voor de
Staten, en socht de P. Royal t'induceren, den raet vande
Princesse Douagiere t'onderwerpen, ende sulcx aen de
Staten van Hollandt aen te seggen; dat excuseerde met
eenige reproches, en, hare partie niet en hielt , zijnde in
's Conincx dienst. Hij haer hadde gesegt : Que ce n'estoit
point asset d'honneur que le Codicille a esté ouvert à la
Cour d'Hollande, et nullement pour 1honneur de la maison
que la Cour nomme les Tuteurs, mais que S. A. Royale
elle mesmes les doibt nommer, et seulement recognoistre
madame la Princesse Douagiere , comme voulant prendre
conseil d'elle, et rien faire sans son advis, sans que madame sa belle mere seroit
Den

16 eU .

tutrice.

De clocke elff uyren ben gegaen, door last

van de Princesse Royal, in de Camer vanden Rade Provintiael, ende aldaer gerecht uyt haeren naem het naervolgende ende in geschrift overgelevert.
„Hare Co. Hoocht, zijnde onderricht dat zeecker gerucht
wert uytgestroyt , van dat sij van Engelse Raden haer
soeckt te laeten dienen, ende den Prinse, haeren soon, van
gelijcke Ministers te doen opvoeden, verclaert tot het een
ende 't ander contrarie genegen te sijn, ende tot de opvoedinge t'avanceren d'ingesetenen van dese Provintien ;
bijvoegende dat den soon van Don Guillaume, Prince van
Portugal, bij haer is geweest en gevraecht permissie, om
van wegen sijn Heer Vader de voochdye te mogen versoucken , als de naeste in bloede sijnde. Waerop haere Co.
Hoocht haer tot antwoorde hadde gegeuen, dat se gesint
was d'ïntentie van wijlen zijnne Hooch t haeren za. man
religieuselijcken te volgen ende voochden uyt dose Provincien te versoucken , en des haer aengenaem sal sijn ,
geen contrarie versouck en werde gedaen, twelck hare C.
bocht mij heeft gelast U Ed. Mo. bekent te maken.
Hage 16 Decemb. 1650."
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Dit gesecht hebbende, vouchde daerbij voor mijn particulier, dat ick Beene visées en hadde en geen verder bewint
en begeerde , als mijne commissien ende instructien als
Surintendent mij gauen , die ick haer hebbe overgelevert.
Den 16 en . 0p den avont ten 5 uyren zijn gecomen de
Gedeputeerden van Amsterdam , ende ten half sessen de
Heeren van Leyden, die beyde de congratulatie deden door
hunne Pensionarisen, die seer wel harangeerden ende over
den doop te staen presenteerden. Hare Co. Hooch t gaff
ten naestenbij de antwoordt, hiervooren aen die van Hollandt gegeuen.
Daernaer is gecomen den heere van Dona , versouckende
door mijne huysvrouwe, dat de Princesse Royal aen zijnnen
broeder, den Gouverneur van Orangen, wilde schrijven,
ende volcomen authorisatie seynden , die hij aen een ieler
daer mocht thoonen, ende dat sijnen jongsten broeder daer
mede de reyse soude doen.

17. Heeft tHoff van Advys gedient ende 't project aen
de Heeren Staten van Hollandt overgesonden.
De clocke 5 uyren sijn gecomen de Heeren Staten van
Zeelandt in corps, die de P. Royal oock versocht te decken , dat echter niet en deden. D'antwoorde was als aen
die vande Staten van Hollandt, met bijvouginge : Luy continuer ('affection que leur province particulierement avoit
toujours tesmoigné à Ia maison.
Den Den. Sijn de Heeren van Delft ten 5 uyren bij de
P. Royal gecomen ende heeft haer geantwoort als aen die
van Amsterdam ende Leyden ; ende daernaer het Hoff-Provinciael met die vande Rekencamer, aen dewelcke niet en
zeyde van niet alleen parein, maer als vader te willen zijn.
Den 20En . Sijn op den avont gecomen eerst de Heeren
vanden Hoogen Rade, daernaer de Heeren vander Vere ,
met de nominatie van haere Magistraet, ende de Heeren
van Vlissingen met de nominatie van een Schepen, alsoo
een was overleden, ende daernaer de heere Thybaut in
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sijn particulier , en lang met de Princesse Royal alleen
gesproocken.
21. Is de rescriptie vant Hoff gelesen ; maer wilde de
heer Cats niet concluderen, hoewel bij meest alle de stemmen het aent Hoff weer wierde gerenvoyeert. Heeft H.
H., door den heer de Knuydt, en die van Leyden de lecture versoctet, en Baer seer op aenhielden, conden echter
tselve niet obtineren.
22.

Heeft de Princesse Royal dese memorie doen in-

geuen :
A Messieurs les Estats d'Hollande et Westvriese.
La Princesse Royale estant advertie par le Tresorier
Kettingh , que la despence extraordinaire de la maison
mortuaire de feu monsieur le Prince son Mary morste par
mois environ a quarante mille Prangs , juge estre tres necessaire que devant le nouuel an cela soit remedié. Et
afin d'y apporter du remede , desire, en suite du droict
à luy appartenant et en conformité des intentions du feu
Prince son Mary, qu'on aille á la nomination des tuteurs
du corps des Estats de cette Province, pour apres passer
a vne reformation requise a l'estat de sa maison.
A raison de quoy saditte Altesse Royale prie tres affectueusement leurs Seigneuries de vouloir au plus tost
renvoyer l'affaire à la cour de justice, pour conjoinctement
avec elle passer á la nomination susdicte , afin que S. A.
Royale avec lesdits tuteurs (encore devant le nouvel an)
puisse venir a la reformation de la ditte et de toutte autre extraordinaire despence, ta p t necessaire à la ditte maison mortuaire.
Asseurant leurs Seigneuries de n'avoir en cecy autre visée
que le bien de son filz et ceste seule intention d'employer
en la tutele des Seigneurs natiffs de ces Pays.
En H. H. Princesse Douagiere eene deductie in Hollandt
ingegeven.
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23. Heeft de P. Royal de deductie van H. H. beantwoordt en ingelevert, luydende als fo. .. staet ').
Sijn tot Commissarissen over de saecke vande tutele
genomineert Dordrecht, Flaerlem, Delft, Leyden, Amsterdam , Rotterdam , Alckmaer, Enckhuysen ende Monnickendam.
Ten selven dage heeft den Churvorst oock een geschrift
ingegeuen. Wiert den Griffier Musch begraven.
24.

Was geen vergaderinge , omdat die van Hollandt

met Zeelandt vergaderen.
25.

Quam Milord Jermyn.

26.

Is Mylord Jermyn van alles, van begin tot het

eynde, geinformeert, en denselven Resident Mackdouwel,
weer bij de P. Royal geweest van wegen de Pr. Douariere.
27.

Heeft Graeff Maurits mij gesproocken , en ick gesegt , dat P. Royal het project wil volgen , omdat het conform sijnne Hoochts wil was, dat alles decideerde : haer
toegestaen werdende de tutele van haeren Zoon ende de
prerogatives, sij niemant uyt d'atministratie uytsloot.
Ten 11 uyren heeft de Princesse Royal den Raetsheer
Beaumont ontboden ende 't naervolgende gesecht :
Je vous ay envoyé querir pour vous notifier que je suis
resolue de donner ordre aux despences de la maison mortuaire. Et afin que je puisse proceder avec bon ordre,
je desire que vous me donnez vostre advis par escript
entre cecy et demain au soir, s'il est possible. Afin que
je puisse commencer avec le nouvel an, et cela pour ceuï
qui out commission et non d'autres.
Den 28 en . Heeft de Princesse Royal door den Griffier
Buysero vernieuwt de Magistraten binnen Geertruydenberch ende Meurs. Op den avont sijn gecomen de heerera
de Knuyt, Beaumont, de Willhem, Pauw, Strijen ende
Buysero, om haer Co. Hooch t van advys te dienen over
1) Oningevuld.
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de reformatie int Princenhoff, en haer tselffve ter handen
gestelt.
29. Ben inden Raedt van sijn Hooch t geweest, en gesegt, haere Co. Hooch t 't advys hadde geexamineert, maer
geern soude verstaen, hoe ende in wat vougen men tselve
ter executie souden stellen. Ten selven dage lede de
Princesse Douariere door Do r Moesvelt, ende den Cheurvorst door den Agent Copis een beclach in Hollandt, van
dat de Princesse Royal de Magistraten etc. vernieuwde
en acten possessoir pleechde, en dat men haer , geduyrende geen voochden en weeren, soude interdiceren ; dan
wierde affgeslagen , en aen die vanden Rade verbodt gedaen , op seeckere groote pene, haer neutrael te houden,
dat den eggen avont mij aenseyden.
Den

30en .

Is andermael van wegen de Princesse Doua-

giere ende den Cheurvorst een geschrift ingegeuen , en
't vorige versouck gereitereert; dan wiert wederom affgeslagen. Ten selven daege sprack H. C. Hooch t voor de
gevangen Engelse Edelluyden aende heer Schaep, President inden Rade van State, ende wiert d'executie gesurcheert. Op den avont bracht den heer Buysero het nader
advis vanden Raat , en ten 6 uyren quamen de Gedeputeerde Staten van Gelderlant boven bij haer Co. Hoocht.
31. Waeren de 9 Steden vergadert, ende resolveerden
met meerderheyt van stemmen, het aent Hoff absoluyt moet
gesonden werden. 'Trapport zijnde geuyttet , wiert hetselffde geconfirmeert bij de meeste voorsittende Steden; dan
aen Amsterdam commende , excuseerden te adviseren en
stelden het uyt tot Maendach, tot verwonderinge vande
Princesse Royael: want te voorera , eer den heer Bicker
quam, hadde die Stadt soo favorabel bevonden te zijn in
haer interessen.
Jannuarij 1651.
Den

Oen .

Heeft de Princes Royal eerre tweede deductie
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ingegeven aen die van Hollandt; maer wiert niet gelesen,
omdatter voormiddach eene conferentie met die van Gelderlant, en naemiddach met die van Zeelant was. Savonts
ten 5 uyren heeft den heer van Mombas, affgesonden bij
den Coninck van Vranckrijck, bij de Princes Royal audientie gehadt.
5. Is de nadere deductie vande P. Royal in Hollant
gelesen ende gestemt: d'Edelen, Dordrecht, Amsterdam
en Hoorn , dat de Staten de saecke souden soucken te
bemiddelen, ende, de Princessen niet connende accorderen, Staetsgewijs voochden souden nomineren. Daerjegens
waeren hen opposerende Haerlem, Delft, Leyden, Goude,
Rotterdam, Schiedam, Briele ende Purmerende , en verstonden , men de saecke aent Hoff van Justitie absolutelijck soude renvoyeren; dan Gorcum, Schoonhoven , Alckmaer, Enckhuysen, Edam, Monnikendam, aent Hoff, om
een accoort te tenteren, ende den Stak daeraff notificatie
te doen; Medenblyck sijnde absent, ende in de omvraech
d'Edelen , Dordrecht , Amsterdam en Hoorn haer met die
van Gorcum etc. vougende, is conditionnelijcf met 10
stemmen tegens 8 aent Hoff gerenvoyeert.
7. Heeft d'heer Cats d'extensie gelesen , doch heel anders, door subministratie van den heer van Brederode, als
die was genomen, alsoo bijvouchde achter de woorden van
viam concordia te tenteren, ende de vergaderinge daeraff
notificatie te doen, dese woorden: „dien kennelijck sal worden gemaeckt, om alsdan te letten wat verder int voorschreven werck best sal dienen gedaen te werden." Baer
de Heeren van Haerlem , Delft en Leyden tegens spraecken,
en bij Amsterdam comende, die het weder affbraecken ende
scheyden, seggende in de Staten Generael moesten gaen.
Alwaer geproponeert wiert om Engelandt voor een Republycque t'erkennen, en schepen in zee te brengen tegens
die op bestellinge vanden Coninck voeren ende schepen
van dese landen namen ende in de Solinges opbrachten.
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9.

De Heeren van Amsterdam aengesegt , den Doop

Sondach soude zijn.
10. Tselve den heer Catz ende den heer Veth, om aen
Hollandt ende Zeelant te notificeren, voorts aen die van
Delff en Leyden. Is de saecke wederom in omvraech gebracht, ende sijn de drye voorige Steden van Harlem, Delff
ende Leyden gevolcht geworden bij Goude, Rotterdam,
Schiedam, Schoonhoven , Briel, Enckhuysen, Monnickendam ende Purmerendt. Ende alsoo den heer Catz niet
en wilde concluderen , wiert sulcx bij alle leden hem gelast , selff bij d'Edelen : dat geschiede.
Namiddach zegde, geen tijt gehadt hadde om dextensie
te maecken , all om tijt te winnen.
11. Was geene vergaderinge als met die van Zeelaat,
noch des namiddaechs , om de begraeffenis van den heer
van Benthuysen.
12. En wilde den heer Catz d'extensie niet lesen, maer
soo die gestelt hadde, aen 't Hoff senden, dat den heer van
Beverweert tegensprack, omdat se niet conform de resolutie vande meeste leden was ingestelt. Sij wiert gelesen
ende bij die van Haerlem ende volgende Steden, boven
genoemt, tegengesproken ende verandert, en soo naer
veel debatten eyntlijck gearresteert.
13. Heeft den heer van Dorp bij H. Hooch t geweest,
die hem gelaste mij te seggen , all 't quaet meest van mij
quam; dat het soo niet soude gaen , als mij wel imagineerde ; dat se mij noch wel sonde rescontreren off doen
rescontreren.
Gaff voor antwoort : Les mesnaces donnent peur aux
enfans ; Madame me debvoit louer que je sers fidelement
ma maistresse et la famille; qu'elle le trouuera un jour,
et que jamais, saulf le droit de S. A. Royale , je ne perdrai le respect que je luy ay voué.
Is naer veele solicitatien aen den heer Catz eindelinge
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bij den heer Secretaris Beaumont de naervolgende resolutie aen monsieur Oudart ter handen gestelt :

Extract uyt de resoluties. vande Heeren Staten van
Hollandt ende West-Vrieslant, in haere Ed. Groot
Mo. vergaderinge genomen op Donderdach 5 Januarij 1651.
Is gelesen een nieuw geschrifte bij den Secretaris vande
Princesse Royale, op heden behandicht aen den Raedtpensionaris , om ter vergaderinge van haere Ed. Groot
Mo. te werden gelesen, zijnde gedateert 5 Januarij 1651
en geteeckent Marie , en onder aen , par ordonnance de
S. A. Royale N. Oudart. Waerop sijnde gedelibereert, is
naer verscheyden discoursen, resumptien, en herresumpties
opt voorschreven werck gevallen, goetgevonden ende verstaen , dat hetselve met het opgemelte geschrifte, mitsgaders d'andere stucken, ter voorschreven materie dienende,
sal werden gesonden aen den Hove Provintial, omme bij
denselven Hove daerop te disponneren, doch alvooren tusschen de geinteresseerde partijen te tenteren viam concordiae, ende debvoiren te doen ten eynde het opgeresen
geschil bij minnel. verdrach ter neder mach werden geleyt,
en dat haer Ed. Groot Mo. het succes ofte uytcompste
van dien kennelijck sal werden gemaeckt. Onder stont :
Accordeert met de voorschreven resolutien. Onderteeckent :
Herbt van Beaumont.
14. Is de resolutie hier boven met de papieren , de
clocke elff uyren , aent Hoff gesonden ; doch bij die van
Dordrecht al weer in omvraech gebracht, ende dat tHoff
niet als gedelegeerde Rechters souden zijn , maer ordinarisse, om te mogen appelieren, en dat men geen voochden
uyt den Staet Boude moghen nemen.
15. Is den jongen Prins gedoopt in de groote Kerek
van D. Lindano, doende D. Thechneris de predicatie, en
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waren getuygen de Coninginne van Bohemen ende Prinsesse Douagiere, de Staten G-enerael , Staten van Hollandt , Staten van Zeelant, de Steden van Delft, Leyden
ende Amsterdam.
18. Heeft de P. R. bij haer versocht te comen d'heeren Dedel , Cromom , Vrancken ende Nierop, in presentie
van haeren Secretaris, ende geseyt : Messieurs je suis ayse que Messieurs les Estats out prins resolution , que l'affaire touchant la tutele seroit remise a vostre disposition.
Mais puis qu'yls out aussy trouué bon qu'avant en proceder à la decision la voye d'accort fust tentée, je suis preste
a me soubmettre à tout ce que vos Seigneuries jugeront
• estre fondé en raison et justice.
Mais pour proceder avec bon ordre:
Je voudrois entendre de vous , si Madame ma belle mere
et monsieur l'Electeur de Brandenburch mettent en dispute ma qualité et mon droict de tutrice de mon filz , et
ce qui est vostre sentiment Ià dessus ; de quoy je vous prie
de me vouloir donner vostre declaration, pour me regler
et eviter que la Maison n'aille en ruine durant les disputes lont on me menace.
D'heer Dedel antwoorde, dat noch alles niet en was
gelesen noch gesien, maer met de stucken t'examineren
besich waeren ; en den heer Cromon ende Vrancken seyden , de stucken daerop naerder souden examineren ende
de P. Royal dan comen declareren. Waerop de P. R. antwoorde: Je vous prie Messieurs m'excuser si pour vne affaire que jay taut à coeur, je vous ay donné la peine de
venir icy, et vous supplie que je puisse avoir vostre responce.
Op denselven avont zijn de voorseyde Heeren wedergecomen ende gesecht , dat se de stucken naerder hadden
doorsien ende de tutele noch bij haer Ilooch t , noch bij den
Churvorst haer gedisputeert wiert, maer alleen wie nevens
haer medevoochden souden wesen.
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Ende voorts, dat zij in haer Collegie geresolveert hadden,
op hope van accoort, de Gecomm. van haere Co. Hooch t,
vande Pr. Douagiere, ende van den Cheurvorst te versoucken , als sij versochten aen de P. Royal, jegens Vrijdach avont te willen senden in haere Raedtcamer. Dat
de Pr. Royal haer toeseyde te sullen doen.
19.

Hebbe consultatie gehouden savons halff 6 , pre-

sent de heeren van Beverweert , Noortwijck , als oock den
heer Marquis , den Secretaris vande P. R. ende d'Advoeaten de Jonge , Andel ende Pothouen.
20.

De clocke halff 6 ben boven gegaen met monsieur

Oudart en de Advocaten Andel ende Pothoven , ende aldaer gevonden de Gecommitteerden vanden Cheurv. ende
P. Douagiere, als heeren Weyman en Isingh, met den
Agent Copis en den Ad t van Peenen , ende van wegen de
P. Douagiere de heeren Moesvelt ende den Ad t vander
Meer van Berendrecht.
Thoff gaff aen de Gecomm. vande P. R. de rechterhandt , ende de andere laten recht over, aen d'ander zijde
vande tafel. Den heer Dedel dede de openinge en verhaelde den last vande Heeren Staten, om viam concordiae
te tenteren ; daerna vraechde hij, off parthijen in presentie
van malcanderen wilden spreecken , off elck apart. En
wiert verstwen: elck apart, soodat de Heeren Gecomm. van
den Cheurvorst ende P. Douagiere in de vertreckcamer
gingen.
En doen seyden oase Advocaten, gern eerst louden verstaen , ofte den Cheurvorst, off Princesse Douagiere , de
qualiteyt vande P. R. erkenden als moeder ende voochdesse vanden Prins, haeren zoon, en dat in conformité
vande resolutie, hierna volgende, op de aenstaende comparitie tusschen haer Co. Hooch t ende Mevrouwe P. Douagiere, mitsgaders S. Cheur. Doorlt van Brandenburch,
die gehouden sal worden voor den Hove Provintiael van
Hollant.
XXV. J.

37
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Alvooren op eenige middelen off voorslagen van accomodatie voorder te besoigneren , voor te stellen , off de
gemachtichde vande meergein, P. Douagiere, alsmede vanden Keurvorst, niet absolutelijck toe en staen de Princesse Royael haere qualiteyt als moeder ende voochdesse
van haeren soon, den jegenwoordigen Prince van Orangen.
Ende in cas eenige difficulteyt dienaengaende werde gemaeckt, precyse te insisteren, dat zulcx bij denselven Hove
mach werden verclaert.
Den heer Dedel dede alle debvoir om dat ongedecideert
te laeten; wij seyden, ronder dat fondament vast te leggen , onbequaem waren iets te doen ; waermet wij uytgingen en tHoff delibereerden. Daernaer gingen binnen
de Gecommitteerden vanden Cheurv.

e`n

P. Douagiere , die

wel een uyr spraken.
Daernaer weder binnen ontboden werdende, vraechden
ons, off wij haer beyde principalen tot de tutele souden
admitteren , soo wanneer de qualiteyt als voochdesse de
P. R. toestonden. Seyden, ons het oórdeel dienaengaende
het Hoff te onderwerpen. En ons persende, aen haer oase
opinie te seggen, verclaerden, niet te gelooven, dat een van
beyde daertoe gerechticht waeren, maer wie vande Agnaten,
dat aent Hoff sonde staen. Daerop lieten d'ander Heeren
weder binnen comen , en appointeerden ons jegens sanderendaegs, de clocke 10 uyren smorgens, weder te comen.
20. Sijn de Heeren Staten van Vrieslandt boven bij de
Princesse Royal geweest.
21. Smorgens de clocke 10 uyren, sin weder voor Commissarissen geweest, en apart sijnde gehoort , heeft den
heer Dedel de novo instantie gedaen om van tuteurs te
spreecken , en dat vande P. Royal aen een sijde Boude
stellen ; dat andermael geexcuseert is , als oock vande
tweede reyse, als wij binnen quamen, en soo de comparitie geprolongeert tot maendach avont ten 4 uyren. Is
den Tresorier Kettingh bij mij gecomen, alsmede den heer
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Buysero , die bij haer Hooch t waren geweest , ende gevraecht, off de ordonnantie van Orangie niet en sonde
connen voortgaen ; niet door last , soo sij seyden , maer
uyt haer selven quamen vragen; gaff geen antwoordt, dan
hen naerder soude spreecken. De P. Royal het affvragende, seyde neen, ende niet soude doen voor ende aleer
Jatter voochden waren.
22. Heeft den Baron van Dona bij de P. Royal gelijcke
versouck gedaen , ende heeft gelijcke antwoort als vooren
ontfangen.
23. Heeft de Princesse Royal selffs met haere Asten gesproocken , ende die gesecht ende gelast in geeue verdere
negotiatie van accoort te treden , soolang de Princesse
Douagiere, haere schoonmoeder, ende den Cheurvorst teenemael niet en lieten glisseren haere dispuyte jegens haer
recht ende qualiteyt van tutrice; twelck op den avont voor
de Heeren vant Hoff comparerende, hebben gerapporteert.
Daerop, sijnde uytgegaen ende dandere haeren Gecomm
gehoort sijnde, sijn weder binnen ontboden, en ons aengesegt, dat de comparitie wiert gecontinueert tot des anderen daechs ten 11 uyren , ende dan selffs bij tHoff voorslagen souden werden gedaen.
24. Ten elff uyren voort Hoff andermael comparerende,
hebben de Heeren vant Hoff de Pr. Douagiere voorgeslagen, omme nevens de Princesse Royal voochdesse te veesen;
twelck P. R. advocaten hebben wederleyt ende gesegt, sij
niet en conde werden geadmitteert, ende dat sulcx de eere
vande P. R. soude raecken. Daernaer hebben sij den Cheurvorst voorgeslagen , dat mede wiert wederleyt, om datter
naerder waeren ende present niet coste sijn , maer alleen
dienen om P. Douagiere actrice te maecken. Waerop
sijnde gescheyden , ende sijn d'andere Commissarissen binnen ontboden, die alweer inhereerden op de minoriteyt
van de P. R., soo ons gesegt is.
Den 25. Was het bedelach.
37*
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26. Sijn wederom voor de Heeren vant Hoff geweest,
ende van wegen de P. Royal gesegt , dat de P. R. vast
blijft staen op haer recht als voochdesse ; en niet wonder
en is: want sij wiste d'intentie van haeren man, en dat hij
daerop gelet heeft van haer die luyster te laten, sijnde
't eenige dat men haer gelaten heeft ; dat se niemant connen vinden, die derft sustineren, dat de grootmoeder voochdesse wesen moet , off redenen voor haer weten t'allegeren ; dat de minderjaricheyt alleen int spel vert gebracht
om couleur te geuen voor de grootmoeders ongefundeert
pretext; dat den heer Cheurvorst, als swager, geen recht
en heeft tot de tutele, als bij de lijste vande naeste bloetverwanten te sien is ende hoeveel den Cheurvorst precederen, ende het Fidei-Commis geen recht en geeft, maer
alleen om te letten, de goederen niet vermindert en worden :
in somma, dat wij niet en connen, onder soodanich frivool
pretext, int minste van onse rechtveerdige possessie wijeken.
De Heeren vant Hoff sloegen voor, een mede-voocht te
stellen van 's vaders sijde, nevens de Princes Royal , en
niemant vande pretendenten ; dat ad referendum viert genomen.
27. Sijn weder tot 11 uyren voor Commissarissen geweest, en gesegt in substantie als vol cht :
1. Te excuseren den voorslach, om d'offensie van soo
considerabele bloetverwanten.
2. Omdat naer rechten in de macht vande Pr. Royal
niet en is, te transigeren over het recht van haeren man
za.'s vrienden.
3. Dat het niet eerlijck soude wesen voor een van 's vaders sijde , bij provisie gebruyckt te worden voor een curateur in het sterffhuys van wijlen sijne Hooch t , sijnde nae
rechten notoir, dat niemant bij provisie tot voocht can gestelt worden.
4. Dat soodanigen accoort teenemael vernietigen soude
de intentie van wijlen Sijnne Hooch t , haren za. man, be-
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grepen int project van sijn testament , daervan de P. Royal niet en vermeent te wijeken ; trecht vande P. R. als
voochdesse buyten dispuyte stellen, dat het alleen gedisputeert werde om de pretensien vande P. moeder eenich
coleur te geuen , ende vastelijck vertrouwen, dat het Hoff
'tselve buyten alle consideraties sal stellen, ende dat mitsdien seer impertinent ende sonder fondament is , te versoucken aen de P. Royal eenige handtsluytinge soude
werden gedaen van geen acte possessoir meer te plegen,
sijnde gansch ongerijmpt, dat haer indubitabel recht soude
geprejudiceert werden door pretensien , die ofte notoire
ongefondeert sijn , ofte groote dispute subject, als is de
pretensie vanden Cheurvorst tot de tutele, vermits onder
bloetverwanten veel nader zijn. Ende in allen gevalle , als
het Hoff daerop soude willen letten en yetwes decreteren,
dat de P. Royal daerop insisteert, dat zij daerop in behoorlijcke forme sal werden gehoort.
De P. Royal en is geen pretendente tot de tutele, maer
inderdaet en notoir tutrice , en daerin erkent van die
ghene , die, sonder eenich fondament , haer alsnu disputeren , om haer ongefondeerde sustenue coleur te geuen.
Daernaer hebben de Heerera vant Hoff gevraecht, of se
neutrale voochden begeerden ; zeyden van jae, en sulcke
als zijne boch t za. bij zijn project hadde gedesigneert :
immers geene die ons disputen souden connen aenbrengen.
Naer eene deliberatie in onse absentie heeft 't Hoff gesegt , dat sij hebbende viam concordiae getenteert, en geen
middel siende, bij forme van justitie souden gaen ; waermede dese handelinge van accort is affgesneden.
31. Heeft het Hoff aen de Staten van Hollant geschreven, en datter bij middel van accoort niet te doen was
genotificeert.
Februario 1651.
Den les. Is den voorschreven brieff gelesen en bij de
Staten voor eene notificatie aengenomen.
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Op den avont is bij mij gecomen den heer Dedel, seggende , den Raetsheer Ising gesegt hadde, men op de presentatie, bij de P. Royal aen die van Hollant gedaen,
moeste besoigneren, ende dat hij die naerder tot dien eynde
wilde examineren Ick recommandeerde een eynt om het
hays te redderen, ende alles, wat tot dienst vereyscht, bij
de handt te nemen , ende daernaer alles wel weer soude
comen, vertoonende sijn Ed. alle onse consultatien, en dat
wij ronder groote fondament niets en deden.
3. Hebben de Heeren vant Hoff ontboden d'Advocaten
vande Princesse Douagiere ende vanden Cheurvorst, ende,
lijnde den Advocaet vander Meer van Berendrecht uyt den
Hage, is aenden Adt van Peenen de presentatie gegeuen,
die de Princesse Royal op den 5en Januari voorleden aen
de Staten van Hollant bij haere deductie had ingegeuen,
en gesecht, die seer beleeft was ende aen d'heer Moesvelt soude geuen , om gesamentelijck daerop schriftelijk
t'antwoorden , dat hij aennam te doen.
Ten selven dage hebben gelesen het pacifycq geschrift
vanden heer van Zulichem.
6. Heeft den heer Dedel gesproocken met de Advocaten vanden Andel ende Pothoven , ende gevraecht, off niet
best en waere, dat de presentatie vande P. R., aen de Staten gedaen, bij forme van eene deductie, aent Hoff viert
ingegeuen ende deselve met de stucken en consultatien
aen parthijen vertoont, om te beter materie aen Princesse
Douagiere Adt te geuen van haer t'onderrechten.
Ten selven dage is, ronder te resumeren, geextendeert
nopende de houtvesterije bij de Staten van Hollandt het
naervolgende:
Is goetgevonden, dat de commissien van alle de Officieren , de jacht ende de warande raeckende, mitsgaders andere stucken ter voors. materye dienende, sullen werden
naergesien ende gevisiteert. Edele, Dordrecht, Haerlem,
Amsterdam, de heer Nieupoort, ende Alckmaer, omme des
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noot sijnde , gehoort wesende de Ileeren vande Rekeninge
ende andere, die bevonden sullen worden gehoort te moeten werden , het voorschreven advys uyt te brengen.
Den ben . Hebben de heeren Dedel, Block ende Cromom ende de Raet van wegen 't Hoff bij haere Co. Hooch t
geweest, ende 't naervolgende in substantie gesegt : Si la
Princesse Royale ne voudroit consentir que la presentation
en sa derniere remonstrance, faite a Messieurs les Estats
d'Hollande, fust augment6e, que madame la Princesse Douagiere et 1'Electeur de Brandenburch fussent recognus en
qualit6 de tuteurs en la fonction de Padministration du.
bien du jeune Prince. Daerop hare Co. Iloocht circumcirca heeft gesegt , dat se niet en begeerde, yets dat haer
het recht niet en gaff, maer dat oock een ander niet en
behoorde te begeeren dat haer toequam; — dat se vertroude , dat de Heeren dat souden voorcomen en haer
recht laeten toecomen: dat het 't eenichste was, dat zij van
haer versochte, en niet als justitie en desireerde.
Den eygen avont heeft monsieur Audart, Secretaris van
de Princesse Royal , 't geproponeerde vande Heeren vant
Hoff opt papier gestelt, en, om seecker te gaen, den heer
Dedel vertoont, die het beloofde te communiceren en 's anderen daechs weder te geuen.
11. Is Mr. Audart om het papier gegaen , en gegeuen,
als hier boven staet, maer heeft den heer Dedel geseght:
men daernaer oock vande beneficien en officien moest
spreecken en een temperament vinden , twelek hebbe
gerepeteert en P. Royal gerapporteert. Ende heeft den
heer van Dona tsavonts gesecht, dat d'intentie vande P.
Douariere was , absolut medevoocht te sijn, off dat anders
het proces noch wel acht jaeren soude duyren ; heeft gelast
men alle handelinge soude affsnijen en recht versoucken.
13. Heeft de P. Royal aent Hoff de naervolgende conclusie ingegeuen :
De vrouwe P. Royale dede seggen, dat haere Co. Hoocht,
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naer rechten ende gebruyck deser landen, ab intestato
competeert de voocbdie van haeren zoon , bij den beer
Prince van Orange Ho. lo. Memorie geprocreert; ende
dat sijne Hoochts wille soodanich oock geweest is, deselve
sijne Hoocht te kennen gegeuen heeft bij concept van sijn
testament, 'twelck , noch geprevenieert wesende metter
dooi, niet en is in behoorlijcke forme gepasseert ; ende
dat, denselven jongen Prince gebooren wesende, de vrouwe Princesse Douagiere, desselffs grootmoeder, de vrouwe
Princesse Royal als moeder, toegestaen heeft de voochdie
van haeren zoon, ende aen de Ed. Groot Mo. Heeren
Staten van Hollant ende West-Vrieslant alleen versocht
heeft ordre gestelt te worden , soo op de tutele vanden
jonghgebooren Prinse, neffens sijne Co. Vrouw moeder
waer te nemen, als op de administratie van sijnne goederen ; ende dat haere Conincklijcke Hoocht metter daet
de voors. voochdye heeft aenveert ende soodanige acten
gepleecht als voorvielen, ende namentlijcken, opt versouck
aen deselve gedaen, vermaeckt de Magistraeten vander
Veere , Vlissingen , Geertruydenberch , Meurs ende andere , met meeninge daerin te continueren : daer tegens
alsoo haer opposeren haere Hooch t de Vrouwe Princesse
Douagiere, sijne Cheurvorstel. Doorl t van Brandenburch,
turberende haere Co. Hooch t in de voorschreven hare aengenomen possessie vel quasi, en poogende te beletten die
verders aen te nemen , daerin te continueren ; ende dat
het Hoff, volgens de resolutie ende aenschrijven van haer
Ed. Groot Mo., tusschen de Hoochgem. haere Hoocheden
Gecommitteerde te vergeeffs getenteert heeft middelen van
accommodatie , — Concludeert, dat haere Co. Hooch t gemaintineert, gestijft ende gesterckt, mitsgaders respective
geminuteert sal werden in de possessie vel quasi vande voorschreven voochdie ; de Vrouwe Princesse Douagiere ende
Cheurv. Doorlt gecondempt, alle belet de Vrouwe Princesse
Royale in de voors. possessie vel quasi gedaen , costeloos
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ende schadeloos aff te doen, ende voorts gecondemp t, hare
Co. Hoocht met de voochdie te laten beverden, ende dat
hare Co. Hoocht bij provisie sal werden geadjudiceert de
recredentie ende provisionele commissie in de voorschreven
possessie ofte tot anderen etc.
De heeres Dedel ende Cromom hebben daeraff veesen
doen notificatie aen de P. Douagiere.
Op den avont is den heer van Heenvliet bij de Staten
van Zeelandt geweest, ende uyt den naem vande Princes
Royael gesecht het navolgende :
Edele Mo. Heeren.
Gelijck het

U Ed. Mo. gelieft heeft haere affectie te

thoonen over den jongen gebooren Prince in de assistentie over den doop ende belofte van hare voorsorge zijnner
educatie in de Christelijcke Gereformeerde religie ; soo
vertrouwt haere Co. Hoocht , dat uwe Ed. Mo. niet min
en sullen doen in de conservatie van zijne gerechticheden.
Tot weleken eynde mij gelast heeft , dit schrift aen U Ed.
Mo. vergaderinge te presenteren , met dienstich versouck
favorabelijck in alle equiteyt daerop te willen letten , ende
luyt hetselve als volcht:
Edele Mo. Heeren.
De Princesse Royale , moeder ende voochdesse vanden
Prince van Orange, haeren soon, bevint haer mits d'afflivicheyt van haeren lieven man, van za. gedachtenisse, genecessiteert, U Ed. Mo. in haere hoochwichtige deliberatien te interpelleren , met een versouck , ten hoochsten
important voor den gemelden haren zoon , ende aen deselve
te remonstreren , soodat den laest overleden Prince van
Orangien ende zijnne Doorluchtige voorouders, in den lande
van Zeelandt, eenen langwijlligen tijt van jaeren successivelijck ende yonder eenige interruptie, in de vergaderinge
van uwe Ed. Mo. altijt becleet hebben den staet vande
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eerste ende andere Edelen vanden voors. lande , ende in
deselve qualiteyt door haer Gecommitteerde, soo in de
voorseyde vergaderinge van Staten als in de Gecommitteerde Raden, Reeckencamer ende Staten van Walcheren,
haer recht hebben gedaen bewaren , lijnde tot den voorseyden staet , met de voorschreven annexe rechten ende
voordeelen, bij TT Ed. Mo. erkent privativelijck gerechticht
te sijn ; ende dat om seer pregnante ende gansch rechtmatige redenen ende consideratien , gefondeert niet alleen
op haere overgroote ende ontallicke diensten , in alle respecten gedaen aen desen Staet, ende int bijsonder aen de
Provincie van U Ed. Mo. , mitsgaders op de onweerdeerlijcke meriten daeruyt ontstaen ; -- maer oock, ende insonderheyt , op de considerable interesten, die de voorschreven
illustere voorouders van haeren zoon gehadt hebben in
den wels tapt vanden Staet vande voorseyde Provintie, ten
respecte vande groote ende aensienl. goederen, bij haer in
deselve gepossideert , als onder anderen zijn d'importante
steden ende machtige fortressen van Vlissingen ende Vere
met haer respectiVe gevolch ; ende alsoo , mits de doot van
haren voors. lieven man van Ho. Ged. , den voorschreven
staet van te representeren d'eerste ende andere Edelen
aldaer , met de voors. ampten daervan dependerende , is
comen te vaceren , ende mitsdien het lichaem van TT Ed.
Mo. Republ. is getronqueert van een notabel lit, sonder hetwelcke deselve haer veesen niet en can hebben ende in
haere forme niet bestaen, -- Soo ist, dat de Remonstrante,
hierin considererendé het groot intrest van haeren zoon ,
geoordeelt heeft haer debvoir te zijn U Ed. Mo. sulcx te
representeren, ende deselve seer gedienstel. ende vriendelijck te versoecken, ten eynde, tgunt voorseyt is bij haer
in behoorlijcke ende rechtmatige consideratie genomen
sijnde, gelieven , volgens de gewoonlijcke ordre in haere
regierange geobserveert, vanden voorseyden vaceren staet
jegens de eerste aenstaende vergaderinge van Staten een
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poinct van beschrijvinge te maecken, opdat onsen voorgemelden zoon, bij U Ed. Mo. declaratoire resolutie daertoe
ontvangen zijnde , wij in de voorschreven qualiteyt mogen
helpen besorgen , dat het voors. defect mach werden geheelt , ende tot dien eynde gecommitteert persoonen tot
soo hoochwichtige bedieningen gequalificeert ende U Ed.
Mo. door haer bequaemheyt ende geboorte aengenaem ,
opdat alsoo den voorschreven Staet ende Regieringe tot
zijn volcomen ende noodige forme gerestitueert zijnde, de
resoluties van U Ed. Mo. mogen hebben alle qualiteyten,
die tot het veesen ende perfectie van deselve naer rechten
werden gerequireert.
15. Heeft de P. Douariere een contrarie geschrift in
de Staten van Zeelant doen ingeuen, luydende als volcht :
Aen de Ed. Mo. Heeren de Staten van Zeelant:
Edele Mo. Heeren.
De Princesse Douagiere van Orangien, als grootemoeder
paternelle vanden jongen Prince van Orangien , haeren
jongen zoon, van ter zijden vernemende, dat de Princesse
Royale, in pretense qualité als tutrice van denselven jongen Prince, bij U Ed. Mo. eene remonstrantie heeft laeten presenteren, daerin versouckende, dat denselven in
den vacerenden staet vande eerste ende representerende
de Edelen, soo in U Ed. Mo. Vergaderinge, alsmede in de
Gecommitteerde Raden , Reeckencamer ende Staten van
Walcheren souden worden ontfangen, ende daerover een
poinct van beschrijvinge maecken ; -- heeft niet connen ledich staen U Ed. Mo. te representeren, dat, off wel haere
Hoocht niet weyniger genegen is wat tot d'eere ende dienst
van desen jongen Prince mochte strecken te contribueren,
ende vastelijck betrouwt dat uwe Ed. Ed. Mo. desen jongen Prince, soo ten insichte vande menichvoudige ende
overgroote diensten bij zijnne Doorluchtige voorouders aen
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den Staet van dese Nederlanden int gemeen ende de Provitie van Zeelaudt int particulier gedaen , in besondere
recommandatie te sullen nemen , ende niet toestaen, dat
aen de eere , luyster ende toebehoorten van zijnne voorouders, op hem gederiveert, de minste inbreucke ofte vercortinge sal werden gedaen ; dat evenwel haere Hoocht
den tegenwoordigen staet van dit illustre Huys soodanich
considereert, dat over desselffs regieringe ende de voochdie
van desen jongen Heer noch niet is behoorlijeken gedisponeert, ende immers dat de tutele aen de P. Royale
niet is gedefereert, ende daertoe naer rechten, van wegen
haere minderjaricheyt, daerover niet can geadmitteert werden , ende dat ten dien insichte haer versouck ongefondeert ende voorall noch ontijdich is, ende dienvolgens

U Ed. Mo. hiermede vriendelijck versoucken willen, dat
deselue bij haere groote genegentheyt ten besten van desen jongen Prince Willem gelieven te continueren, ende
vooraisnoch resolutie over dit versouck vande Princes Royal te suspenderen, totdat, over de regieringe vant Huys
ende de tutele behoorlijeken gedisponneert sijnde, U Ed.
Mo. van dieghene, die daertoe sullen geauthoriseert worden , hierover behoorlijeken sullen werden versocht.

Heeft H. H. noch een schrift ingegeuen in de groote
Vergaderinge, tot bevorderinge van den jongen Prins, ende
is maer voor notificatie aengenomen.
16. Heeft H. H. bij haer ontboden den heer Cromom,
ende versocht , off geen eyndt bij accoort soude connen
uytwercken. Waerover den heer Cromom mij is comen
sonderen, en yetwes vant gene H. Hoocheyt hadt versocht,
comen rapporteren.
17. Heeft denselven heer Cromom mij andermael comen
spreecken , in presentie vanden heer van Beverweert, en
iets opt papier gebracht, en dat d'intentie op hetselve van
H. H. soude sonderen en d'onse onderstaen. Sijn Ed.
project luyt als volcht
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bevonden sal werden te competeren, ingevolge van recht
van gardenoble, regence o ff andersints.
6. Ende alsoo het Graeffschap van Leerdam , de Baronnie van IJsselsteyn ende de Orangienpolder met haere
respective domeynen , innecomen ende preeminentien, onder andere goederen geaffecteert sijn tot betalinge ende
versekertheyt vande Douarie vande Co. Princesse; ende
sijne Hoocbt , van za. gedachtenisse', gelieft heeft, de voorschreven goederen aen de Regeerders van Amsterdam te
verbinden voor de twee millioenen gal s , met den interest
van dien, bij haer aen Hoochgem. z. Hoocheyt verstreckt,
ende ten aensien vaat fideicommis, daermede de voorschreven goederen beswaert waeren, te surrogeren de goederen van sijn Hooch t in Seelant gelegen ; dat deselve
Zeeuwsche goederen met gelijcke last, effect ende preeminentien gesurrogeert ende verbonden werden tot betalinge ende verseeckertheyt vande voors. Douarie vande Co.
Princesse , met al sulcke preeminentien van collatie van
beneficien ende ampten, alsmede electie van Magistraten,
als deselve bij contract van huwelijck ende de codicille
dispositie van sijn Hoocht over Leerdam , Isselsteyn ende
den Orangienpolder waeren competerende :
7. Des werden aen P. Douagiere ende zijnne Cheurv.
Doorluchticht , uyt consideratie vande voorschreve surrogatie, toegestaen de collatie van alle beneficien ende ampten , mitsgaders d'electie vande Magistraten over de voors.
steden ende quartieren van Leerdam, IJsselsteyn ende
den Orangienpolder, ende aen de P. Douagiere , besonderl.
over de stalt van Geertruydenberch ende de Swalue.
8. Dat de voorseyde electie van Magistraten , mitsgaders collatie van alle ampten ende beneficien in alle vordcre plaetsen tusschen de voorgem. Princessen ende Churf.
sal verdeelt worden halff ende half, sullende de keure
daervan commen aen den genen , die het lot deselve sal
genen.
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Middelen van accoort tusschen de Co. Princesse
énde de Princesse Douagiere, mitsgaders den
Cheurvorst van Brandenburch, over de tutele
vanden jongen Prinse.
1.

Dat de Co. Princesse , als moeder vanden jongen

Prince, sal hebben deducatie, en sijn d'eerste ende principaele voochdesse van denselven haeren soon, ende hebben
in alle deliberatien, de voorschreven tutele concernerende,
d'eerste stemme.
2.

Dat vande vaderlijcke sijde tot toesiende ende mede-

voochden sullen wesen de grootmoeder, Mevrouwe de Princesse Douagiere , mitsgaders zijnne Cheurf. Doorl t van
Brandenburch, die te saemen sullen hebben de tweede
stemme.
3. Dat de voorschreven tutele met gemeen advys ende
gesamentlijck sal aengeleyt worden tot voorstant ende
conservatie vande rechten, gerechticheden ende preeminentien van sijn boocht den Prince van Orangen , mitsgaders van sijne domeynen ende goederen, ende wijders
haer sal wtstrecken over de administratie ende de directie derselver.
4. Onder welcke directie mede begrepen sal sijn het
employ vant innecomen van deselve domeynen ende goederen, ten behoeve vanden persoon ende staet vande voorschreven Prince, ende dat mitsdien, bij gemeen advys ende
resolutie vande voorseyde gesamentlijcke voochden , sal werden gearbitreert, hoeveel jaerljcx daertoe sal werden geemployeert.
5.

Dat, gelijckerwijs d'electie van Magistaten, item de

collatie van alle ampten ende beneficien, de Co. Princesse
volgens haere houwelijcxe voorwierden is competerende in
alle plaetsen , daerop haere Douarie is geassigneert , ofte
noch vorder moet geassigneert worden, — insgelijcx sal hebben in andere plaetsen, daer haer hetselve naer rechten
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9. Dat met gemeen advys geraemt sal worden het getal van Raden ende Officieren tot den Raet specteren ,
ende dat de eerre helft vande voorschreven Raden sal staen
ter dispositie van bare Co. Hoocht, ende d'ander helft van
haere Hooch t de Princesse Douariere, met zijne Cheurv.
Doorlt van Brandenbuich
18. Dit bovenstaende project, bij den heer Cromom
daechs te vooren aen de Princesse Douagiere gesonden
zijnde, heeft haere Hooch t Hoff de eeren Cheurf. Raden
't voorschreven geschrift verandert ende gestelt als volcht :
Middelen van accoort tusschen beyde de Princessen
ende den Cheurv. van Brandenburch over de
tutele vanden jongen Prince.
Dat de Princesse Royale , als moeder vanden jongen
Prince , sal sijn d'eerste voochdesse van denselven haeren
zoon ende hebben de eerste stemme ; dat vande vaderlijcke
zijde tot medevoochden sullen wesen de grootmoeder Mevrouwe Princesse Douagiere , mitsgaders zijne Cheurv.
Doorlt van Brandenburch, die te samen sullen hebben de
tweede stemme ; dat de voorschreven gesamentelijcke tutele haer sal verstrecken over de directie vanden persoon ,
domeyrien ende goederen vanden Hoochgem. Prince. Onder welcke directie mede begrepen sal sijn het employ
vaat innecomen van deselve goederen, ten behoeve vanden
persoon ende den staet vanden voorschreven Prince , ende
dat mitsdien , bij gemeen advys ende resolutifande voorseyde gesamentlijcke voochden , sal werden gearbitreert ,
hoeveel jaerlijcx daertoe sal werden geemployeert. In de
landen, daerin aen de P. Royale bij codicilie uyt crachte
van huwelijcxe voorwaerde is geassigneert de Douarie in
deselve , sal de Princesse Royale hebben de collatie vande
officiers ende beneficien; euen deselve collatie van bene-

Journaal van Johan van Kerckhoven.

592

ficien ende officien can ende sal de Princesse Royale hebben in de Baronnie van IJsselsteyn, alsoo deselue collatie aen niemant is versei, ende soo verre als de betalinge
vande Douarie uyt de Baronnie voorschreven is gevesticht,
sal de Princesse Rouale uyt andere middelen behoorlijcken
worden voldaen.
In de vordere plaetsen sal de collatie vande beneficien
ende officien tusschen de voorgem. Princessen ende den
Cheurv. verdeelt werden halff ende halff, ende sulcx bij
lotinge. Ende sullen die Officiers die alsnu in dienst sijn ,
off hier namaels van d'een off d'andere zijde sullen aengestelt worden, den eet doen aen de samentlijcke voochden,
op seeckere instructie, met gemeen advys te maecken. De
Raden ende Officieren tot den Raet specterende, nu in
dienst zijnde , sullen in haere ampten continueren , ende
wanneer iemant derselver compt aff te sterven, sal het weder aenstellen van deselve gedaen werden bij beurten ,
waervan de eerste beurte sal hebben de Princesse Royal.
Ende worden dese middelen van accoort voorgestelt
onder expresse protestatie, van niet te sulllen
verbinden, noch iemant te prejudiceren, indien
de minnelijcke accomodatie geen effect sorteert.
Den 23en Februarij 1651 heeft de Princesse Royal aen
de volgende persoonen verleent de acten ende brieven ,
ende deselve geteeckent.
A Messieurs les Intendants en Bourgoigne.
Authorisation sur Jan d'Accoste Berreur Chaucouvert
pour pree -la possession des biens situez en la Franche
Comté de Bourgoigne.
Aen den Schout van Willemstadt en Heyninge.
Aen den Bailliu van Niervaert.
Aen den Schout van Geertruydenberch.
Aen den Schout van Drummelen , Stanthasen ende
Wasbeecq.
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Aen duit Schout vande Hooge ende Lage Swaluwen.
Aen den Drost van Meerhout ende Vorst.
Aen den Drossaert van Bredevoort.
Aen den Drost van Steenbergen.
Aen den Balliu van Herstal.
Aen den Drossart van Lingen.
Den Bailliu vander Vere.
Den Drossaert van Moers.
Aen den Amptman der stalt Grave ende lande van
Cuyck.
Procuratie op den Drossart van Breda , tot het nemen
van possessie vanden Lande ende Baronnie van Breda.
Procuratie op den Drossart vant Graeffschap Bueren,
om vant selve Graeffschap de possessie te nemen.
Procuratie op den Drossart van Leerdam , tot het nemen vande possessie vant Graeffschap van Leerdam, ende
omme te vernieuwen den eedt vande Officieren ende ondersaten aldaer.
Procuratie op Jor Arent van Dorp , Drossaert van IJsselsteyn , tot het nemen vande possessie der voornoemde
Stadt ende Baronnie van IJsselsteyn.
Procuratie op den Balliu van Naeltwijck etc., tot het
nemen vande possessie der Heerlijckheden Naeltwijck,
Honsholredijck, Thonlerdam ende Wateringe ende het vernieuwen vanden eet.
Procuratie voor Hendrick Jongman, Bailliu ende Schout
van Monster, Poeldijck, Terheyden ende halff Loosduynen,
om possessie te nemen ende den eedt te vernieuwen.
Procuratie op Hendrick Jongman, Schout van sGrauens.
ende Sant Ambacht, om possessie van deselve Stadt ende
Heerlijckheyt te nemen.
Authorisatie voor Jan Dimmer, Rentmr van IJsselsteyn ,
om te hebben continuatie van eenige landerijen, die op
erffpachtrecht vaat Capittel van Oude Munster werden
verheven.
xxv. J.

38
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Den 24en geteeckent de naervolgende :
Aen den Meijer der Stadt en Lande van Sichem.
Aen den Hoochbailliu en Rentmr van Warneston.
Aen den Drost van St Martensdijck en Scherpenisse.
Ccmmissie van Dauid Moor, als Sipier van de Gevangenpoorte van Terveere.
Commissie voor Peter Dirven , als Stockhouder vanden
Dorpe ende Heerlijckheyt van Etten , in de Baronnie van
Breda.
Aen den Bailliu van Vlissingen.
Aen den Overamptman van 't Graeffschap Vianden etc.
Aen den Schout vaat Princenlandt.
Aen den Rentrmr van Diest.
Aen den Drossart vande Heerl t Eyndhoven ende Baronnye van Cranendonck.
Den 27en. Procuration pour Jean Rorrey, pour prendre
la possession du fief de la viscomté de Besancon.
Aen den Rentmr ende Schout van Colynsplaete, NoortBevelant ende Orisande.
Aen den Bailliu van Corthene.
Aen den Rentmr van Dieren.
Authorisatie op den Rentmr van Hulsterambacht , omme
in de possessie ende continuatie der voorn goederen te
continueren.
Procuratie op

`), tot verheff van het Burch-

graeffschap van Antwerpen
Procuratie op S r Tassin S r de Landes, pour prendre la
possession du chasteau Regnard.
Procuratie tot het verheff der leengoederen, resorterende
onder het Hertochdom van Brabant.
Den 24en Feb. 1651 heeft de P. Royal vernieuwt ende
geteeckent de naervolgende Magistraten , als :
Isselsteyn, Buren, Oosterhout, Roosendael ende Nispen
1) Oningevuld.
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Hage, Giuneken en Bauel , Baerle , Ettert, Alphen en
Chaem, Sundert en Rijsbergen, Dongen, Gilse en Ryen,
Terheyden.
Den 27en , Willemstadt ende Ruygenhill , Leerdam,
Acquoy.
Den Z en Meert, aen den Drossart ende Rentmr van
Steenbergen te samen, off bij absentie, een van beyden.
Aen den Schout ende Rentmr van Princenlandt.
Den 12 en Meert, de Magistraet van Eyndoven; de Magistraet van Gestel, Strijp en Stratum.
Den 21en April zijn Me rs Raffelis en Saunier affgesonden met diverse brieven, instructie ende ander depesches
naer Orangen.
23. Is affgesonden de veranderinge van Magistraet van
Vlissingen.
Den 27en Februarij 1651:
Procuratie tot het verheff vande Heerlijckheden van
Meerhout en Vorst.
Procuratie om te verheffen de leengoederen onder de
Camer van Montfort.
Commissie voor Jacob Aertsen, als Boswachter vant
Mastbosch in de Baronnye van Breda.
Procuratie op

'), tot verheff vande leen-

goederen in Hollandt.
Procuratie om te verheffen de Stadt ende Heerlijckheyt
van Warneston.
Procuratie om te verheffen de leengoederen gelegen in
Z eelandt.
Procuratie tot verheff van Grimbergen , Herstal , Putten , Diest, Sichem ende Scherpenheuvel.
Procuratie om te verheffen de Stadt, Slot ende Heerlijckheyt van Lingen.
Den 23en is den heer Cromom bij de Princesse D, oua1) Oningevuld.
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giere ontboden geweest, die gesegt heeft, als sij de helft
in Zeelant int nomineren vande Magistraet niet en soude
participeren, dat alsdan 't contract van accomodatie affsneet, ende dat zij dien eggen avont haere brieven soude
affsenden; dat P. Royal goetgevonden heeft van gelijcken
te doen en op alle plaetsen , om possessie te nemen, te
schrijven ende te senden.
24. Is d'heer Cromom nochmaels bij P. Douagiere geweest ende geproponeert, off in plaetse, daer haere [Hoogh.
de Pr.] Douagiere uyt treckt, de collatien van offitien en
vermaken van Magistraten viert toegestaen , dat haer H.
soude contenteren ; heeft het mede affgeslagen en soo alle
vordere brieven ende orders voorts affgesonden.
Den l en Meert, heeft seecker heer aen den beer van
Cromon voorgedragen , dat men Princesse Douagiere in
Zeelant 3 int vermaecken vande Magistraet wilde toestaen;
dan P. Royael doen aenseggen, boven dat het die van
Zeelandt niet soude smaecken, dat oock eenige Heeren in
Hollandt haer sulcx hadden ontraden, om dat vreesden t'onaengenaem soude zijn en dissidentien veroorsaecken, daer
P. R. aff abhorreert ende niet en desireert als beyde die
Provintien in alles te believen, en stil ende rustich te leven.
Ten seleen dage heeft de P. Douagiere den naervolgenden brieff aen den Raet vande Prins, Tresorier ende
Ontfangers geschreven, mutatis mutandis:
Amalia, bij der gratien Godts Princesse van Orange.
Erentfeste , lieve , getrouwe.
Alsoo wij meer ende meer tomen te vernemen , dat de
Princesse Royale, de naergelaten vrouw weduwe van Hooger Gedachtenis zijnne Hoocht den Prince van Orangen,
in zijn leven onsen lieven zoone, haer onderwint de voochdye vanden jongen Prince van Orangien, haeren zoone,
ende de administratie desselffs goederen, niet tegenstaen
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dat Hoochged. Princesse Royale niet alleenlijck tot nochtoe tot deselve voochdye ende administratie niet geadmiteert en is, maer oock , vermits ende uyt oorsaecke van
haere minderjaricheyt , naer rechten daertoe niet en can,
noch behoort, geadmitteert te werden, ende wij als grootmoeder paternel van onsen jongen soone, ende zulcx voor
ons celven ende mede uyt den name ende als gemachtichde
van zijnne Churf. Doorl. van Brandenb. , omme te prevenieren alle disordren ende inconvenienten, die uyt hetgene voorschreven is, waren te verwachten , de Princesse
Royale hadden doen versoecken daervan te willen desisteren ende tselve naer te laten , ten minsten tot ter tijt
toe dat opt bestellen vande tutele ende tgene daervan
dependeert, verdragen mochte zijn tusschen diegene die
daerinne te leggen hebben, ende sulcx toestaen, ende verhoopt hadden, dat hetselve versoeck bij de Princesse Royale in behoorlijcke achtinge genomen soude sijn geweest;
maer daer tegens dagelijcx vernemen , dat de Hoochgem.
Princesse Royale int gene voors. is voortgaen, -- Soo bevinden ons daeromme, ende omme alle vordere inconvenienten ende disordren, die daeruyt souden mogen ontstaen,
tijdelijck voor te comen, genootsaeckt U E. te waerschouwen , gelijck wij in qualité ende uyt den naeme als hier
voren waerschouwen mits delen, dat de Princesse Royale
als voochdesse vanden Hoochgedachten jongen Prince van
Orangen niet sult hebben terkennen nochte eenige bevelen ende ordonnantien bij deselve, in pretense qualité aen

U gedaen , te obtempereren ende naer te comen , nochte
eenige papieren ofte schriften , onsen jongen soon off desselffs tutele aengehoorich , aen Hoochged. P. Royale op
haer bevel off versoeck affvolgen te laten , nochte eenige
depesches van Magistraturen ofte Officieren off anders te
doen ; ende wat ter contrarie soude mogen gedaen sijn
ofte noch gedaen worden, datselve verslaren ende houden
wij voor nul ende van onwaerden. Ende soo dierentegens
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van U yets soude gedaen worden , zullen wij de schade
ende interesse, daerdoor ontstaen, aen U verhalen. Ende
soo alreede eenige ordonnantien uyt den name vande P.
Royale souden mogen aen U gedepesscheert zijn, belasten
wij U, dat ghij ons daervan met den eersten pertinente
kennisse sult geuen, als oock van tgene bij
gedaen. Waertoe ons verlatende, bevelen

U daerop is

U in Godes H.

bescherminge. In sGrauenhage 15 Februarij 1651. Onder stout:
Uwe goede vrindinne,
Amalia, P. d'Orange.
Superscriptie: Erentfeste, vrome, lieve, getrouwe, Lau-

reins Buysero, Griffier en Secretaris van S. Hoocht.
sGrauenhage.
Den 4" Meert is den Raetsheer Moesvelt bij den Adt
Pothoven geweest, en gerecht, datter een accoort moet
gevonden worden , en dat hij gelooffde, P. Douagiere Zeelandt soude quiteren ; versocht yets bij geschrifte , dat zijn
E. hem soude voorhouden, soo hij weerquam.
Den Sen, Sondach , ben tot Rotterdam geweest, van
wegen de P. Royal , bij den heer de Bellievre , Ambassadeur, aldaer gearriveert, en hem verwelcompt , ende savonts gekeert.
6. Ben van wegen de P. Royael in den Raet geweest,
ende geremonstreert het naervolgende:
Aen die vanden Raet ende Reeckeninge van zijnee
Hooch t den jongen Prins van Orangen.
Dat de Princesse Royal wat difficulteyt maeckt , haer
met d'ordre vande begraeffenisse te moyen , is , omdat se
bevint eenige uyt malitie, andere uyt ignorantie, hare actien derven trauerseren. Om echter te toonera, datter niet
en is, waerin zij haer niet en wil laten gebruycken, als
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sulcx mach strecken tot eer ende dienst van S. Hooch t Ho.
Lo. Memorie, haeren lieven man, soo heeft sij mij gelast,
op dese puncten, die de Heeren vanden Rade haer op gisteren bij geschrifte hebben overgegeuen , te seggen het
naervolgende:
1. Eerstelijck , dat se approbeert , dat van wegen de
Heeren Collonellen, met de Heeren vanden Raet van Staten sal werden gesproocken , ende verstaen, hoe dat alle
Collonels, die niet vant maegschap en sijn, off onder de
Heeren Staten zijn , ontrent het lichaem van S. Hoocht
ontsterffel. Memorie sullen gaen , waermet dispuyt vant
eerste poinct sal comen te cesseren.
2. Optweede, wegen den ranck van die vant maegschap :
dat haer Coninckl. Hooch t gesegt werdt ende dat se oock
van opinie is , dat vaders bloetvrienden den voorganck toecompt ; echter jegens de coustuymen deser landen niet
en wil iets raden te doen; doch dat men nevens den Hertoch, haeren broeder, twee vande vaderlijcke zijde soude
connen aenbieden te gaen, en vragen off zij dan alle contentement namen; en soo neen, dat alsdan bij 't Hoff van
Hollandt werde geconsuleert, en haer advys gevolcht.
3. Opt derde : soo den Graeff van Hoorn ende den
Baron van Schomberch content waeren, als gerecht wert,
dat alsdan den van Suylesteyn de Croon soude connen
dragen ; dan dat contrarie verstoni, ende dat den heer
van Schomberch haere Co. Hoocht dienstelijck hadde doen
seggen , dat hij niet en pretendeert de naeste te sijn aent
lichaem, uyt Benige consideratie, als in regard vande charge,
die hij bij sijne Hoocheyt heeft gehadt.
Die Heeren geaccordeert zijnde , dat alsdan de P. R.
gern wil toestaen, dat in dese begraeffenisse zijne Hoochts
Officieren voor de haere sullen gaen, soodat de tweede
plaets den heer van Schomberch gegeuen wordende , naer
den heer van Suylesteyn, de derde bij een sal wesen die
haere Co. Hooch t sal ordonneren; de vierde bij een, die
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hare Hooch t sal ordonneren. 'T roupeert bij de Heeren
Stalmrs, daervan die van zijne .Hooch t de rechterhant in
dese actie sal gegeuen worden. Den Hoffmr vande P. Royal bij den Hoffmr van zijnne Hooch t sal in dese actie
denselven oock de hant laeten. Voorts dat de plaets vanden
heer Capri des guardes, dewijle denselven heer bij de garde
wil gaen, aen den h r Buat sal gegeuen worden , en dat
de P. Royal de verdere dispositie aen haer laet.
Naer dese antwoort heeft den heer van Heenvliet haer
onderrecht vaat opschrijven ende onderschrijven vande brieven, die de P. Ro y al in desen rou heeft geschreven, ende
oock dat den inhout met den inhout van wijlen zijnne
Hoocht in alles accordeerde.
Den T en. De begraeffenisse wiert om het quaet weer
uytgestelt, en diep in den avont met de Princen van Portugael d'accoort en oock met de heeren Schomberch ende
Zuylesteyn en vorderen trein te volgen.
Den 8 en . Is het lichaem van S. Hooch t in ruste ende
sonder dispuyte ter werden gebracht in de tombe vande
Princen sijne voorouderen tot Delft.
9. Heeft den heer Ambassadeur Bellieure audientie bij
de Princesse Royal gehadt, ende naerdat hij zijnne credentialen hadde overgelevert ende gecomplementeert ende
vande P. Royael verwillecompt, heeft haer Co. Hoocht,
sijn affscheyt willende nemen, het naervolgende gesegt:
„La Reyne ma Mere mescrit quelle a une entiere confiance en vous. Cest pourquoy je vous donnerey la peine
un de ces jours de vous communiquer l'affaire que j'ay,
qui est fort traversée de Madame la Douagiere, en quoy
je vous prieray de m'en vouloir assister de vos bons conseils."
10. Hebben die van Vrieslant , presiderende in de groote
Vergaderinge, een antwoort versocht op de missive van
haer Hoocht P. Douagiere, in faveur vanden Prince voordesen overgelevert.
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ende vanden Cheurvorst bij tHoff audientie versocht ende
geremonstreert, hoe Hoochgem. Princesse Douagiere hadde
doen voorslaen seeckere middelen van accoort, hier vooren
geinsereert, ende dewijle die niet en wierden aengenomen,
soo versochten recht.
Den Hertoch van Lansbergen heeft hier gesonden Monsr
Konig, zijnen Raet ende Secretaris, die oock audientie
versocht, en binnenstont met den Ad t Kerckhoven , remonstrerende haer recht voor alle andere tot de tutele.
16. Is Monsieur Oudart met de Heeren Ad ten vande
P. Royal boven geweest, ende geremonstreert wat bij den
heer Cromom gedaen was, en hoeverre de Pr. Royal van
haer recht was geweken, ende hoe jegens haer versouck
aen die van Seelant halt geprotesteert , ende alle Rentmrs verbot gedaen geen penningen te geuen etc., ende
dat derhalven alle handelinge affsneet ende antwoort op
onse conclusie versochten ende recht.
Den lHen , ben den Heer Ambassadeur Bellievre van
wegen de Pr. Royal we gen besoucken, en onderricht van
haer proces off dispuyt gedaen.
19. Is den Heer Ambassadeur bij de P. Royal geweest ,
en gesecht, de P. Douagiere soo veel niet en conde pretenderen als men haer presenteerde.
20. Sijn de heeren Dedel ende Cromom bij de Princesse Royal geweest, ende den inhout van het naervolgende geschrift voorgehouden:
Propositions d'accord entre S. A. Royale , Madame
la Princesse Douagiere et Monsieur l'Electeur de
Brandenbourg, touchant la tutele du Prince.
1. Que Son A. Royale agira en l'éducation du Prince
son filz, avec advis et cognoissance de Madame la Princesse Douagiere.

602

Journaal van Johan van Kerckhoven.

2. Que S. A. Royale, comme mere, sera recognue pour
premiere et principale tutrice du Prince son filz , et aura
la premiere voix en la tutele.
3.

Que Madame la P. Douagiere et Monsieur l'Elec-

teur de Brandenburch seront joints a S. A. Royale comme
curateurs et inspecteurs, contuteurs paternels et n'auront
ensemble qu'une voix, qui sera la seconde.
4.

Que la tutele ainsi establie aura la direction de tous

les domaines et biens du Prince.

5. Que cette direction s'estendra sur l'employ du revenu,
comme aussy sur les despenses qui concernent la personae
et la maison du Prince, et qu'on reglera avec commun consentement combien on y doibt employer annuellement.
6.

Que S. A. Royale aura seule la disposition absolue

des magistratures et charges dans tous les lieux qui lay
sont et seront assignees pour son douaire , taut par son
contract de mariage, que le codicille du Prince, son mary,
comme aussi aux autres endroits ou selon la constitution
locale et en ruitte du droict de gardenoble , de regente,
ou d'usufructuaire luy appartiendra.
7. Et comme les biens de Selande ont esté surroguez
en la place du Comté de Leerdam, Baronnie d'Ysselsteyn
et le polder d'Orange , ou le douaire de S. A. Royale
estoit affecté, elle aura privativement et seule la disposition des charges et magistratures dans les biens de Selande.
8.

Que dans les autres lieux hor du non cognu cy-

devant douaire , l'Election des Magistrats et la collation
des charges sera partagée esgalement entre S. A. Royale
d'une part et Madame la P. Douagiere avec Monsieur
l'Electeur de Brandenburch de l'autre , lont le choix se
fera entre eux par le sort.
9. Que l'on reglera avec commun consentement le nombre des Conseilliers et des Officiers qui en dependent, et
qu'une moitié du Conseil se fera par l'eection de S. A.
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Royale et l'autre par celie de Madame la Princesse Douagiere avec monsieur l'Electeur de Brandenburch.
Bien entendu que si les propositions ne soot acceptees, qu'elles ne tireront à aucune consequence,
soubs protestation Bien expresse.
Waerop here Co. Hooch t heeft geantwoort :
Sachez, Messieurs, si la Princesse Douagiere, ma belle
mere, veult l'accort que monsieur de Crommon a proposé.
Et apres je scauray de nous, si je le peur. Car d'aller
contre l'intention de feu le Prince mon Mary, ne feray
sans que la cour me l'ordonne.
Sijn daernaer bij de Princesse Douagiere geweest, die
't accoort affsloech ende het naervolgende schrift aen tHoff
dede ingeuen :
Naere Hooch t de Princesse Douagiere van Orangien, voor haer selven ende als lasthebbende van
zijnne Cheurfurstel. Doorluch t van Brandenburch,
Gesien hebbende tgeschrifte van wegen de Vrouwe Princesse Royale, den Hove bij forme van eenera gelibereerden
heysch ende conclusie overgelevert , aengaende de voochdie
vanden jongen Prince, dede seggen over het aenvangen
van soodanige proceduren ten hoochsten verwondert te
sijn, als daertoe alleenl. tenderende omme tusschen de H.

G. Hooge ende Illustre persoonen, den anderen soo naer
in alliantie bestaende , een verwijderinge te maecken ende
deselve te doen vervallen in een lanckwijlich proces, alleen
op feytelijckheden ende niet op rechten off redenen gebouwt.
Dat het stellen van voochden bier te lande bij de Overicheden, volgens de notoire gerecipieerde costume is summariae cognitionis , twelck ten dienste der weesen , sine
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strepitu judicij sub aequali informatione, vande persoonen
die tot deselve voochdie de naeste ende bequaemste zijn,
ex officio judicum gedaen moet worden;
Dat het ordonneren der voochden competeert de Ed.
Mo. Heeren vanden Hove van Hollant ;
Dat deselve dienvolgende, soo naer de beschreven rechten , als volgende de voorschreven gerecipieerde costume,
daerinne ten dienste van jongen Prince pupille summatim
ende de plano, ex ipsorum officio hebben te procederen ;
Dat soo lange bij deselue geene vocht ofte voochden
over de H. G. Prince pupille geordonneert, genommineeert
ofte gedeclareert zijn, niemant sich ofte haer deselve voochdie can aenmatigen;
Dat alle tgene dienthalven bij de Vrouwe Princesse
Royale, sonder authoriteyt vanden Hove, feytelijck gedaen
mach sijn, voor puyre feytelijckheden, ende geensints voor
acten possessoir vande gemelte tutele gehouden ende geacht moeten werden ;
Dat de Princes Royale bij den Hove notoirl. geen voochdesse over den jongen Prince haeren soone gedeclareert,
nochte haere pretense voochdie in eeniger wijse geconfirmeert is ;
Dat deselve haere Coninckl. Hoocht, mits haere minderjaricheyt, oock naer rechten niet habyl en is, omme voor
alsnoch over haren H. G. zoon voochdesse gestelt te mogen werden ;
Dat oock niet bewesen sal worden, dat naer coustumen
deler landen , haere Co. Hoocht geduerende haere minderjaricheyt daertoe habil soude sijn ;
Dat het pretense geschrift, twelck bij de Princesse Royale in haeren voorschreven eysch, een concept van testament van S. Hooch t H. L. memorie genaempt vert, den
rechten genoech zijnde, niet en vert bewesen door expresse
last van sijne Hooch t ontworpen off geschreven te sijn ;
Dat in allen gevalle tselve niet alleen laboreert aen het
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defect van alle soletnniteyten ende onvolmaecktheyt, maer
oock uyt de solemnele codicillen , daerop naderhandt gevolcht , evidentelijck geconvinceert can werden , dat d'uyterste wille van sijn Hoocheyt H. L. Memorie, geensints
geweest is omme haere Co. Hooch t voochdesse over sijne
kinderen te maecken ;
Dat de Vrouwe Princesse Douagiere bij seeckere deductie , aen de Ed. Groot Mo. Heeren Staten overgeleuert ,
gebleven zijnde in termen van beleefftheyt , niet anders
en heeft toegestaen, dan dat haere Co. Hooch t soude hebben d'opsicht over den persoon ende opvoedinge vanden
jongen Prince pupille , haren soon , laetende bij deselve
deductie d'administratie der goederen indifferent, omme
scilicet geregeert te werden onder de voochdye van degene,
die bevonden werden daertoe bequaem, geinteresseert ende
gerechticht te zijn ;
Dat het geene turbatien , maer deuchdelijck protestatien
,ende clachten zijn geweest , dewelcke haere Hooch t de
Princesse Douariere ende zijne Cheurf. Doorl t van Brandenburch gedaen hebben, over de voorschreven feytelijckheden bij de Princesse Royale , int versetten van eenige
Magistraten gepleecht, ten tijde als tiloff, oock volgende
de resolutie van haer Ed. Groot Mo. , eerst besich was
omme tusschen de H. G. partijen te tenteren viam concordiae
Dat de P. Royale geene voochdesse over den jongen
Prince pupille gestelt, nochte oock, mits de voorschreven
Naere minderjaricheyt, voor als noch habyl sijnde, omme
tot de voors. voochdie geadmitteert te connen werden ,
oock in haer Co. Hooch ts regarde geene maintenue ofte
immissie in de pretense possessie vande voorschreven voochdie , die noch niet gebooren is, plaets grijpen can;
Dat mitsdien H. Hooch t de Princesse Douagiere ende
zijnde Cheurf. Doorl t verstaen, dienaengaende met haere
Co. Hooch t in geene litis contestatie te connen treden ,
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maer hen keerende tot de Ed. Mo. Heeren vanden Hove,
ende implorerende derselver Ed. officie , versoucken ende
insisteren daerop, dat, sonder verder uytstel, bij den Hove
op de voochdye vanden jongen Prince mach worden gedisponeert , ende dat dien volgende haere Hooch t de Princesse Douagiere tot voochdesse en zijnne Cheurv. Doorlt
tot voocht over H. G. jongen Prince pupille, bij den Hove
sullen werden aengenomen ende gedeclareert. Twelck P.
Royal , zijnde gecommuniceert , heeft resolutie genomen
't Cabinet te openen , om alle verdere possessien te continueren.
21. Ende dienvolgende is haer Co. Hooch t ten halff
thienen smorgens int cabinet gegaen, geaccompagneert
met haere Dame d'honneur ende haeren Surintendent vant
Hoff, ende tot getuygen de heeren Schomberch, Beaumont , Buysero , Kettinck, Alphen ende den Camerlinck
van wijlen sijn Hooch t, Hendrick Jonghman.. Maer dat
alles in de laden was gelecht ende in coffers, de particuliere brieven, tgelt in een ander, de juweelen geinventariseert, soo is alles weder gesegelt ende geslooten.
22. Heeft P. Douagiere hierover aent Hoff geclaecht.
23.

Sijn de heeren Dedel ende Cromom bij haer Co.

Hoocht geweest ende gesegt de Princesse Douagiere seere
claechde, uyt wat authoriteyt dit hadde gedaen. De P.
Royal antwoorde : Je suis instruict que cest le droict des
vefues de faire inventariser les meubles et les papiers de
la maison mortuaire. Et je n'ay faict autre chose , et auray soing qu'yls serout bien garden. Et cest que feu mon
Mary ma particulierem t recommandé.
25. Heeft de Princesse Douagiere een scherp geschrift
jegens het openen vant cabinet ingegeuen.
27. Heeft P. Royal een contra-geschrift ende justificatie
jegens 't geschrift vande P. Douagiere ingegeuen, ende
den Secretaris van Alphen een verbael over 't gepasseerde
int cabinet.
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Heeft de Princesse Royal op de conclusie van P.

Douagiere geantwoort en in doen genen; welcke antwoort
niet smaeckende, heeft de Princesse Douagiere den heer
Pensionaris Ruyl ontboden , ende versocht , in Hollandt
voorgedragen mocht worden, dat het Hoff geen eyndt en
maeckt , ende moet werden aengesecht sulcx voor dese
vacantie noch te doen.
Ten selven dage is int Hoff verstwen, dat P. Douagiere
ende den Cheurvorst gelast souden werden contrarie conclusie te nemen, ende tot dien eynde d'Advocaten ten
wedersijden aengesecht, 's anderen daechs ten 9 uyren in
den Raet te compareren.
29.

Heeft P. Royal het naervolgende geschrift in Hol-

landt ingegeuen:
Aen de Ed. Groot Mo. Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.
De P. Royale sijnde onderricht, dat de Princesse Douagiere, Naere schoonmoeder, op gisteren aen U Ed. Groot
Mo. heeft doen versoucken , dat aent Hoff door missive
mocht gerecommandeert werden expeditie van justitie , is
daerover ten hoochsten verwondert , alsoo de meergem.
P. Douagiere zedert 13 Februarij (als wanneer de Hoochgem. P. Royale haeren eysch ende conclusie aen het Hoff
van Pollandt heeft overgegeuen) tot nochtoe is blijvende
in gebreke van daer tegens t'antwoorden, hebbende alleen
op den Ken deser overgelevert zeecker geschrifte, daerbij
zij onder anderen expressol. protesteert van niet te willen
litiscontesteren ofte antwoorden. Ende alsoo de remonstrante niet min als Mevrouwe P. Douagiere daeraen is
gelegen , dat haer onderlingh different op het spoedichste
mach werden getermineert, — versoeckt van gelijcken U Ed
Groot Mo. seer gedienstelijck, sulcx aen den voorschreven
Hove te willen recommanderen , met begeerte dat daerin
sommarie ende plano werde geprocedeert, behoudens noch-
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thans dat hetgunt soude mogen veesen de essentic judicij
et stili niet en werde geomitteert ende alle substantiele
nulliteyten geprecaveert.
Ten selven dage hebben d'Advocaten ten wedersijden
int volle Collegie vant Hoff van Hollant binnen geweest,
ende seer gedisputeert, soo dat het Hoff tot twee mael
toe d'Advocaten van Princesse Douagiere hebben moeten
gelasten , bij uytspraecke op den eysch te antwoorden.
De Graven van Nassau hebben oock versocht , in de tutele niet te mogen werden vergeten , en is geantwoort ,
dat zij bij het concept van testament waren geexcludeert,
naer twelck P. Royal haer meynden te reguleren, naerder
bewijsera over te leveren ende decisie op te verwachten.
30.

Hebben onse Advocaten op de procuratie vanden

Heer Cheurvorst instantie gedaen.
31.

Hebben sij dat vanden Cheurvorst laten varen en

is ten wedersiden geconcludeert ende van alles voldongen.
April 1651.
Is het geconcludeerde gerevideert , ende voorts bij den
Hove gelast, de saecke te bepleyten ende te wisselen van
stucken onder inventaris, ende te doen hooren getuygen,
tot justifiicatie van ider sijn gesustineerde.
7. Is de saecke voor den vollen Raedt ten wedersijden
bepleyt.
8.

Affgepleyt ende de saecke voorts in alles voldongen.

21. Is onsen sack ende stucken overgelevert.
24. Heeft Weyman wegen de princesse Douagiere aen
die vant Hoff geclaecht, dat alles int Hoff gepilleert
viert, en dat voor geen dingen sorge droegen , en den
Prins zijn nootdruft ontrocken.
27. Heeft den Adt Kerckhoven van wegen de Princesse
Royal binnengestaen, ende versocht d'accusatien bij geschrift en bewijs daervan; dat soo de P. Royal volck iets
hadden vervremt off ontrocken van Princengoet, zij die
soude doen straffen; soo van S. Hoochts za. Officieren,
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daer geene kennisre aff en hadde , het examineren.
De minne verandert was op de naervolgende advisen
vande Doctoren :
Nous soubsignez, assemblez par ordre de son A. Royale
pour la santé de Monsieur le Prince, ayant meurement
consider son temperament , que nous avons trouvé estre
chaud et sec, nous avons conclu tous d'un commun consentement que le lait de sa nourisse estant trop chaud et
trop espais et fort disposé a se cailler dans son estomach ,
d'ou it est arrivé des accidents facheus, joint à d'autres
considerations qui rendent le lait des nourisses peu louable, qu'il le failloit changer, pour ne pas exposer la santé
d'un prince si cher au peril qui pourroit en arriver. Faict
A, la Haye ce 18 Avril 1651. Onderteeckent: Fraiser, Arnoldus de Reecq , N. Liebergen , P. Romph, d'Aquin.
Nous soubsignez ayant consideré le laict de plusieurs nourisses, nous avons trouvé tous d'un commun consentement
que celuy de la femme de Jan Herresson, autrement petit
Jan, demeurant a Honholred. , estoit le meillieur et le plus
proportioné pour la santé de monseigneur le Prince. Faict
A, la Haye ce 18 Avril 1651. Was onderteeck t : Fraisser,
Arnoldus de Reeck, W. Liebergen , P. Romp, d'Aquin.
28. Heeft de P. Douagiere een rep te aent Hoff gepresenteert ende daerbij versocht interdictie , om de P. Royal
te beletten de Magistraet van Vlissingen niet te vermaken.
Is den eygen avant aen sommige Heeren geseght, dat
de P. Douagiere den Ad t Nieuvelt tot Vlissingen met
credentialen had gesonden, en 't vorige versocht; dan dat
de Magistraet voor antwoort hadde gegeuen , volgens het
27 e art. van Naere Keure, het privativel. de moeder toequam ; dat den Dien April des een protest hadde ingegeuen , naer welcke sij echter goet hadden gevonden de
nominatie te doen en P. Royal over te senders , die den
22en deser d'electie hadde gedaen ende die met denselven
bode, die daer met quam, weder terugge naer Vlissingen
39
xxv. J
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hadde gesonden , ende soo eerre gedaene saecke was en
niet hoopen wilde 't Hoff de P. Royal in haere possessie
Boude willen turberen , daer de Staten van Hollandt voor
delen, sulcx te doen, aen P. Douagiere hadden geweygert.
Meye. Heeft P. Royal op de requeste vande P. Douagiere geantwoort.
12. Naedat alle stucken bij de Heeren vant Hoff waren affgelesen , soo vonden deselve Heeren goet , eer sij
tot conclusie quamen , de P. Douagiere door de 4 eerste
Raden te doen spreecken ende de laetste articulen vant
accoort andermael te presenteren; dat zij dien dach excuseerde, omdat zij medecineerde.
13. Is 't Hoff bij P. Douagiere geweest ; dan heeft alle
middelen van accommodatie a#lgeslagen.
16. Soo als tHoff met de saecck besich was , soo hebben de Raden vanden Cheurvorst versocht binnen te steen,
ende aldaer lang gearrangeert; haer wert gerecht, dat zij
ende P. Douagiere dat van Zeelant moest laeten varen :
off geen middelen van accoort en sagen, en sententieren
souden.
Sij namen aen, P. Douagiere daervan te spreecken, ende
brachten daernaer tot antwoort , wat equivalent de P.
Douagiere jegens Zeelant soude hebben ; dat zij het equivalent aent Hoff verbleven, die voor antwoort gauen, dat
Zij geen Arbiters , maer Rechters waren, ende soo P. Dou-

agiere ende zijlieden eysch moesten doen.
21. Heeft P. Douagiere tHoff ontboden , en waren d'heeren Dedel , Block, Cromom, Vrancken, Kinschot ende de
Raedt. Haere Hoocht claechde ende sprack wat scherp
en versocht een eynde.
22. Heeft tHoff den heer van Heenvliet ontboden en
gesegt : gesint waren bij P. Royal te comen, en off deselve
tot een equivalent jegens dat van Zeelandt wilde induceren.
Den eggen dach quam de heer Cats wegens de Staten
van Hollandt bij P. Royal, versouckende ordre te stellen,
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haer volck die van Engelant geen affronten wilden aendoen. P. Royal antwoorde : „Jay d'esia donné ceste ordre
A mes domestiques , et je leur renouvelleray ce commandement. Et si quelqu'un des miens y contrevient, je seray
la premiere à le condemner. Et feray tousiours mes gees
obeir les ordres de Messieurs les Estats."
23. Sijn van wegen tHoff bij de P. Royal gecomen de
heeren Dedel, Block, Cromom ende de Raedt , en heeft P.
Royal geantwoort :
Messieurs. Je croyois apres que Madame la Douagiere
avoit rejetté le project d'accord de mons r Cromom , que
l'affaire seroit terminée par justice, ce que j'attends tousiours de vostre integrité. Je ne ferois pas peutestre de
difficulté d'offrir quelques terres, si vous me pouviez asseurer que Madame la Douariere fust dans la volonté d'accepter le susdit accord. Mais de faire tousiours des offres
de mon costé, et qu'elle les rejette du sien, vous pouvez
croyre que cela m'est assez rude. Neantmoins, Messieurs,
je luy accorderay encores, a viie consideration, les terres
de Leerdam et Ysselsteyn, a condition qu'en cas de refus , et qu'elle ne se tienne point audit accord, vous me
ferez vne prompte et brieffue justice.
Den eygen Maendach zijn de voorschreven Heeren bij
de P. Douagiere geweest, die meer begeerden: als Lingen,
Meurs , ende dat in Zeelandt P. Royal maer voor 6 jaer
Boude hebben.
24. Quamen de voorzeyde Heeren bij P. Royal, en versochten meer equivalent.
Op welcke P. Royal antwoorde :
Messieurs. En vostre consideration jay tousiours augmenté mes offres là ou la P. Douagiere, par vos offices,
s'est tousiours restraint d'avantage. Et je croy Messieurs
vous avoir satisfaict et vous prie ne me pas presser plus,
car je suys resolu de ne faire un pas d'avantage. Mais
decidez l'affaire.
39 *
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En als zij van Zeelandt spreecken , en dat P. Douagiere
in Premier Noble te stellen oock te seggen wilde hebben,
sloech sulcx P. Royal aff, seggende dat se verstont : Que
les biens de Zeelande me demeurent affectez pour mon
douaire, dans son entier, avec tour droicts et preeminences.
25. Heeft monsieur Oudart van wegen P. Royal bij de
Heeres vant Hoff geweest, ende uyt haeren naem gesegt
het naervolgende :
Messieurs. La P. Royale en vostre consideration a faict
toutes les avances imaginables pour un accommodement.
Mais tout cela n'ayant nervy qu'à roidir d'avantage Madame la P. Douagiere en ses pretentious , la P. Royale
est resolue de ne plus faire un seul pas. Cest pourquoy,
Messieurs, Elle vous prie de voulloir decider l'affaire. Afin
que les interests et dommages, que son filz et la maison
souffrent , puissent cesser. C'est Messieurs ce que la P.
Royale vous demande tres instamment.
27. Quamen de voorzeyde Heeren andermael , en versochten een accommodement. De P. Royal antwoorde het
naervolgende:
Messieurs. Vous avez veu jusques icy comme jay esté
disposée à un accommodement, et comme Madame la Douariere y a eu de l'auersion. L'inclinatiou qu'elle y tesmoigne a present n'est qu'un artifice pour gaigner les
vacances et pour doneer loisir a Monsieur l'Electeur d'arriver. C'est pourquoy je vous prie de satisfaire à la resolution de Messrs les Estats, et de decider l'affaire. Et si
vous me deniez ce point, j'auray suiect de me plaindre à
tout le monde, et seray la premiere personne à qui vous
avez refusé justice. Et si ce n'est en ma consideration ,
faictes au moins pour l'amour de la Maison qui se ruine.
28.

Vergadert 't Hoff om te sententieren, de clocke

4 uyren.
30. Is navolgende Sententie gepronuncheert:
Op de differenten, geresen voor den Hove van Hollandt
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tusschen haere Co. Hooch t eysscheresse in cas possessoir ende
verweerderesse in reconventie ter eenre, ende haere Hoocht
de P. Douagiere voor haer selven ende als conjuncta persona,
mitsgaders de rata caverende voor zijne Cheurv. Dood t van
Brandenburch , verwerdse ende eysschersse int voors. cas ,
respective ter ander sijden, mitsgaders zijne Ex Ce Don Guillee, Prince van Portugael, den Heere Frederick Lodewijck,
Palsgrave bij den Rhijn etc. , Hertoch van Lansbergen ,
voor hem celven, ende als volmachtichde ende constitutus
procurator in rem suam , vanden Heere Louys Philippe,
Prince Palatin vanden Rhijn , Hartoch van Baviere ende
Cimmeren, en sijn ExCe Don Emanuel , Prince van Portugael, alle drie eiex int bijsonder requiranten ende medepretendenten tot de voochdye van S. Hooch t den Heere
Prince van Orangien ter derder zijde :
T voorschreven Hoff, gesien het proces verbael bij de boven gemelte hooge partijen voor denselven Hove gehouden;
gehoort de mondelinge playdoye van wegen deselve in den
Rade gedaen; gesien ende geexamineert de stucken ende
munimenten respectivelijck overgelevert ; doende recht , in
conventie ende reconventie , maintineert, stijft ende sterckt
haere Co. Hoocht in de possessie vel quasi van de tutele
van zijne Hooch t den Heere Prince van Orangien , haren
zoon; adjungeert bij deselve haere Co. Hooch t, als moeder
ende principale voochdesse , vande verstorven rijde zijn
Cheurv. Doorl t tot medevoocht over de goederen, mitsgaders den persoon vanden Hoochgem. Prince, ende toesiende
voochdesse haere Hoocht de Princesse Douagiere. Blijvende
de collaties van alle benefitien ende ampten, mitsgaders
het genen vande commissien vande Officieren, Justicieren
ende andere, in alle plaetsen (uytgesondert diegene, waerop
haere Co. Hooch t met haere douarie is geassigneert off
alsnoch geassigneert Boude mogen werden), aen deselve
haere Co. Hooch t, in de voorschreven qualiteyt als moeder
ende principale voochdesse, op den naem vanden Prince
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heeren zoon. Ontzeyt de Hoochgem. haere Hoocheden respective haere verdere, ende andere Heeren pretendenten
hare pretentien ende gesustineerde, ten voorschreven verbale gedaen.
Gedaen in den Hage bij meesters Johan Dedel , Hugo
Block, Geeraert Cromom, Sebastiaen Franckyn , Gaspar
van Kinschot, Frederick van Dorp, Diederick Sixts, tGualther de Raet, Aelbert Nierop ende Willem van Wassenaer, Heere van Veur, Raetsluyden van Hollant, ende
gepronunchieert den xxxeri Meye 1651. In kennisse van
mij, ende was ondertekent : Adr. Pots.
31. Heeft P. Douagiere het naervolgende appel doen
aenteeckenen. Compareerde etc.
Junij 2. Heeft de Pr. Douagiere req t aen den H. Raedt
gepresenteert om te hebben mandement in cas d'appel,
met de clausule van inhibitie, haer dienende vande middelen bij haer verbael geallegeert. Ende heeft den heer
President de presente heeren Doublet en Heemskercken
doen vergaderen, d'andere heeren absent sijnde, die, omdat vande jonge Raetsheeren waeren, niet goetgevonden
daerop te disponeren , maer uytstellende totdat iemant
vande oude heeren soude zijn gecomen.
5. Ben geweest bij de heeren Cromom, Hage, Doublet
en Heemskercke.
6.

Bij de heeren Rixen , Vrancken , Cau en Cromom,

ende heeft den Advt Kerckhoven een antidotael reqt aen`
Griffier overgelevert, nevens de deductie ende eenige consultatien.
7. Sijn die wegen Breda gecomen om Stadthouderschap
ende andere offitien, oock Professoren, ende bij de P. Ro.
yal geweest.
Ten selven dage, voor den middach , is den Secretaris
vande P. Royal, uyt last van haere Co. Hooch t , geweest
bij den heer Copes, Agent van sijne Cheurv. Doorlt van
Brandenburch, ende gesegt, dat hare Co. Hooch t dede ver-
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nemen off, nu de sententie vanden Hove Provintial all gegeuen was over eenige dagen , geen last en waer bij de
Gedeputeerde van sijne Cheurv. Doorl t om te mogen treden,
neffens den van wegen hare Co. Hooch t, tot de pressante
saecken vanden sterffhuyse, als betalinge ende ontfanck
vande schulden ende diergelijcke te doen , onvermindert
een ieders recht , aengesien off de P. Royale misschien
oock niet en soude acquiesceren in het gegeuen vonnisse.
Den Agent Copes antwoorde : tot nochtoe alles hadde
aengeleyt geweest door gesamentlijcken Raet vande Princesse Douagiere , agerende als conjuncta persona , ende
dat het dictum aen Z. Cheurv. Doorl t (die nu op de reys
was) hadde overgesonden ; oock sanderen daechs een expres van daer verwachte met brieven, die 't een off 't ander soude mede brengen; maer moest eerst haere Hoocht
spreeccken en hem daernaer tomen vinden, twelck naer
den middach geschiede. Seyde , haere Hooch t hadde becommert gevonden met de cranckheyt vande jonge Princesse , maer hadde geantwoort opt voors. hem gecommuniceert door den gemelten Secretaris, dat egeene resolutie
tonde worden genomen , voor alleer dat men soude sien
wat de nieuwe Rechters souden doen.
Den 17 en heeft den Ho. Rade mandement verleent in
cas dappel, met de clausule van inhibitie voor 14 dagen.
En is aen den heer van Heenvliet ten selven dage voor
den middach tselve geexploictteert, die aennam, de P. Royal daeraff te spreecken , en naermiddach voor antwoort
gaff, dat de Princesse Royal haer soude beraden.
20. Is tvoorschreven mandement aent Hoff geexploteert,
die gerefuseert hebben 't mandement van appel toetestaen,
veel min d'inhibitie.
21. Heeft t$off gecommitteert de heerera Cromom ende
Francken, om bij den Ho. Rade uyt den naem van haere
Collegie te gaen, ende te deduceren de redenen van haere
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sententie, ende dat op deselve in 't possessoir geen appel
conde vallen.
23. Sijn deselve Heeren Commissarissen in den Hoogen
Rade geweest ende haere redenen int volle Collegie gededuceert , die aennamen , tselve in acht te sullen nemen
ende antwoort te sullen brengen.
24. Snachts te voren is den Cheurvorst met de Cheurvorstinne in den Haech gecomen.
25.

Als Pr. Royael Sondaechs ten 11 uyren in de kercke

was, is haer Hooch t Cheurvorst ende Cheurvorstinne met
Graeff Maurits bij sijne Hooch t den jongen Prince geweest,
26.

Soo als ick naer Leyden eens heen ende weder

was gegaen , om de saecke van Dor Bruuw , heeft den
Cheurvorst door sijnen Raet Sweryn het naervolgende geschrift aen de Pr. Royal , uyt den naem ende van wegen
den Cheurvorst, gepresenteert, bijvougende dat den Cheurvorst gelooffde veel op den naem vande Princes Royal was
ingegeuen , daeraff sij Beene kennisse hadde. Antwoorde,
int minste niet was gepresenteert, ofte eerst bij haer wel
geexamineert ende geapprobeert. Tschrift luyt als volcht :
Articles servans pour instruction au sieur de Sweryn , Conseiller de son Altesse Electorale de
Brandenburch, pour les proposer á Madame la
Princesse Royale, apres vne introduction civile
et convenable au suject.
1. Que Son Alte Electorale a esté marie d'apprendre
les malentendus suscitez par personnes mal intentionez
en cette illustre maison, au temps mesme que par la cheute
du chef elle auoit le plus de besoing de se ramascer en
union et concorde. Que Son Al e Electorale auoit tousiours
esperé que Messieurs les Estats d'Hollande, ou d'autres
personnes de condition, eussent porté la main a vuider les
differents si aisés a terminer.
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2. Veu qu'à considerer la seule vtilité du Prince pupille,
qui doibt estre l'unique but de la tutele, it n'y avoit que
de joindre ensemble les plus proches et plus considerables parens de la maison , comme cela se pratieque partout ailleurs.
3. Mais puil qu'au lieu d'embrasser les offres qui en
ont esté faictes des le commencement, on a voulu en toute
sorte s'en addresser à la justice, chose asset prejudiciable
et derogante a la grandeur de l'heritage d'un Prince souverain , qu'il n'y a que d'en attendre l'issue jusques à la
derniere decision, la quelle S. A. Electorale ose bien se
promettre plus raisonable que ceste sentence si decriée de
la cour d'Hollande, qui mesmes en son particulier l'a chocquée avec tant de suiect.
4.

Comme a fait bien plus sensiblement encor cette

autre action de la mesme cour, qui n'a point voulu deferer
aux instances faictes pour la reparation de ce qui s'est passé
á l'ouverture du cabinet de feu Son Alt e, Monsieur le Prince
d'Orange , son beaufrere , par des voyes de faict inusitées
et non tolerablez, tandis que parties soot en termes de
proces devant le juge.
5. Que S. A. Electorale ne peut dissimuler d'avoir esté
si touchée de eest estrange procedé, que c'est la dessus
principalement qu'elle s'asseure que ceux du Grand Conseil
voudront avoir l'esgard que l'importance de la chose requiert.
6. Que comme it a esté diet d'entrée , touter ces chosen
et tant d'autres grands prejudices arrivez à l'infant et sa
Maison, eussent peu estre preuenus, si Pon eust voulu s'entendre en amitié, comme personnes de ceste naissance et
proximité le debuoient. Mais que S. A. Elece , versant icy
sur les lieux, a bien remarqué qu'apres tant d'aigreurs et
indignitez survenues it n'y a plus d'apparence d'y songer,
nommement quand elle a veu jusques oil l'on s'est eslargi,
quell avantages l'on a esté prest de quitter et ce quon n'a
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point faict pour acheter la pais et la concorde dans la
Maison. En quoy veritablement elle trouve Madame la
Princesse sa belle mere avoir descendu plus bas, que S.
A. Elece ne luy auroit jamais peu, ny voulu, permettre,
s'estant trouvée icy en presence ; pouvant S. A. Elec e bien
declarer que eest la seule chose de la quelle elle pouroit
trouuer suiect de desadvouer Mad e la Princesse, sa belle
mere , qui partout ailleurs s'est comportée en cecy avec
Cant de discretion et de generosité, et a tant rendu de
tesmoignage de sa grande affection au bien du jeune
Prince et à la Maison , qu'on ne 1'en scauroit assez dignement louer et remercier, que sans doute si du commencement ses discreis offres et ses prudents advis eussent esté
embrassés, comme ils debuoient, l'on seroit encores à present au dessus des pertes et dommages que ces facheux
et inutiles et non necessaires differente ont causés.
7. Qu'ensuitte S. A. Elece prie et recommande serieusement à S. A. Royale descouter encore aujourdhuy
les bonnes et salutaires advertences que Mad. la Princesse a eu soing de luy faire donner depuis peu par la
Reine de Boheme , sur ce qui regarde la conservation de
la ville et principauté d'Orange, qu'en conformité de ce
que luy a plu avancer là dessus, vne chose y est absoluement necessaire : c'est qu'on se retienne de donner occasion
A, ce qu'en vne terre si importante et si esloignée, it soit
causé aucune sorte d'alteration, soit par divisions internes,
ou par remuements d'au dehors , par ce que l'un on l'autre
doft causer la perte indubitable de la place, que les feus
Princes d'Orange ont tousiours eu soing de conserver en
pleine neutralité avec tous Princes : chose que jamais ne
pourroit estre excusée à la posterité, attendu que le Gouvernement se trouve entre les mains d'une personne que
la naissance et tant d'autres considerations indisputables
mettent au dessus de toute impression, contraire à ce qui
se peut attendre du plus affidé Ministre et Officier qui se
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puisse choisir. Que S. A. Electorale trouve en ce particulier les raisonnements de Mad e la Princesse si fondés et
si importants, qu'il ne se peut empescher de les impri-

mer dans l'esprit de S. A. Royale le plus serieusement
qu'il est possible, mesmes jusques á protester de sa part
de tous inconveniens, qui pourroient arriver sur ce suiect,
s'ils ne sont preuenus par les precautions susdts.
8.

En priant sade A. Royale qu'apres avoir tant apprins

ce que peuvent les voyes de faict pendant les causes indecises , et combien d'aigreur et de descordres it en peut
arriver, elle veuille finalement sur ce point icy vser de la
retenue que l'on a suiect d'attendre de sa discretion naturelle , jusques a ce que l'on puisse consulter vnanimement sur ce que requerront les interests de ceste Maison
embarassée et de debtes et de beaucoup de fascheuses affaires , apres qu'une fois la tutele sera composée et establie
ainsi qu'il appartient.
9.

Ce que S. A. Royale est prié de vouloir plustost

faire accelerer, que traverser de longueurs et remises par
les gens de son conseil.
10. Que S. A. Elec e en temps et lieu tesmoignera de
son costé l'affection qu'elle a pour le biera et la grandeur
du Prince, son nepueu, et de sa Maison, dans le soing qu'il
veut alder a prendre, et de la bonne education de sa personne, et de la descharge et conservation de son domaine.
Faict a la Haye le 24 Juny 1651
Signé Frederic Wilhelm , Electeur.
Den

De Princes Royal lede de naervolgende antwoorde concipieren :
27en .

Responce a l'escript de Monsieur l'Electeur du 24
Juin 1651.
Son A. Royale croyoit qu'une entreuue entre personnes
si proches east esté une voye plus propre a terminer les

620

Journaal van Johan van Kerckhoven.

differents presents, que non pas vn escrit remply de reproches et de protestes , à quoy elle ne croyt par auoir donnd
suiect par son procedé, ayant esté tousiours portée a vn
accommodement , qu'elle a recherchée par toutes les voyes
possibles, ayant faict si souuent des avances considerables
pour eest effect, mesmes au prejudice de son droit , ce
qu'elle ne doubte point qu'il ne soit recognu de tous ceux
qui auront veu ses propositions , qui toutefois, quoyque
tres justes et raisonnaibles, ont tousiours esté reiectées.
Ce qui tesmoigne assez que si de part et d'autre l'on
east agi avec cette mesme moderation , l'on auroit peu
preuenir les interests et pertes, qui sont survenues à la
Maison par ces disputes.
Il est vray que S. A. Royale juge que ces dommages
sont tres grands et considerables, mais elle considers aussi
qu'on ne lay en doibt pas imputer les consequences, puis
qu'elle a esté contrainte de se defendre et de soustenir
son droit devant la justice.
S. A. Royale n'estime pas qu'il soit necessaire de justifier les actions de la Cour, puis qu'elles le sont assez par
1'integrité avec la quelle elle administre la justice.
Et quoyque par vn prejugé extraord e l'on se vante du
jugement de messieurs du Grand Conseyl et qu'on veulle
intimider son A. R., neantmoins elle ne voit point de
subiect d'en aprehender l'issue, sachant bien que la cause
est tousiours la mesme et ce qu'elle doibt attendre de leur
equitté. Pource qui est des indignités , doet on faict mention, it semble que ce seroit plustost a S..Á.. Royale d'user
de ces termes , veu celles qu'elle a recu en si grand nombre , et particulierement en ce qu'on l'a voulu despouiller
d'un droict, qui luy appartient si authentiquement, selon
Dieu, la nature et les coustumes de ce pays.
Quant à ce qui regarde la principauté d'Orange, feu
Monsieur le Prince luy en ayant commis le soing par vn
acte particulier, et ceste terre estant la plus considerable,
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que la maison possede , par le lustre qu'elle en recoit,
S. A. Royale y apportera tousiours touts les soings necessaires pour la conserver, comme en effect elle y est obligée
par les volontés de feu Monsieur le Prince et le debuoir
d'une bonne mere.
S. A. Royale aussy ne peut concevoir sur quels fondaments l'on qualifie du nom d'attentat l'ouverture du Cabinet de feu Monsieur le Prince. On Bait asset de quelle
nature estoient les Beaux qui y avoient esté posen, comme
ce n'avoit esté par aucuue authorité publicque , et qu'ils
n'apartenoient simplement qu'à des particuliers et domestiques de la Mayson, outre que c'est une forme qui s'observe
tous les jours dans les families , ou le dernier vivant demeure depositaire des papiers du desfunct ; et d'en user
autrement ne seroit-ce pas vouloir publier, ou au moins
penetrer dans les secrets du mariage, en quoy l'on violeroit les droits de l'amitié et les liens de la sureté civile.
Et pour tesmoigner que S. A. Royale ne desire des
longueurs ou remises , Elle est contente , nonobstant que
la cour d'Hollande ait donné jugement, que pour abreger
le tout et faire vne plus prompte fin de l'affaire, trois du
Grand Conseyl, avec autant de la cour d'Hollande, puinsent
estre joincts, ausquels Messieurs les Estats d'Hollande et
de la West-Frise soient priez d'y vouloir joindre aussi
trois de leur corps , afin que par ceste voye l'affaire s'accommode ou termine. Faict a la Haye 25 Juin 1651.
Ten selven dage gaff Princesse Douariere de voorschreven
insinuatie aen de heeren van Heenvliet ende Beverweert ,
gedaen in de Staten van Hollant , luydende als volcht :
Den 27en Junij 1651 hebben wij ondergeschreven Johan
van Diest, der rechten Doctor , Raet van zijne Cheurv.
Doorlt van Brandenburch etc., ende Johan Copes, Commissaris van sijne Hoochgem. Cheurv. Doorl t , in presentie
van Mertyn Beeckman , openbaer Notaris bij den Hove
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van Hollandt, geadmitteert alhier in Schravenhage, den
heer van Heenvliet etc., door ordre van sijne Cheurv.
Doorlt aengesegt, dat sijn meer Hoochgem. Cheurv. Doorlt
met bevremdinge is voorgecomen , dat denselven van Heenvliet hem hadde vermengt met de stridicheyt tusschen sijne
Cheurv. Doorlt van Brandenburch, Mevrouwe de Princesse
Douagiere van Orangien, ende Mevrouwe de Princesse Royale, wegens de tutele vanden jongen Prince van Orangien , ende door sijn raedt ende directie de saecke mede
in sulcken stant gestelt, dat tot nu toe niet vruchtbaerlijcx tot voordeel vanden jongen Hr Prince in die saecke
was uytgewerckt; dat zijn Cheurv. Doorlt den persoon van
den heer van Heenvliet te geringh hielde om sich in saecken van sijn Hooch t den Heer Prince van Orangien aengaende te laten gebruycken , maer niet daer tegens hadde
dat hij de privé saecken ende affairen vande Princes Royal
(als een domesticque derselver) verrichtichde; dat oock Z.
Cheurv. Doorl t denselven heer van Heenvliet wilde geweerschout hebben, rich voortaen te wachten om met de affairen , den Heer Prince van Orangien aengaende, te bemoyen, off dat zijnne Cheurv. Doorl ts handen niet vercort
en sijn , om tselve aen den heer van Heenvliets persoon
te verhalen. Waerop den voorschreven heer van Heenvliet
heeft geantwoort, dat hij last ende commissie hadde van
wijlen S. Coninckl. Mat van Groot Brittagnen, die oock
bij den jegenwoordigen Coninck was vernieuwt, om de
Princesse Royal in alle haer affairen met sijnen raet te
assisteren, ende tgene hij tot nu toe gedaen hadde, uyt
crachte van dien was geschiet, ende gelijck S. Cheurv.
Doorlt derselver Ministers maintineert, vertrouwde dat hij
oock soodanich bij de voorschreven sijnne commissie Boude
werden gemainteneert. Seyde verder, dat hij in den vollen
Raedt hadde verclaert, dat hij sick noyt met de saecken
van sijne Hoocht eenichsints wilde bemoyen, maer alleen
met de affairen vande Princesse Royale, daertoe hij gelast
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was, voegende denselven heer van Heenvliet eyntelijcken
daerbij, dat hij sich noyt soude laten beletten van sijn
Cheurv. Doorlt, off ymant ter weerelt , t'adviseren in de
saecke vande Prinsesse Royale. Seyde onder anderen mede:
indien men hem tselve bij geschrifte wilde geuen , wilde
bij geschrifte daerop antwoorden. Actum Rage, ten dage,
maent en jaere als vooren. Was onderteeckent: Johan van
Diest, Joh. Copes, ende onder stont : Mij present als getuyge hiertoe gerequireert, ende was onderteyckent,
M. Beeckman, Not s publ.
28. Soo als ick d'antwoorde meynde te senden, verstond,
den Cheurv. vertrocken was. De Princes Royal aen den
beer Pensionaris Catz dele seggen 't naervolgende:
Memorie voor Monsieur Oudart, Secretaris van
haere Co. Hoocht.
Dat hij hem sal hebben te vinden bij den persoon van
den heer Raetpensionaris Catz, ende uyt den naem van
haere Co. Hooch t denselven notificeren, dat haere Co.
Hoocht op gisteren, uyt den naem ende van wegen S.
Cheurv. Doorl t van Brandenburch, merckelijck disrespect
is aengedaen, door dien zijne voornoemde Cheurv. Doorlt
door seecker twee persoonen, niet alleen den heer van
Heenvliet, haeren Surintendent, maer oock een van haere
vrienden, buyten fatsoen, ordre ende reden, naer sijne
fantasie heeft laten bejegenen, maer oock te communiceren, bij sooverre deselve hun in de saecke van haere Co.
Hooch eyt , concernerende de tutele vanden jongen Prince
haeren zoon , verder quamen te bemoyen , -- ende te versoucken, dat sijn Ed. sal believen alle tselve in de Vergaderinge vande Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollant
ende West-Vrieslandt voor te dragen, ten eynde daer jegens soodanige voorsienninge ende ordre mach werden
gestelt, als deselve haere Ed. Groot Mog. in reden ende
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justitie, tot vorderinge van haere saecken, sullen bevinden
te behooren; welcke insinuatie de Heeren Staten van Hollant seer qualijck namen ende in omvraech brachten.
30. Resolveerden in Hollant Baer niet stil in conden
staen, maer haer de saecken moesten aentrecken.
Julij 1. Namen de Heeren Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt op deselve saecke dese naervolgende resolutie :
De Staten etc.
Extract uyt de resolutien vande Heeren Staten van
Hollandt ende West-Vrieslant, in haer Ed. Groot
Mo. Vergaderinge genomen.
Donderdach den 29 en Junij 1651.
Sin gelesen twee schriften , beyde gedateert den 27en
Junij, bij Mevrouwe de Princesse Douagiere van Orangen ,
aen den Raetpensionaris Cats behandicht, om ter Vergaderinge van haer Ed. Groot Mog. te werden gelesen, ten
eynde daeruyt soude mogen werden verstaen de rechte
ende ware gelegentheyt vaat gene was gepasseert tusschen
sijne Cheurv. Doorlt van Brandenburch off desselffs Ministers, ende den heere van Beverweert, mitsgaders den
heer van Heenvliet , hetgene haer Hooch t verclaerde anders aen haer Ed. Groot Mo. te sijs overgebracht, als de
rechte waerheyt was gedragende. Is mede gelesen een
ander geschrifte , gedateert den 28en der jegenwoordige
maent Junij , bij den Secretaris vande P. Royal , aen den
opgemelten Raetpensionaris ter handt gestelt , houdende
in effecte , dat haere Co. Hooch t merckel. disrespect door
sijne Cheurv. Doorl t van Brandenburch was aengedaen
deurdien zijne Cheurvorstel. Doorl. seeckere twee persoonen niet alleen den heer van Heenvliet, haeren Surintendent, maer oock een van haere vrienden, buyten fatsoen,
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ordre ende reden naer sijne fantasie heeft laten bejegenen
ende daerbij te communiceren, bij soo verre sij hun met
haere Coninckl. Hooch ts , concernerende de tutele vanden
jongen Prince haren zoon, verder quamen te bemoyen,
met versouck dat daertegen soodanige voorsieninge en
ordre mach werden gestelt, als deselve haer Ed. Groot
Mo. in reden ende justitie tot vorderinge van haere saecke
sullen bevinden te behooren. -- Waerop sijnde gedelibereert
is goetgevonden, dat, soo den persoon vanden heer van
Beverweert als vanden heer van Heenvliet sullen werden
genomen ende werden genomen bij desen in de protectie
van haere Ed. Groot Mo. , ende dat sulcx de Raden ende
Ministers van wegen zijne Cheurvorstel. Doorl t van wegen
haere Ed. Groot Mo. sal werden kennelijck gemaeckt, met
bijvouginge van verclaringe, dat deselve soodanige maniere
van doen, als naer de constitutie van desen Staet niet
lijdelijck, hoochlijck sijn improberende; dat van gelijcken
Mevrouwe de Princesse Douagiere van Orangien het gunt
voorschreven is, mede kennelijck sal werden gemaeckt,
ende dat haere Hooch t daerbeneffens opt ernste sal werden versocht S. Cheurv. Doorl t te willen disponeren, soodanige proceduren naer te laten ende een saecke, aen de
justitie bevolen , bij deselve te laeten decideren, sonder
dienthalven drijgementen off eenige soodanige onbetamelijcke manieren van doen (als de voors. geschriften zijn
medebrengende) te gebruycken tegen iemant , ende sonderlinge tegen persoonen haere Co. Hooch t raeckende, off
deselue met raet assisterende. Ende omme d'opgemelte
resolutie uyt te wercken, zijn versocht ende gecommitteert
d'Heeren van Dordrecht, Haerlem, Amsterdam ende Alckmaer , metten Raetpensionaris.
Ende is bij occasie vande voors. resolutie mede goetgevonden te letten , bij wat middel naer desen sal connen
werden verhoet, dat geen groote personagien sich binnen
de steden off forten van desen Staet sullen hebben te be40
xxv. J.
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geuen, sonder prealable kennisse ende goetvinden vande
Regeringe.
5 Julij. Sijn van wegen de Heeren Staten van Hollandt
ende West-Vrieslant bij Pr. Douagiere geweest een van
Haerlem , Leyden , Amsterdam ende Alekmaer , met de
heer Catz, die de resolutie van haere Ed. Groot Mo. haer
aenseyden. Gaff seer beleeft antwoordt, seggende : verwondert was, den heer van Beverweert dese saecke soo
hardt dreeff, ende dat geene intentie was geweest den
heere van Heenvliet te misdoen, alleen t'intimideren, omdat hij goederen onder den Cheurvorst int landt van Cleeff
hadde leggen.
6. Quamen bij de Princes Royal de Gedeputeerdens van
den Ho. Rade, namentelijck d'heeren President Pauw ende
Reygersbergen, die van een accommodement spraecken.
Waerop P. Royal heeft geseght :
Messieurs.
Apres l'affront que Mons' l'Electeur m'a faict, me voudriez vous bien conseiller un accommodement? Il m'a
faict un traittement qu'un Roy ne voudroit pas faire a une
damoiselle, de defendre à mes domestiques et amis par
menaces de me servir en mon proces. J'ay faict cy levant des propositions d'accommodement , que le monde a
jugé justes et raisonables, et qui toutefois tousiours ont
esté rejettées. C'est pourquoy, si vous, Messieurs, pouvez
trouver une voye plus courte que cella de l'ordinaire justice, pour terminer l'affaire, vous m'obligerez grandement.
Car je seray peut estre obligée de faire vn tour en France.
Sij mispreses twerck seer vanden Cheurvorst ende gingen daernaer bij de Pr. Douagiere.
7. Is Copes ende andere Raden vanden Cheurvorst ontboden, ende de voorige resolutie vande Staten mede aengesegt.
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Ten selven dage quam in omvraeg vant lieutt-houtvesterschap. Den heer van Brederode meende het op te
houden , maer alle de Steden seyden , men den heer van
Heenvliet nieuwe commissie soude geuen , ende deden het
concluderen jegens tseggen van heere van Brederode. Een
weynich tijts voor 't ingaen in de Vergadering was den
heer van Heenvliet tot den Raetpensionaris geweest ende
hem gesproocken, eerst wegen de jacht op Bamis, ende
daernaer, dat naer de doot van S. Hooch t mij aengesegt ,
dat ider in zijne charge wiert gecontinueert, ende die
commissie moesten hebben , waren ontboden ; dat mij is
toegesonden de resolutie vanden 10 eu Xber, die voor een
confirmatie heb aengenomen , en soo mijne charge gedaen
naer behooren : soo echter hare Ed. Groot Mo. meynen ,
ick Commissie moet hebben ende eedt doen , stelle deselve
tot dien einde in handen van haere Ed. Groot Mo.
Ten selven dage is van wegen 't Houtvesterschap in omvraech gebracht. Den heer van Brederode seyde, dienaengaende een resolutie in de Ridderschap was genomen,
die den heer van Noortwijck versochte dat hij Boude uytteren ; vielen in hooge woorden, en vert geconcludeert ,
men de commissie soude opmaecken.
Ten selven dage hebben de Advocaten voor den Hoogen
Rade beginnen te pleyten.
8. Noch gepleyt. Vergaderden d'Edelen; maer niemant
en opposeerde sich jegens de commissie, selffs niet den
heer van Bred erode.
11. Noch gepleyt, en bij resumptie ronder contradictie
vastgestelt de commissie van Houtvester op te maecken.
12.

Noch gepleyt.

13. Is de saecke affgepleyt :
Ten selven dage is aen den heer van Heenvliet gegeuen de naervolgende resolutie:

40*
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Extract uyt de resoluties vande Heeren Staten van
Hollandt en West-Vrieslandt, in haere Ed. Groot
Mog. Vergaderinge genomen op Donderdach ende
Vrijdach den Gen ende Ten Julij 1651.
Is bij den Raetpensionaris ter Vergaderinge geexhibeert
de commissie vanden heer van Heenvliet over het L. Houtvesterschap , ende een memorie van denselven, tenderende
ten eynde haere Ed. Groot Mog. mochten goetvinden een
nieuwe commissie op hem dienthalven te decerneren.
Waerop zijnde gedelibereert, is goetgevonden, dat de voorgem. commissie op den naem van haer Ed. Groot Mog.
sal werden vernieuwt ; ende Wert middelertijt de Heeren
Edelen toegestaen, copie van d'opgemelte commissie ende
bijgaende memorie , omme op de forme ende extensie van
deselve haere consideratien te mogen inbrengen. Is wijders goetgevonden, dat bier ter Vergaderinge sullen werden ontboden ende geëxhibeert de commissien vande Mr.
knapen , omme deselve gesien alsdan naerder etc.
Den 14en . Is den Prins 8 maenden oudt.
24. Heeft den heer van Heenvliet ter Vergaderinge
van d'Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollant ende
West-Vrieslant commissie ontfangen ende eet als Houtvester gedaen.
27. Hebben de Heeren vanden Ho. Rade versocht , bij
haer te comers , ende gesproken van eene accommodatie.
Heb rapport aen de Pr. Royal gedaen en met haere

Adten

gebesoigneert, die goetvonden, het naervolgende bij geschrift te stellen :
Aen de Ed. Mo. Heeren vanden Hoogen Rade.
De Princesse Royal vertrouwt, dat haer Ed. Mo. sullen
hebben gesien het project, ingestelt bij den heer Cromom,
ende alsnoch op hetselve project sonde in conferentie treden ende besoigneren omme te tenteren middelen van ac-
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commodatie, soo moesten alvooren vastgestelt worden dese
twee naervolgende poincten , te weten :
Dat de Pr. Royal niet en Boude gedisputeert worden
haer recht bij zijnne Hoocht ho. lo. Memorie aen haer
geconfereert , over het Prinsdom van Orangen, volgens de
acte daervan sijnde.
Ten tweeden, dat de Co. Princesse, als Douagiere, sal
hebben de collatie van alle ampten ende beneficien , mitsgaders de electie van Magistraten in alle plaetsen, daer
haer douarie alreede is geassigneert, off noch elders sal
moeten geassigneert worden, ter somme van 150 c. gul.
jaerlijcx.
De middelen van accoordt waren als valcht :
Middelen van accoordt tusschen de Co. Princesse
ende de Princesse Douagiere , mitsgaders den
Cheurvorst van Brandenburch , over de tutele
vanden jongen Prince.
Dat de Hoochgem. Co. Princesse , als moeder van den
jongen Prince , met advys vande Princesse Douagiere,
mitsgaders van d'Heer Cheurvorst , sal hebben zijne educatie , ende sal zijn d'eerste ende principale voochdesse van
denselven haeren zoon, ende hebben in alle deliberaties,
de voorschreven tutele concernerende , d'eerste stemme ;
Dat vande vaderlijcke zijde tot toesiende ende medevoochden sullen weten de grootmoeder, Mevrouwe de Princesse Douagiere, mitsgaders zijnne Cheurv. Doorl t van
Brandenburch, die tsamen sullen hebben de tweede stemme;
Dat de voors. tutele met gemeen advys ende gesamentlijck sal aengeleyt worden tot voorstant ende conservatie
vande rechten, gerechticheden ende preëminentien van
zijnne Hoocht den Prince van Orangen, mitsgaders van
sijne domeynen, ende wijders haer sal verstrecken over de
administratie ende directie derselver.
Onder welcke directie mede begrepen sal sijn het em-
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ploy vant innecomen van deselve domeynen ende goederen , ten behoeve vanden persoon ende staet van voorschreven Prince, ende dat mitsdien, bij gemeen advys ende
resolutie vande voorschreven gesamentlijcke voochden, sal
werden gearbitreert, hoeveel jaerljjcx daertoe sal werden
geemployeert.
Dat gelijckerwijs d'electie van Magistraten, item de collatie van alle ampten ende beneficien de Co. Prinsesse
volgens haere huwelijcxe voorwaerde is competerende , in
alle plaetsen , daerop haere Douarie is geassigneert off
noch vorders, in gevolge vande codicillaire dispositie, noch
moet geassigneert worden; insgelijcx sal hebben in andere
plaetsen, daer haer hetselve naer rechten bevonden sal
werden te competeren, als namentelijck int Prinsdom van
Orange, conform de acte van S. Hooch t daervan sijude,
in welcke Prinsdom alle commissien op den naem vanden
jonge Prince bij de Pr. Royale als moeder ende voochdesse van haeren zoon sullen werden gedepesscheert.
Ende alsoo het Graeffschap van Leerdam, de Baronnie
van Isselsteyn ende den Orangienpolder, met haere respective domeynen, innecomen ende preëminentien, onder andere goederen geaffecteert sijn tot betalinge ende verseeckertht vande Douarie vande Co. Princesse, ende S.
Hoocht van za. ged. gelieft heeft de voorschreven goederen
aen de Regeerders van Amsterdamme te verbinden voor
de twee millioenen gul s met den interesse van dien, bij
haer aen Hoochgem. S. Hoocht verstreckt, ende ten aensien vant fideicommis, daermede de voorschreven goederen
beswaert waren, te surrogeren zijnne goederen, in Zeelant
gelegen; — dat deselve Zeeuwsche goederen met gel. last
ende effecte gesurrogeert ende verbonden werden tot betalinge vande verseeckerheyt vande voorschreven Douarie
vande Co. Princesse, met alsulcke preëminentien van collatie van alle beneficien ende ampten, alsmede electie van
Magistraten, als deselve bij contract van houwelijck ende
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de codicillaire dispositie van zijne Hooch t over Leerdam,
IJsselsteyn ende den Orangienpolder waren competerende;
Dat de voorschreven Electie van Magistraten, mitsgaders
collatie van alle ampten ende beneficien, in alle vordere
plaetsen tusschen de voorgem. Princessen ende Cheurvorst
sullen verdeelt worden halff ende half, sullende de kenre
daervan comen aen den genen, die het lot deselve sal genen;
Dat met gemeen advys geraempt sal werden het getal
van Raden ende Officieren tot den Raet spetterende, ende
dat de eerre helft valide voorschreven Raden sal staen ter
dispositie van haere Co. Hooch t ende d'ander helft van
haere Hoocht de Princesse Douagiere ende S. Cheurv.
Doorlt van Brandenburch. Ende nopende het stellen van
de Officieren, tot den voorschreven Raedt specterende, dat
hetselve sal gedaen worden bij beurten, sullende daervan
de eerste beurte hebben de Co. Princesse , ende sullen
alle de commissies, soowel vande beneficien ende officien,
die de Princesso Royale in qual t als voochdesse , alsmede
die de andere momboors sullen confereren, altfijt werden
gedepesscheert ende uytgegeuen op den naem vande drye
gesamentlijcke momboors , ende sullen oock de Raden ,
Officianten ende alle andere, die beëedicht moeten worden,
haeren eelt doen aen deselve , off aen soodanige persoonen ,
die bij deselve daertoe sullen werden gecommitteert.
Ende worden dese middelen etc. vide hiervoor.
28. Ben tselve schrift welen geuen aen den Raetsheer
Paauw, ende daerbij verthoont twerck van Orange , ende
eenen brieff, aen Mr. Renaut geschreven ende in den
vollen Raedt doen lesen. Ende dewijle dit wiert affgeslagen , soo versocht Pr. Royal sententie, niet dervende hasarderen die van Zeelant te offenseren.
29.

Is gepronuncieert de naervolgende sententie :

In der saecke, hangende voor den Ho. Rade in Hollandt,
tusschen zijnne Cheurv. Doorlt van Brandenburch ende
haere Hoocht de Princesse Douagiere, impten in cas d'ap-
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pel ter eenre, ende haere Co. Hoocht, Ged e in tselve cas
ter ander sijde, mitsgaeders haere Excellentien Don Emanuel ende Don Louys Guillaume , Princen van Portugal,
ende den Heer Frederick Lodewijcq , Palsgraeff bij den
Rhijn , Hertoch van Lansbergen , voor hem selven ende
als volmachtichde ende constitutus procurator in rem suam
vanden Heere Louys Philippe , Hertoge van Zimmeren ,
alle drie elcx int bijsonder impetranten in cas van reformatie , ende medepretendenten tot de voochdie van zijne
Hoocht den Heere Prince van Orangien ter derden zijden,
die voor het Collegie van Rade mondel. was bepleyt.
'T Hoff met rijpe deliberatie van Rade deurgesien ende
overwogen hebbende alle tgene ter materye dienende was
ende heeft mogen moveren , doende recht uyt den naem
ende van wegen de Hooge Overicheyt ende Graeffel. van
Hollant, Zeelant ende Vrieslant, rejecteert d'exceptien bij
haere Co. Hooch t geproponneert ; doet te niette de sententie vanden Rade Provintiael in questie , ende doende
van nieuws recht, verclaert tot voochden over den persoon,
goederen, rechten ende gerechticheden vanden Hoochgem.
Heere Prince van Orangien , Haere Co. Hooch t, als moeder, ende vande bestorven sijde zijne Cheurv. Doorl t van
Brandenburch , haere Hoocht de Pr. Douariere, ende gemelten Heere Hertoch van Lansbergen , uyt zijn eygen
hooffde , op den voet van sijne presentatie gedaen , ende
alhier in judicio gerenoveert ; ordonneert, dat het Cabinet,
ten processe vermelt, sal werden herstelt in sulcken state
als het is geweest ten tijde 'tselve door ordre van haere
Co. Hooch t is gedaen openen ; ontzeyt de Hoochgem. partijen haer verder gesustineerde , ende dandere Heeren Princen medepretendenten haere eysschen ende conclusien, soo
voor den Rade Provinciael als voor delen Hove gedaen ende
genomen , ende compenseert de costen vanden processe ,
omme redenen gepronuncheert den 29 en Julij 1651. Onder
stont: in kennisse van mij, en was onderteeckent: Iman Cau
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Julij is de naervolgende insinuatie van wegen

de Pr. Royal door den Procureur vander Diest als Nots
aen de Princesse Douagiere gedaen ende aen den Agent
Copes, beginnende: Den eersten Notaris, hiertoe versocht,
sal hem, behoorl. geassisteert sijnde , ten versoecke van
haere Co. Hoocht Marie , Princesse van Groot Brittagnen,
Douagiere van Orange etc., addresseren aen sijne Hoocheyt
den Cheurvorst van Brandenburch off aen sijne Hoocheyts
Commissaris off Raden , mitsgaders aen haere Hooch t de
Princesse Douagiere, ende deselve hare Hoocheden insinueren : dat nademael voordesen sententie bij den Hove van
Hollandt was gegeuen tusschen de Hoochgem. partijen,
daervan den Hoochgem. Cheurvorst van Brandenburch
ende de Princesse Douagiere hadden believen te appelleren aen den Hoogen Rade in Hollandt, ende haere Co.
Hoocht geproponneert gravamina, ende dat eyntelijcken,
deselve sententie bij den Hoogen Rade in Hollandt te
niete gedaen sijnde, van nieuws recht is gedaen, in
vougen als deselve sententie in date 29 Julij 1651 wijders
is medebrengende, ende dat haere Con. Hooch t, verstaende
daerin erreur te zijn , van meeninge is van deselve sententie te versoecken revisie, ende binnen den tijt, naer
rechten daertoe gestatueert, de revisie te interjecteren ende
vervolgen, ende dat niettemin eenige ordre dient gestelt
op de voldoeninge van eenige crediteuren , soo van het
sterfhuys van Ho. lo. Mem. Prince Wilhem , haeren gemael , als vanden jongen Prince haren zoon, gelijck haere
Co. Hooch t voordesen , wanneer de sententie vant Hoff
van Hollandt was gewesen , door haeren Secretaris heeft
doen aendienen aen den Commissaris van sijne Ceurv.
Doorlt , dat hetselve alsdoen hadde mogen geschieden sonder prejudicie van iemants recht, ende hetselve Bonder
redenen ende tot groote prejudicie wande voornoemde crediteuren is affgeslagen ; dat haer Co. Hooch t daerom wel
tevreden is, dat met gemeenderhandt daerop deselve or-
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dre werde beraempt, sonder dat haerc Co. Hoocht nochtans verstaet daermede in de voornoemde sententie te acquiesceren , maer dat haere Co. Hoocheyt, soo in tselve
als int gene wijders soude mogen werden gedaen, haer
voorgaende deuchdel. possessie ende recht is houdende
ongeprejudiceert, ende sonder dat daermede haer voorn
geinterjecteerde revisie verstaen sal werden eenichsints
vercort te sijn. Levert hiervan copie ende relateert u
wedervaeren bij geschrifte.
Gedaen in sGravenhage 31 Julij 1651, ende was onder
teeckent: Marie, noch lager stont: Ter ordonnantie van
haere Co. Hoocht , ende was onderteeckent: N. Oudart.
Antwoort op de voorschreven insinuatie.
Op huyden den lesten Julij 1651 hebbe ick Anthony
vander Drift, openbaer Notaris bij den Hove van Hollandt
geadmitteert , residerende in sGravenhage, mij ter requisitie van haer Co. Hooch t van Groot Bretagnien ende
Douariere van Orangien etc., ter presentie vande naergenoemde getuygen, getransporteert op het Hoff van haere
Hoocht de Pr. Douagiere, ende, vermits haere indispositie,
aen den persoon van den heer Moesvelt, Raetsheer van
haere meergem. Hooch t , de voorschreven insinuatie van
woorde te woorde voor t elesen ende gelevert copie van
deselve. Die tot antwoorde gaff, haere Hoocht deselve te
sullen communiceren , ende haer Hooch ts antwoorde te
sullen relateren , gelijck hij binnengegaen sijnde , wedercomende seyde tot antwoorde in substantie als volcht :
Wat belangt de revisie, dat haer meergem. Hooch t Douagiere meer redenen hadde omme de saecke tusschen
d'Hoochgem. partijen in revisie te trecken , dan haere Co.
Hoocheyt; ende nopende de voldoeninge van zijn Hoocht
Prins Wilhem Ho. loll. Mem. ende haere Co. Hoochts
soon schulden, haer Hooch altijt getracht hadde de vol-
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doeninge van dien, ende niet anders genieent off de twee
millioenen, vande Stadt van Amsterdam genegotieert, souden geemplojeert geworden sijn, tot voldoeninge vande
voorschreven crediteuren; ende dat haer Hooch t beet was,
dat de goede ingesetenen, die haer goederen deuchdel. hadden gelevert , daermede sijn geprejudiceert, ende sulcx soo
lange niet en behoorde te wachten naer haerluyder betalinge, ende andere diergelijcke redenen meer gebruyckende,
die geheel extraordina s lanck souden sijn om te verhalen.
Hebbe mij mede ten selven dage getransporteere ter woonstede ende aen den persoon vanden heer Copes, doende
d'affaires van sijne Cheurvorst. Doorli van Brandenburch
ende hem insgelijcx de voorschreven insinuatie van woorde
tot woorde voorgelesen ende gelevert copie van dien, Die
tot antwoort gaff, zijnee gemelte Cheurv. Doorl t deselve
copie op roergen mette post te sullen oversenden, ende
dat hij hoopte, dat meergein. Cheurv. Doorl t binnén 6 à 8
dagen hier selffs soude sijn.
Gedaen in sGravenhage ter presentie van Johan vander
Poel ende Nicolaes Hartman , Clerck mijns Notaris, als
gelooffweerdige getuygen hiertoe versocht. Ende was onderteeckent : A. van Drift, Not s pubis.
A ugusty 2 , is rep t aen de Ho. Rade gepresenteert en
mandement in cas van revisie versocht ; doch alvooren
daerop te disponeren, heeft d'heer President Hage dese
naervolgende middelen van accoort geproponneert
Voorstagen omme te comen tot accoordt vande cl uestien ende differenten, ontstaen tusschen de Hoogo
persoonen van haere Co. Hooch' ende haere Hoocht
de Princesse Douariere van Orangien, mitsgaders
den Heer Cheurvorst van Brandenburch , nopende
het recht vande tutele vanden persoon ende goederen vanden jongen Prince van Orangien.
1. De voornoemde haere Hooch t de Princesse Douagiere
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van Orange door den heer President Hage voorgehouden
wesende, off deselve niet en verstaet , dat de Pr. Royale
int stuck vande voochdye , rechten ende gerechticheden
vandien , als moeder alleen soo veel gesach sal hebben als
de andere drie, dewelcke bij sententie vanden Hoogen
Rade vande bestorven rijde mede tot voochden sijn gedeclareert , — heeft daerop volgens rapport vanden voorn
heere President verclaert, haer te sullen gedragen tot het
goetvinden vanden heere President ende Raden vanden
Ho. Rade ;
2. Off meergem. Pr. Douagiere, wesende gepronn t, dat
geraden soude wesen dat de collatie vande ampten soodanich geschiede, dat deerste dispositie soude wesen bij Naere
Co. Hoocht ende de tweede bij d'andere voochden, -- heeft
dien aengaende mede verclaert alsvooren, mits dat respectivel. daervan sal werden gecommuniceert, blijvende niettemin de dispositie tot arbitrage van degene die deselve
op de voorschreven ordre sal competeren ;
3. Ten derden, meergem. Pr. Douagiere , sijnde voorgedragen salutair ende teenemael dienstick te wesen voor
het sterffhuys, dat bijaldien buyten vermoeden eenich
verder different buyten de voors. dispositie vande ampten
soude mogen comen te ontstaen , deselve soude gelaten
werden aen de decisie ende arbitrage van eenige Heeren
uytten Hoogen ende Provintialen Raden, daertoe ten wedersijden alsnu te nomineren ende authoriseren, -- heeft
deselve Mevrouwe Princesse Douagiere daerop geantwoordt
als voorera.
4. Heeft de Pr. Royal het naervolgende doen antwoorden , ende dewijle apparentie was van accoort, is den Heer

Marquis met de art. haer Honsholredijk gegaen:
Tusschen de hooge partijen vastgestelt sijnde , dat de
stomme vande Pr. Royal in d'administratie vande goederen
vanden Prince pupille van gelijcken effecte ende eracht
sal wesen, als de stemme vande voochden vande vaderlijcke
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zijde te zamen, sal best wesen , omme te tomen tot een
besluyt van accoort , te volgen den inhout vande art., dien
aengaende voordesem voorgestelt ende naestenbij veraccordeert , ofte immers op den voet , bij hetselve accoort geprojecteert, dele besoigne aen te richten , alsoo meest alle
poincten off immers de considerabelste , de gesamentl. tutule concernerende, daerinne distinctel. werden begrepen.
Doch en soude de Princesse Royale niet vreemt vinden ,
dat bij de voorseyde art. werden bijgevoecht , dat allomme
int vergeuen vande ampten vande Magistrature niemant
daertoe sal mogen vercooren worden , dan gequalificeert
volgens de hantvesten ende privilegien vande steden ende
plaetsen, alwaer de voorschreven verkiesinge sal moeten
geschieden , ende dat tot deselve, alsmede tot alle vordere
ampten, geene en sullen mogen geadvanceert worden, als
gebooren Nederlanders, voor soo veel daertegens eenige
der voorschreven hantvesten ende privilegien niet en sullen strijden, ende mede solider eenige nundinatie, daertoe
de voorgem. hooge partijen inalcanderen sullen verplichten
bij haer Princelijk woort.
Het 2e art. bij den heere President Hage voorgestelt,
comt te cesseren , als men soude volgen het voorgem. project van accoort , medebrengende verdeelinge vande collatien vande ampten ende beneficien tusschen de Pr.
Royale ende de voochden vande bestorven sijde , welcke
verdeelinge de Hooebgem. Princesse Royale omme verscheyden oordeelt alderdienstichst te sullen wesen.
Opt 3e poinct segt de Pr. Royale, dat zij oordeelt gansch
noodich ende dienstich te sijn , dat voor het sluyten vaat
voors. accoort haer behoorl. bewijs gedaen werde van haere
Douarie ter somme van 150 r. gl. jaerl., met suffisante
verseeckeringe ende hypotheeque, daertoe volgens haere
huwel. verschrijvinge gerequireert, alsmede dat het gesach
in het Prinsdom van Orange haer besonderl. gedefereert
bij za. gedachten. haeren man , haer ronder contradictie
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roerde ingeruymt. Ende indien over beyde de voorschreven
poincten ende andere, de voorschreven tutele concernerende ofte daervan dependerende, eenige vordere differenten quamen te ontstaen (des zij verhoopt neen), verclaert
bereyt te lijn die te stellen ter judicature van beyde de
Hoven van justitie conjunctim , omme bij deselve , naer
voldingen ende wisselinge van stucken, partijen mondelinge
gehoort sijude, op het alderspoedichste getermineert te
worden.
De Pr. Royale betuycht ende protesteert wel exprescel.
uyt geene andere oorsaecke te condescenderen tot accommodatie vande differenten over de tutele vanden Prince
pupille, haeren zoon, als om te vermijden de vordere verwijderingen ende insonderheyt schaden ende prejudicien,
die door lanckwijlige dispuyten alle comen te redunderen
tot laste vanden voorgemelten haeren zoon, alsmede omme
haer te ontledigen van vordere molestien ende facherien,
die haer in Naere vordere droeffheyt ende afflictien niet
weynich ter herten gaen.
Den 9e11 Augusty is de Princes Royal , om 't accort bij
te wesen, in den Hage gecomen.
10. Is den heer Cromom van wegen de Pr. Royal versocht, met den heer Hage te spreecken ende te sien om
de middelen van accoort te adjusteren, dat hij des namiddaechs gedaen heeft.
11.

Is den heer Brasset bij mij geweest ende gesecht,

dat hij van wegen Vranckrijck last hadde om alles bij te
brengen wat doenlijck was om een goet accoort te treffen;
dat hij tot dien eynde bij den President Haga was geweest ende versocht niet te willen affbreecken ; de Pr.
Douagiere noch tot dynsdach soude blijven , en dat men
meende, ick het tegens hiel uyt particuliere insichten; dan
dat selffs dat had wederleyt, ende verseeckert , ick selffs
aen hem, heer Brasset, hadde voordesen gesecht, dat de Pr.
Royal nevens mij 2 á 3 vande gequalificeerste Heeren uyt
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de Regeringe off van Justitie soude assumeren : dat ick
hem noch verseeckerde. Daernaer heb Pr. Royal gesproocken en vercregen, de differenten men andermael soude aen
beyde de Hoven van Justitie verblijven, dat den Ad t Pothoven den President ginck aendienen.
12. Is den heer Cromom dien ganschen lach met den
heer President Hage besich geweest, omme d'articl. van
accoort t'adjusteren.
13, lijnde Sondach, zijn de naervolgende art en geslooten
ende geteeckent, ende is de Prinsesse Douagiere met de
Cheuruorstin naer Aken vertrocken :
Articulen van accoort tusschen haere Co. Hoocht
ter eenre ende den Cheurvorst van Brandenburch
ende Prinsesse Douagiere ten ander zijden , geslooten ende geteeckent den
Op huyden den

13en Augusty 1651.

13 en Augusty 1651, soo sijn haere Co.

Hoocht Marie, Princesse van Groot Brittagnen, Douagiere
d'Orange etc., ende zijne Cheurv. Doorl t van Brandenburch,
mitsgaders haere Hooch' de Vrouwe Prinsesse Douagiere ,
nopende de voochdie vanden persoon ende goederen van
zijnee Hoocht den jongen Prince van Orangien ende 'tgene
daervan is dependerende, met den anderen int minnelijckc
verdragen ende geaccordeert in manieren ende op conditien hiernaer volgende :
1. Dat voorgen. haere Co. Hooch t, als moeder, alleen
soo veel gelach sal hebben in alle saecken de voorschreven
voochdye aengaende, als de andere twee gesamentl. medevoochden.
2. Dat de voorschreven tutele over den persoon ende
goederen, met gemeen advys ende conjunctim sal aengeleyt worden tot voorstandt ende conservatie vande rechten ,
gerechticheden ende preëminentien van zijne Hooch t den
Prince van Orangien, mitsgaders van zijne domeynen ende
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goederen, ende wijders haer verstrecken over d'administratie ende directie derselver.
3. Onder welcke directie mede begrepen sal sijn het
employ vant innecomen van deselve domeynen ende goederen, ten behoeve vanden persoon ende staet van voorschreven Prince, ende dat mitsdien bij gemeen advys ende
resolutie vande voorschreven gesamentl. voochden sal worden gearbitreert, hoeveel jaerlijcx daertoe worden geemployeert.
4. Dat de questie vant gesach over het Prinsdom van
Orange, resulterende uyt de acte van sijne Hooch t , die
haere Co. Hooch t seyt te sijn gegeuen aen den jegenwoordigen Gouverneur, gelaten sal werden tot decisie van beyde
de Hoven van Justitie conjunctim , omme bij deselve naer
voldingen ende wisselinge van stucken, dat geschieden sal
binnen veerthien dagen , alsdan naer gedaene mondelinge
playdoyen , int eerst ende beginne naer d'expiratie vande
jegenwoordige vacantie van Ougst getermineert te werden ;
gelijck mede het gesustineerde van zijnne Cheurv. Doorlt
van Brandenburch ende haere Hooch t de Vrouwe Princesse
Douagiere, van dat haere Co. Hooch t, uit crachte van haere
houwelijcxe verschrijvinge , mitsgaders de codicillaire dispositie van za. ged. haeren man, niet en soude wesen
gerechticht tot de collatie ende het vergeuen van alle de
ampten ende stellen van Magistraten in alle plaetsen,
daerop de Douarie van haere Co. Hoocht bij Hoochgem.
zijnne Hooch t bij de voorschreven codicille alreede is geassigneert ofte geassigneert machte werden ; welck voorschreven point insgelijcx vert gelaten tot decisie van beyde
de voorschreven Hoven, conjunctim, in manieren ende op
den voet als vooren. Ende sal middelertijt int reguard
vande voorschreven Principauté van Orangien , ende de
collatie vande ampten in de voors. submissie geroert , tot
dat de voorschreven decisie sal wesen gedaen , alles blijven
in state, ende sonder dat middelertijt bij d'een off d'andere
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dien aengaende iets sal mogen werden gedaen als met
gemeen advys ende consent.
5. Ende hebben partijen ten wedersyden belooft, als sij
belooven bij desen, vande decisie, bij de voorschreven Hoven van Justitie in beyde de voorgemelte saecken te doen,
niet te sullen affwijcken, noch daer jegens gaen, hetsij bij
supplicatie aen de Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hol.
lant ende West-Vrieslant, off bij propositie van erreur in
cas van revisie , noch bij forme van relyeff off eenich ander
middel van rechten, hoedanich 'tselve Boude mogen wesen,
als daervan expresselijcken renunchierende bij desen.
6. Dat de electie van Magistraten , mitsgaders collatie
van alle ampten ende beneficien in alle verdere plaetsen,
ende die de Con. Princesse in gevolge van haere Douarie
niet bevonden sullen werden te competeren, tusschen de
voorn Princessen ende zijne Cheurvorstel. Doorl t van Brandenburch sullen werden verdeelt half en halff, ende alsdan worden geloot wie d'eene off de andere helft sal toevallen.
7. Behoudelijcken dat haere Conincklijcke Hooch t, in
qualiteyt als moeder ende voochdesse, in Zeelandt sal hebben d'electie vande Magistrature over de stadt Vlissingen
met het ressort van dien , ende de collatie van alle ampten ende beneficien, geene uytgesondert, sijne Hoocht den
jongen Prince aldaer competerende; ende dat sijne Cheurv.
Doorlt ende hare Hooch t Mevrouwe de Princesse Douagiere daer jegens sullen hebben de stadt Veere met gelijcke recht ende preëminentien als vooren , blijven alle
vordere gerechticheden ende preëminentien , vande voors.
tutele dependerende ende in de voorschreven verdeelinge
niet begrepen , tot de gemeene dispositie vande Hoochgemelte gesamentlijcke voochden, ende namentlijck het stellen vande Eerste Edele inden lande van Zeelant ende alle
'tgene daervan is dependerende.
8. Dat de Raden, jegenwoordich zijnde vijff in getale ,
41
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die commissie ten tijde van zijne Hooch t Ho. lo. Memorie
hebben gehadt , sullen werden gegeuen nieuwe commissie,
ende dat bij deselve sullen werden noch twee Raden , den
eersen bij haere Co. Hoocht ende den anderen bij de verdere medevoochden, gestelt ofte geconfirmeert, op gelijcke
commissie ten wedersijden te geuen , met gelijcke qualiteyt ende macht als de voors. vijff andere Raden ende
met deselve extensie.
9. Dat bij affiijvicheyt van iemandt vande Raden ende
d'Officieren tot den Raedt specterende, de verkiesinge sal
gedaen werden bij beurten, sullende daervan d'eerste beurte
hebben haere Con Hooch t , wel verstaende nochtans dat
de voorkeure ten aensien vande voors. Officieren alleen
sal wesen relatyff tot het ampt van Griffier ende Tresorier,
ende sullen haere Hoocheden den Cheurv. van Brandenburch ende de Vrouwe Princesse Douagiere van Orangien
hebben de voorkeure vande vordere ampten vanden voorschreven Raet dependerende.
10. Dat alle ampten , beneficien ende officiers , die de
Princesse Royale, in qualiteyt als moeder ende voochdesse ,
alsmede de andere momboirs sullen tomen te confereren,
altijt gedepescheert ende uytgegeuen sullen worden op
den naem vanden jongen Prince ende commissie vande
voorschreven gesamentelijcke voochden, ende van gelijcken
oock de Raden , Officianten ende alle andere onder den
voorschreven Raedt gehoorende, ende die beiidicht moeten
werden , haeren eedt doen aen deselve off aen soodanige
persoonen, die bij deselve daertoe sullen werden gecommitteert.
11. Dat alle ampten, officiers, beneficien , magistraturen bij de voochden ten wedersijden vergeuen sullen werden aen eerlijcke ende gequalificeerde persoonen , volgens
de previlegien, rechten ende coustumen vande landen ende
sonder eenige nundinatie toe te staen; ende sullen alle
soodanigen, die eenich ampt, officie off beneficie sullen co-
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men te consequeren, voor den aenvanck vant selve gehouden zijn haer bij eede te suyveren, directelijck ofte indirectelijck daervoren niet gegeuen off belooft te hebben ,
ende sal hetselve in de te doene eed gin werden geinsereert.
12. Dat a ll e andere geschillen ende ontstaene differenten sullen werden verbleven aen vier persoonen, daervan
bij haere Co. Hoocht twee ende bij sijnne meergem. Cheurv.
Doorlucht ende haere Hooch t de Vrouwe Princesse Douagiere de resterende twee sullen werden versocht, welcke
vier Heeren een vijffde persoon sullen vermogen te assumeren , omme de plano en sonder eenich dilay , hetzij bij
minnelijcke mediatie off rechtelijcke wtspraeck, affgedaen
te werden.
13.

Ende sullen hiermede comen te censeren, loot ende
te niete sijn , alle questien ende differenten voor desen,
soo voor den Hove van Hollandt als voor den Hoogen
Rade, tusschen de Hoochgem. partijen gemoveert uyt
saecke vande voors. voochdye ende 'tgene daervan is dependerende.
14.

Alle welcke poincten ende articulen beloven wij

onderges., op ons Princelijck voort, onverbrekel. te sullen
onderhouden en` naercomen. Ende sijn hiervan gemaeckt
twee alleensluydende acten , daervan het eerre is geteeckent Marie, ende het ander Amalie, P. d'Orange.
16 Augusty. Nae dat het accoort was geslooten heeft
de Princes Royal bij missive op den heer van Foreest
versocht, ende door den heer van Heenvliet, haer in de
tutele met zijnen goeden raet te willen assisteren : dat hij
heeft aengenomen.
17. Ben met mijn heer Foreest van wegen de Pr. Royal vergadert geweest, en van wegen den Heer Cheurv.,
de heeren van Sonsvelt, Weyman ende den Agent Copes,
ende vande Pr. Douagiere den heer Moesvelt.
Is gesproocken bij ons vande heeren Schomberch, Dorp
Deschamp, Heylersich, Boreel ende den Camerling Burch
41*
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ende 2 Pagien , oock vanden heer van Zuylichem bij haer
wijtloopich.
23. Naer Amsterdam ende den heer Burgem. de G-raeff
geprooeken om Pr. Royal in de tutele te assisteren; seyde:
te sullen raetplegen en eersdaechs op resolveren.
30. Tot den heer President, daer de heerera Reygersbergen ende Cromom oock waren, om ons taccorderen.
31.

Is 't accoort bijnaer gesloten ende 't naervolgende

gestipuleert.
Alsoo tusschen haere Co. Hooch t ter eenre ende zijnne
Cheurv. Doorl t van Brandenburch, mitsgaders haere Hoocht
de Princesse Dcuagiere ten ander sijden, op den 13 en deser geslooten was seecker accort over de differenten raeckende de tutele vanden jongen Prince van Orangien , ende
den Hartoch van Lansbergen , benevens den Hoochgem.
Cheurv. ende Princesse Douagiere, bij sententie vanden
Ho. Rade in dato den 29 en Julij lestleden , verclaert is
tot medevoocht vanden Hoochgemelten jongen Prince, van
bestorven zijde, ende onseecker is of denselven Prins van
Lansbergen op de conditien, in de voorschreven sententie
gedesigneert , genegen sal zijn de voorschreven voochdye
t'aenveerden , ende onderentusschen noodich is dat op de
directie vanden sterffhuyse van Prince van Orangen Ho.
lo. Mem. behoorl. ordre worde gestelt, -- soo is dat de voorseyde hooge partijen door haere respective gemachtichde
verdragen sijn, d'administratie vande voors. voochdie , op
den voet int voors. accoort begrepen ; gesamentl. ter handt
te nemen, ende daerin voor allen doen tgunt den meesten
ende presenten oorbaer vanden voors. sterffhuyse is vereyschende. Ende omme met elcanderen niet te vervallen
in eenige verschillen over het effect vande stemmen vande
respective voochden, in gevalle den Hoochged. Prins van
Lansbergen de gemelte voochdye quame aen te nemen,
ende de conditien tot dien eynde gerequireert te adimpleren, zijn de voorseyde Hooge partijen mede verdragen,
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dat alsdan bij deselve conjunctim sullen versocht werden
de Heeren vanden Ho. Rade , bij forme van interpretatie,
verclaringe te willen doen, in wat vougen de stemmen van
respective voochden in gevolge van haere voorschreven
sententie moeten gereguleert worden, ende namentl. off
hare Ed. Mo. verstant ende meeninge is, dat de Co. Princesse als moeder ende voochdesse met hare stemure alleen
soo veel authoriteyt ende gesach sal hebben in d'administratie vande tutele , als zijnne Cheurv. Doorlt met haere
Hoocht de Princesse Douagiere mitsgaders zijne Doorl t den
Prins van Lansbergen vande bestorven sijde te samen ;
dan off de Hoochgem. Co. Princesse daerin alleen sal hebben de vierde stem. Dies is geconditioneert, dat diegene
die bij de voorseyde verclaringe sich soude mogen beswaert
vinden, daervan, alsmede vanden inhout vande voors. sententie, alsoo het voorschreven accoort alsdan sal comen te
censeren, sullen mogen comen in revisie, die binnen acht
dagen naerdat de voorseyde interpretatie sal wesen gedaen , geinterponeert ende binnen een maent daeraen voldongen ende in state van wijsen sal moeten gebracht werden, op pene van versteken. Honsholredijck 31 Augusty
1631. Was dese geteeckent Marie.
1 Septemb. is het accoort gearresteert op eenige veranderinge.
Den Zen ende navolgende dagen hebben gecontinueert
te vergaderen , ende waren van wegen de P. Royal den
heer van Heenvliet ende daernaer oock mons r Oudart, om
de notelen te houden ; van wegen den Cheurvorst, den
heer van Sonsvelt , den Raetsheer Weyman ende Agent
Copes ; wegen de Princesse Douagiere , den Raetsheer
Moesvelt ende den Ad c t vander Meer van Berendrecht.
Ende is affgehandelt 't accoordt met Spagnen , den staet
van innecomen ende lasten, orde tot betalinge der schulden, inventarissen, Raden van Seelant etc.
18. Alles wat geen uytstel conde lijden lijnde affgehan-
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deli, soo begon den heer van Heenvliet te spreken vande
Douarie. Ende doen seyde den Raetsheer Weyman : expresse last hadde eerst het Cabinet te doen herstellen;
ende alsoo den heer van Heenvliet remonstreerde, dat het
jegens het accoort was en alles in soo goede bewaringe
off int Cabinet was gestelt , vielen hooge woorden.
19. Aen alle de Rentm rs bij den Raedt vanden Prins
doen schrijven om over te comen ende geit mede te brengen , ende in 6 weecken rekeninge te doen van 1649 en
1650, ende de commissies vande Raetsheeren geextendeert
ende aen den Raetsheer Weyman gegeuen, heeft den heer
van Heenvliet weder aengehouden vande Douarie en Orange,
ende dat het een ende 't ander volgens het accordt mochte
geconcludeert werden, soo bleven sij al weder staen op
het herstellen van het Cabinet; ende als men hem vraechde,
ofte ordre hadde om den Prins zijn Hoff te formeren ende
om personen te noemen, die alle voorvallende verschillen
souden termineren, seyde: neen. Des den heer van Heenvliet naer Honsholredijck is vertrocken om rapport te doen.
20. Is Pr. Royal in den Haech gekeert.
21. Heeft de Pr. Royal, de heerera President Reygersbergen ende Cromom versocht bij haer te comen ende het
naervolgende gesecht:
Messieurs. Vous avez pris la peine de faire un accort.
Asteur que j'en Bemande l'effect et d'estre mis en la possession de mon Douaire, l'on faict de nouvelles disputes
contre l'accort et on veut que le Cabinet soit renris auparavant. Comme, Messieurs, vous avez faict laccort, vous
estes obligé d'avoir le soin qu'il s'execute. Voyla pour (quoi)
je vous faits mes plaintes. Pour le Cabinet, voyla l'inventaire et tons les papiers sont cachettez dans vn coffre. Et
dans l'accort it n'est parlé du Cabinet. Si ce n'est assez,
vous y pouvez encore mettre le vostre. Si l'on pease
m'affamer, je seray contraint de m'adresser à la justice. Il
y a dix moil que mes gens n'ont rien receu, je vous prie
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de vous employer à celle fin que le tout soit executé, en
quoy vous m'obligerez.

27 Septemb. Heeft Pr. Royal doen versoecken, dat bij
haer souden comers de heeren van Beverweert, Beenvliet,
Cromom , Foreest ende de Graeff, Heere van Polsbrouck ,
ende het naervolgende toegesproocken :
Messieurs. J'auois prié monsieur d'Heenvliet de vous
Bonder de ma part, pour scavoir si voos me voudries assister de vos bons advys, dans les affaires de la tutele de
mon fis. Il ma tesmoingné la bonne disposition que vous
y avez, de quoy, Messieurs, j'ay bi ign voulu vous remerchier
de bouche. Monsr d'Heenvliet vous donnera copie de l'accord et vous informers de tout ce qui s'est passé jusques
A. present. Et quand it se presentera quelque affaire , je
prenderay la mesme liberté de vous demander vos bons
conseils.
28. Sijn de voorzeyde Heeren in de earner in den thuyn
vergadert geweest, alwaer monsr Audart, Secretaris vande
Pr. Royal, present was, ende de notelen heeft ingehouden,
en voortaen sal houden. Soodat dit journael daermede een
eynde neemt, ende voorts refereren 'tgunt bij mons r Oudart
wort gehouden etc.
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AANBEVELINGEN VAN OFFICIEREN TER ZEE.
MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER

P. A. L e u p e.

Wie met de geschiedenis van ons Zeewezen niet onbekend is, kent ook den Vice-Admiraal van de Maze, Lambert Hendriksz., ook Mooy Lambert genaamd. Reeds in
1607, onder de bevelen van den Admiraal Jacob Heemskerck , gaf hij in den zeeslag voor Gibraltar blijken van
zijnen heldenmoed. Sedert bevocht hij niet alleen met goed
gevolg de Algerijnen, maar deed ook meermalen den Duinkerkers geduchte afbreuk , totdat hij eindelijk , tegen hen
strijdende, den dood voor het Vaderland stierf.
Dat hij , die zoo bij uitnemendheid zee- en krijgsman
was, die deugden ook in anderen wist te onderscheiden,
daarvan geeft ons de volgende aanbeveling ter bevordering
van den Lieutenant Bastiaen Ariaensz. Lanckhaer tot Kapitein, voldoende getuigenis.
Hoewel op de nominatie gebracht, viel dezen het geluk
zijne wenschen bekroond te zien , ditmaal nog niet ten
deel; maar daar er eenige maanden later weder eene vacature ontstaan was , verzocht Lanckhaer eene reis aan
wal te mogen blijven, ten einde in persoon zijne belangen
te kunnen behartigen, en zulks met dit gevolg dat hij tot
Kapitein werd aangesteld. Toen dit plaats had, was zijn
beschermer reeds den heldendood gestorven , zoodat hij
geen getuige kon zijn hoe aan Lanckhaer „die eer niet
te vergeefs besteed" was geweest. Immers slechts weinige
jaren daarna liet Lanckhaer almede „vromelick ende vechtende" zijn leven voor het Vaderland. Het mocht ons niet
gelukken den juisten tijd te vinden, wanneer dit geschiedde.
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Dat hij evenwel den Oden April, 1629 reeds gesneuveld
was , blijkt ons uit Resol. van H. H. M. van dien dag.
Naar aanleiding van een verzoekschrift van Aeltgen Adriaens, weduwe van wijlen den Capiteyn Bastiaen Ariaensz.
Lanckhaer, waarbij zij zich beklaagde, dat de Admir. van
de Maze haar op de kostgelden haren man toekomende
een belangrijke som had afgekort, besloten alstoen H. H.
M. de Admiraliteit op de Maze aan te schrijven, in aanmerking nemende dat de Kapitein Lanckhaer zijn leven
aan het Vaderland ten offer had gebracht, „de afkorting
op het scherpst niet af te doen", en daarenboven zijn
zoon op een van hare schepen binnengaats te plaatsen.

Aen de E. E. Heeren Gecommitteerde Raaden ter
Admiraliteyt tot Rotterdamme.
Mijn Heeren. Alzoo Bastyaen Aeryensz. Lanckhaer,
jegenwoordich Luitenant zijnde, met den Cap e Pieter Jansz.
Aersgat mijn aengeseit heeft verstaen te hebben , alsdat
bij U E. E. nominatie sal gedaen worden tot twee Capiteins, ende op mijn versoctet heeft yetwes tot sijn favuer
desesaengaende aen U E. E. te schrijven, soo Nebbe ick
zulcx niet willen weigeren. Ick meene, dat het U E. E.
genouchsaem bekent is, hoe dat den voorsz. Bastyaen lange
tijt van jaeren, zoo binnen lants als bij der zee, met verscheiden Capiteinen getrouwel. gedient ende meest alle
offitien bewaert heeft, als Quartiermeesterschap , Hoochbootsmanschap ende Schipperschap , ende eindel. door zijnen getrouwen dienst tot Luitenantschap bij U E. E. gunst
gepromoveert is, ende daarenboven dienende onder den
Cape Valck , naer zijns aflijvicheit , het schip ende volck
in goede ordre gehouden ; in somma, in alle tochten ,
wachten ende entreprinsen hem gedraegen als een Luitenant schuldich is te doen: — overzulcx, gemerckt hij voor-
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schr. voordesem alreede de eere gehat heeft om op de
nominatie tot Cap p door U E. E. gunst gestelt te veesen,
wil ick U E. E. gedienstelick gebeeden hebben , hem bij
dese gelegentheit, in regard van zijn voorgenoemde dienst,
wederom dese eer niet te willen weigeren , ende favorabelick zijne gelegentheit bij zijne Furstel. Genade den Prince
van Orange te recommanderen. Vertrouwe, dat bij voorn,
U E. E. zulcx doende, door noch meerder dienste zal be•
toonen, dat deselvige eer niet te vergeefs aen hem en zal
besteet zijn. Dit doende etc.
Actum in mijnen onderhebbende schepe van oorlooghe,
genaemt het Zeekalf, liggende ter reede van Duins, desen

26en Septemb. 1624.
U E. E. goetwilligen dienaer,
3/Toy Lambert.
Opschrift : Edie , erentfeste , wijle , voorsienige, discrete

Heeren , de Heeren de Gecomitteerde Raaden ter Admiraliteit, resyderende tot Rotterdam.
p r Bastyaen Aeryentsz. Lanckhaer.

Aen de Ed., erentfesten, wijsen, voersinnighen Heeren , mijn Heeren Gecommitteerde Raaden ter
Admiraliteyt, residerende in Rotterdam.
Seer Ed. Wijse, Vorsinnighe Heeren. Soe haer Ed. bekendt is, dat ick alle mijn leefdaghe den lande getrouwelic,
gelick als ick schuldich ben, gedient hebbe, ende ettelicke
jaren Luytenant geweest ben met Cap p Lenaert Fransz.
saligher, ja zoe langhe als den voornoemden Cap e tlant
gedient heft; den weleken ick oock selver loot thugs gebrocht hebbe ; ende noch tegenwordich Luytenant ben met
Capp Pieter Jansz. Aertsgatt, ende mij selven in alle exploten ende entreprysen gequeten hebbe als een trouw
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Luytenant voor tlive Vaderlandt behoort te doen , gelick
als oock onze Vice-Admirael Lambert , hoechloflicker gedachtenis, in sijn leven de Ed. Heeren seluen verwitticht
heft, -- Soo is mijn ootmoedich versoeck dat de Ed. H. mijn
gelieuen te vergunnen, dat ick voer dese reyse thuys mach
bliuen ende op de nominatie gestelt worden. Want hoewel mij de Ed. Heeren dander reys op de nominatie gestelt hadden, soo schijnt dat ick, duer dien ick absent was,
dat ick daerom tot mijn voornemen niet comen conde;
waerduer andermael mijn versoeck is, dat U Ed. mij gelieuen te consenteren, dat ick present mach bliuen ter tijt
dat ick zie off ick soude moghen geauanceert werden ,
twelck ick hoepe dat U Ed, mijn niet weygheren sullen,
bisonder als zij gedencken sullen mijns getrouwen dienst,
die ick tlandt schuldich ben en gedaen hebbe en doen
sal alle de daghen mijns levens. Waerop ick met aller eerbidinghe verwachten sal een fauorabele antwort, tzij schriftelick off mondelick aen mijn huysvrouwe.
Den Alderopperste neme U Ed. altsamen in sijn H.
protextie. Datum 4 Mey 1625, opt incomen.
U Ed. ootmodeghen Dienaer,
Bastiaen Ariaensz. Lanckhaer,
tegenwoordich Luytenant met Captn
Pieter Jansz. Aertsgatt.
Opschrift t : Seer Ed., Erenfesten, Wijsen , Voersinnighe
en zeer discreete Heeren, mijn Heeren Gecommitteerde
Raeden ter Admiraliteyt, residerende in Rotterdam , 1625.
Bastiaen Ariensz. Lanckhaer.

Aelgen Adriaens, weduwe van wijlen Cap n Bastiaen
Adriaensz. Lanchaer, in slandts dienst vromelick ende
vechtende jegens de Duinkerckers, in zee verbrant ende
gebleven, heeft ons geclaecht, dat U E. haer, suppliante,
hebben gecort aen haer sa. mans costgelt over de seven
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hondert guldens, ter saecke van vacante persoonen , daar
door haer crediteuren in tgeheel aen haer achterwesen niet
en hebben cunnen geraecken, en sij t'eenemael in armoede
is vervallen. Twelck bij ons in deliberatie geleyt ende re-

gart genoomen sijnde, dat den voornoemde Capn sa. hem
soo vaillantelick heeft gedragen, hebben bij dese goedgevonden, dat U L. d'affcortinge van de suppliante op tscherpste
niet aff en doen, ende deselve daerenboven haer suppliantes soon sullen appointeren op een schip van oorlooch
binnen sDuyns, jegens acht guldens ter maent. Actum
den Oen Aprilis a°. 1629.
Minuut.

Brief van voorschrijving van Burgemeesteren en
Regeerders der stad Enkhuizen aan H. H. M. ,
ten behoeve van den Kapitein Lieven de Zeeuw
enz. 1642.
Het bij uitstek dapper gedrag , gehouden door den Kapitein van het Noorderquartier Lieven de Zeeuw, in eenen
zeer ongelijken strijd tegen zes vijandelijke fregatten , gaf
aanleiding dat Burgemeesteren en Regeerders der stad Enkhuizen eene vereering voor hem van hunne H. M. verzochten , alsmede voor de wed e van zijn Luitenant Hendrick
Hendricksz. eenig tractement , zijnde deze in het gevecht
gesneuveld.
Dit schrijven kwam den 29en December 1642 in hunne
vergadering ; maar alvorens hierop een besluit te nemen ,
werd goedgevonden dat nagezien zou worden „off men hier
bevorens gewoon is geweest ter oorsaecke van sulcke off
dergelijcke casus aen iemant recompensie off vereeringe te
doen, om, 'tselve gesien, voorts gedaen te worden na behooren."
Daar het bij onderzoek bleek, dat hiervan voorbeelden
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Dec. daaraanvolgende beslo-

ten, den Kapitein Lieven de Zeeuw te vereeren met eerre
gouden medaille ter waarde van f 150—.
Of aan de wed e van den Luitenant Hendrick Hendricksz.
eenig jaargeld van wege den Staat werd toegekend, blijkt
uit deze resolutie niet.

Hooghe ende Mogende Heeren.
Dewijle in alle politique Regeringen ende welgestelde
Republycquen voor een vaste ende nodige saecke is gehouden ende geobserveert, dat gelijek alle misdaden ende
versuymelinghen werden gestraft, alsoo alle heerlicke ende
cloecke daden werden beloont ende geremunereert , soo
hebben wij oock niet connen naelaten , U Ho. Mo. serieuslicken te recommanderen de persoonen van Capiteyn
Lieven de Zeeu ende Hendrick Hendricksz. desselffs Lieutenant; ende dat ten aensien zij henluyden soo eerlicken
ende couragieuselicken hebben gedragen tegen den algemeenen vijandt. Want als zij aengevochten zijn geweest van
ses cloecke vijandtlicke fregatten, hebben sij hen met soodanigen couragie ende cloeckmoedige resolutie tegen deselve gestelt, dat den vijandt op henluyden ende heurl.
schip niet meer heeft connen winnen, dan dat hij alle het
roethout heeft affgeschoten ende het schip daer oock tot
sinckens toe doornagelt. Maer en hebben evenwel niet
dorven aen boort comen, overmits zij wel bevonden hadden
met verlies van veele persoonen, wat daer te halen (zoude)
geweest sijn; waeromme zij dit schip schandelick verlatende,
tselve geheel schadeloos binnen is gekomen.
Ende alsoo de Capiteyn hem altijt als een vroom ende
eerlick Capiteyn heeft gedragen ende de voetstappen van
zijne ouders wel gevolcht ; zijnde een zoon van Capiteyn
Cornelis de Zeeu, ende een schoonzoon van den Vice-Adxxv. J.
42
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mirael Quast, ende den voorschr. Lieutenant het Landt nu
meer als ses en dertich jaren in alle getrouwicheyt hadde
gedient tot dit jegenwoordich gevecht toe, in hetwelcke
hij vromelick hem dragende oock zijn leven heeft verloren,
achterlatende zijne weduwe, al verre in de tsestich jaren
oudt, sonder eenige middelen om aff te leven ; hebbende
voordesen veel costen moeten supporteren met haer voorn
man , alsoo hij t'anderen tijden in gelijcke bejegeninge van
den vijandt een groot deel van zijn gesondtheyt hadde
verloren. Waeromme wij dienstelicken versoecken , dat U
Ho Mo. gelieve de getrouwe diensten van desen Capiteyn
ende Lieutenant favorabelicken te gedencken, ende insonderheyt van dit nu lest gepasseerde conflict, ende dienvolgende den voorz. Capiteyn met een honorabele vereeringe
te beloonen , ende de weduwe van den voorschr. Lieutenant met eenig tractement, tot onderhoudt van hare tegenwoordige ouderdom te versien, in sulcker manieren als
U Ho. Mo. sullen oordeelen dese saecke , soo ten aensien
van dese versoeckers , als om anderen meer ende meer op
te wecken ende t'encourageren, te vereysschen. Ende ons
op U Ho. Mo. gewoonlicke goedertierentheyt verlatende ,
willen wij U. Ho. Mo. ,
Hoge ende Mogende Heeren , bevelen in de genadige
bescherminge des Alderhoochsten.
Actum Enchuysen desen xxv en Decembris, a°. 1642.
U Ho. Mo. bereydtwillige dienaren ,
Burgemrn ende Regierders der stede Enchuysen.
Ter ordonnantie van deselve,
Bij mij J. Codde v. Burch.
1642.
Opschrift : Aan d'Hooge ende Mogende Heeren, Heeren

Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, in 's Gravenhage, 1642.
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Dec. 1642.
„Sijnde in crachte van haer Ho. Mo. appointement, den
29en leses gestelt in margine van de requeste ') van Cap"
Lieven de Zeeuw, nagesien twee extracten, d'eene in dato
6 Augustus 1636 2), ende d'andere in dato 1 Januarij 1639 3),
daerbij blijckt, dat haer Ho. Mo. aen twee discrete Capiteynen respectivelick vereeringe hebben gedaen van medaillen,
tot erkentenisse dat sij haer respectivelick couragieuselick
hebben gedefendeert met hunne respective onderhebbende
schepen, jegens des vijandts schepen, die haer in zee hadden geassailleert ende bevochten, -- Waerop gedelibereert
sijnde, is goetgevon-den ende verstaen, dat men den voorschr. Capiteyn Lieven de Zeeuw, in gelijcke casus zal
vereeren, gelijck hij vereert wort mits desen, met een gouden penninck ter waerde van hondert en vijftich guldens."

Brief van aanbeveling voor de Kapiteinen Hollaere,
le Sage, Crijnssen en Hendricksz., aan H. H. M.
de Heeren Staten Generaal, door den Luitenant
Admiraal Johan Evertsen , 1665.
Mijn Heeren.
De liefde tot het Vaderlant ende de sucht tot de welstant desselfs laet niet toe, ick jegenwoordigh soude ledigh
1) Het request van Capitein de Zeeuw is niet aanwezig.
2) Capitein Swart. Eene medaille ter waarde van f 150— „ende dat
in recompense van dat hij sich soo dapper ende mannelick heeft gedragen jegens een Noorman, varende van Denemarcken."
3) Capitein Pieter van den Brouck met eene gouden medaille vereerd,
„uyt erkentenisse dat hij hem couragienselijk heeft gedefendeert met sijn
onderhebbende schip tegens seven fregatten van den vijandt."
4`^
^*
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blijven U Edele Ho. Mo. mede bekent te maken, het hare
Edele Mogende ter Admiraliteyt alhier hebben gelieft de
personen Cornelis Hollaere , Salomon le Sage, Abraham
Crijnssen en Willem Hendricksz. te nomineren om bij
U Edele Hoogh Mogende tot Capiteynen ter zee te werden geëligeert en gevordert, die ick deselve Naere Ho. Mo.
niet alleen in den hoogkisten graet kan recommanderen ,
maer oock durf zeggen als connende van deselve alles goets
hopen, dewijl ze niet alleen luyden van kennisse, maer oock
van goede extractie lijn afkomende. Versoecke derhalven
gantsch gedienstelijck , U Ed. Ho. Mo. het oogh over de
voort. vier personen gelieven te laten gaen ende deselve
tot den voorseyden Capiteyns-ampte te vorderen, daeraen
den Lande dienst, U Edele Hoogh Mogende sonderlingh
contentement en mij gunst sal geworden.
Hiermede sal Godt Almachtigh bidden uwe Ho. Mo.
wijse regeringe , personen en importante deliberatien te
zegenen.
U Ed. Ho. Mo. ootm. en onderdaenige dienaer,
Get. Johan Evertsen.
Middelburgh den 20en Julij 1665.
Het opschrift was : Edele Hoogh Mogende Heeren de
Staten Generael der Vereenighde Nederlanden in 's Gravenhage.

BRIEVEN

VAN PAVLET

BETREFFENDE BRAZILIE IN

1632 EN 1641.

Uit het Archief van HILTEN.

Mijn Heer.
Verleden goensdach hebben wij tijding betomen dat in
Goereé arivert was het jacht Westkouderkerck, van Phar-
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nembuco geschijden den Sen Junij, in compagnie van die
Hoope, die in Engelant is blijven liggen, door oorsaecke
van 5 Duynkercker vergatten, die hem daer in gedreuen
hadden. Maer alsoo wij geen brieven hebben becomen als
gister auont, hebbe niet met fondament daervan cunnen
schrijven. Desen sal daen dienhen tot onderricht van
tgeene sint 11 May, dat die 2 leste schepen van daer vertrocken waeren.
Ons legger laegh noch op de rievier van Sante Franscisco,
ende een deel derseluer, soo ruyters als infantery, waer
ouer die rievier gesett, om aldaer het ouercomen der Fortogesen (die uyt de Bahia mochten comen) te beletten ,
die aldaer een redoute opgeworpen hadden tot haerder defentie. Conte de Benjola lach in Seregippe del Rye, tusschen de Bahia ende Rio Sante Francisco, ende daer was
groote oneenigheyt tusschen den Gouerneur van de Bahia
ende Conte Benjola. Son Exsilentie daerop lettende, hadde
meest alle die schepsmacht voor de Bahia gecomandert
om haer soo veel de vivres aff te snijden ende te behouwen alst doendelijck soude veesen. Den Admirael Lichthardt was selffs in perschoon meede, soodat sij iets notabels voor hadden.
Den politiquen Raedt Schott, gecomittert sijnde op de
rivier Sante Francisco , om in de apsentie van sijn Exsil.
den heer Gouerneur Schoppe bij te woonen met raedt,
die welcke alliance gemaeckt hebben met een Tapoyer
Koninck , die met 600 man van bouen de revier Sante
Franciscus quam (gebooren vijanden van de Portogesen) ,
die welcke verblijt sijnde dat den vijant verdreven was,
hebben aengenomen die revier te bevrijen van d'ouercompst
der Portogesen. Het sijn noch grooter stateur van menschen als die Tapoyers van Rio Grant sijn. Daer was oock
een preuff gedaen wat de Ingenios souden moegen gelden
ende waeren dese naervolgende vercooft aen d'onderges.
perschoonen, op 4 a 6 jaer te betaellen
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Jaspar dio Serifo een Ingenio voor

. gl. 77500.

Jacob Stachouwer een voor .
Jaques Hack een voor .
Nicolaes de Bidder Fiscus een
Saruaetius Carpentier een ..

. gl. 62000.
gl. 32500.
gl. 70000.
gl. 60000.

Hans Willem Lowiesen een .

gl. 77000.

Elbert Crisspijnsen een .

gl. 70000.

Comisaris Doncker heeft een partij rietlant gecooft . ..

. gl. 10500.
gl. 459500.

Dese Ingenios waren bij de Comp e geconfeskert, ende
daer lijn noch veel derseluer, die oock al vercooft souden
worden , ende die Raeden hadden oock een Ingenio toe laeten stellen voor de Comp e , om te sien off de Comp e oock
profijt conde doen met selffs te cultiverenende te maellen.
Het schip Sinte Marten van Seelant hadde onderwegen
een prijsgen verouert, ende tot Pharmambuco gebracht 6
baellen consenille selvester, 100000 pont campetiehout,
hetwelcke met dese 2 scheepen ouergecomen is in Seelant.
Wegen die siluerminne waeren dapper doende ende
saecken van groote aperentie; met de naste scheepen soude
alles perfect ouerschrijuen.
Daer was oock uyt Angola van onse Gunnerael tot Pharnambuco gesonden een jacht met 179 negers , ende souden
in 3 a 4 daegen volgen noch een schip met negers.
Opt sluyten van den handel waeren d'inwoonderen seer
gemiscontentert , als U E. uyt dese bijgande Remonstrantie
sien coat, die sij aen sijn Exsilentie ouergeleuert hadden.
Noch gaet hierbij die cargo vant schip de Geele Lelie,
gecomen van Curacau, welcke goederen verouert waeren bij
Houtebeen in Westingen '), ende aen Curaçao gesonden,
uytgenomen die 26700 pont stockvishout, dat op Curaçao
gewassen is.
1) d. i. West-Indiën.

Brieven van Pavlet.

663

Hier neffens gaen oock eenige copijen van geinterciperde
brieven van de Bahia, ouer 3 week door een Capper') in
Seelant opgebracht, waervan de copyen opt spoedichs naer
Brasill sijn gesonden, ende soo wij nu uyt den brieff sien,
soo is den aenslaeg van sijn Exsilente op dese plats gemunt, Baer sij in dese brieven voor vreesen, soodat sijn
Exsilentie oock kennes van de saecke moet hebben. Dese
brieven gelieft mij bij ocasie wederom te senders.
Hierneffens gaet oock een cartgen van Porto Caluo,
seer corius 2) van den Cornell Artischoski gedaen , ende
op dat ieder Bewinthebber een soude crijgen , hebben so
veel doen drucken , waervan U E. dese vereere. Daer
waeren noch ander diengen 3) voorgevallen tot dienste van
de Compe, maer blijven sekreet. Hiermede,
Erentfeste , wijse , voorsinnige ende seer discrete heer,
wil U E. in de bescherminge des Alderhoogsten beuelen.
U E. d.willigen ,
Pavlet.
Amsterdam den Oen Augusto an° 1637.
Daer sijn oock Oost-Indische scheppen ingecomen , daervan het grootste , Prins Hendrick, in Oostingen gebleuen
is; hadde het ouer moegen comen , sonde ouer negen tonne
gouts wert sijn geweest. Die Cargo off meer particulieretijten sijnder noch niet.
Cargo vaat schip de Geele Lelie den 14 May 1631 van
Curacau tsijl gegaen :
5 ijser stucken van 6 pont ijsers.
1 ijser ditto van 9 pont ijsers.
1 ditto van 4 pont ijzers.
13811 pont campetiehout.
26700 stockvishout.
221 huyden.
1518 ' Spansche seep in 47 kisten.
1) d. i. Kaper.

2) d. i. curieus.

3) d. i. dingen.
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1148 @ salsakprillie in 8 baellen.
1888 4 wolle in 17 baelle.
3283 W anijs in 27 baellen.
108 stuckx onberijde vellen.
42 stuckx roode vellen.
8 vaeten gewarda pana.
Wijckersloot noch sijnne partissepanten schrijve ick niet,
om reeden U E. bekent.
Adres; Mijn Heere, mijn Heere Anthonius van Hilten,
Sicretaris der Ed. Mog. Heeren Staeten 'slants van Vtrecht,
met een pack tot Vtrecht.
Rpa

26a Julij 1637.

Mijn Heere.
Tzedert mijnen laesten sijn hier aengecomen de Hooge
Raeden wt Brasil , en de schepen als de Fama, Groothoorn , Soutbergh wt Brasil , Maeght van Enchuysen wt
de vloot van Jol, en Waterhont wt Nieu-Nederlant, sijn
alle wel in Goeree gearriveert. Met de Maecht van Enchuysen becomen tijdinge van het aflopen der expeditie in
west-I°, namentlijck dat van dit jaer geen silvre vlootera
souden wtcomen , derhalven den Admirael Jol met sijn
onderhebber vloot hem int begin van October recht toe
recht aen naer Brasil hadde begeven; van deselve sijn vloot
in west-Indien verongeluct sijnne de schepen Alckmaer,
Edam , Keyserin en Cattenbou , en thuya gecomen de
Haze en Maecht van Enckhuysen , behalven noch twee
andre, te voren na Brasil geseylt, sulcx dat noch 18 schepen van sijn vloote na Brasil sijn gekeert.
Gisteren sijn gecomen de brieven van Antwerpen, doch
gene van Londen. Van Brussel schrijven, aldaer gearriveert
was een expressen van Madril, brengen confirmatie van
een generale revolte in Brasil , segge Poortugael. De Por-
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tugesen hadden haer oueral meester van de Castelen gemaect en de Castilianen dooi geslagen, oock den Hartoch
van Braganza gecroont en aengenomen tot haren Coninck.
D'actien van dese Comp e waren gistren vercocht voor
105 en van daegh tot 106.
Hierbij gaet gevoecht de copie van het raport bij de
bouengemelte Ho. Raden aen dese Vergadringe gedaen,
daerbij U Ed. de heele gelegenth. ende eysch van den
Staet van Brasil int cort sal connen ervaren , waertoe mij
gedragen,
Mijn Heere, blijve
U E. gansch bereyde dienr,
Amsterd.,

Pavlet.

23 Jan. 1641.
Van Rochel dato 3en Jan., dat aldr weder gearriveert
was een bevracht schip , int begin van Octob. van Brasil
geseylt, twelek seyde het branden van 2 a 3 Ingenhos ,
over 8 dagen van vermelt, niet waer te sijn; maer dat
alles stont in goede posture.

Mijn Heere.
U E. aengename is mij ter rechter tijt wel geworden ,
bedancken U E. hoogelijck voor de comunecatie. Ick achte
teegen die tijt ouercomen sal, om U E. te spreken , alsoo
geen ander last hebbe daen aleen te procureren antwoort
op haer Ho. Mog. misive, aen deselue haer Ho. Mog. te
antwoorden, de reeden daervan sal beter mondeling vallen.
Uyt de pampieren hierneffens gaende can den perfecten
staet ten deele genien worden, ende alsoo die Hooge Raeden noch geen raport aen sijn i loogh. ende haer Ho. Mog.
gedaen hebben, ende ick in mijn schuldige plicht wat geyevert hebbe, stelle hetselue aen de discretie van haer
Ed. Mog. te menageren; insgelijckx met de sekrete lijste
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van oase gansche macht in Brasill, hier nevens gande:
want dieselue voor Bewiuthebberen selffs achtergehouden
wort, als aleen voor d'ouste in bewaering behouden wort.
Hiermede,
Mijn Heere, recomandere mij seluen in U E. goede
gratie, ende blijve altijt
Amsterdam ,

U E. d.willigen dienaer,
Pavlet.

den 23en Januarij 1641.
Soo datelijck come van den Dam en verstaen d'actien
op 110 te sijn p adv.
Adres: Mijn Heer, mijn Heer Anthonio van Hilten,
Sicreta. van mijn Heeren de Staten des lant van Utrecht.
Rp a 14<t Januarij 1641.

Mijn Heere.
Gisteren hebbe U E. doen adviseren tgeene hier voorgevallen was; tzedert hebbe becomen copye vant placaet
bij den nieuwen Konninck in Portugael doen publiceren,
daervan het dubbelt hier in geslooten gaet. Op het ernstig aenhouden van de Gedeputerden van haer Hoog Mog.
ter XIXe, om te hebben resolutie van dese Compangnie
tot het toerusten van eenige scheppen onder de vloot van
haer Hoog Mog. , die op halff Mert in see sullen gaen
om op de cust van Spangen de siluervloot te verwachten,
is eyndelijck dese morgen geresoluert, dat de West-Indische
Comp daerbij vougen sullen ses cloecke oorlogschepen, wel
gewant van soldaeten en bootsgesellen, die binnen den
tijt van een maent in see moeten sijn. Ick hadde Doedens gister belast een blau boeckgen vande revolte in Portugael tot mijnent te laeten haellen ende aen U E. te
senden, ende alsoo ick te bruyloff was ende van mijn volck
verstoent, dat hetselue niet geschiet was, soo sende hetselue hierneffens.
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De Camer van Amsterdam heeft de Hr Valckenborgh
neffens mij naer Vtrecht gecomitert om antwoort op den
brieff van haer Hoog Mog. te * procureren ende met eenen
te procureren de consenten vant presupoost. Ick hadde
wel gewenst te weeten , ten dienste vande Comp , tegen
wanneer op den brieff geresoluert sal worden, souden ons
daer tegen aldaer vinden laeten. Het waere nu wel die
rechte tijt om oase solisetatie te voltrecken met dese nu
nieuwe resolutie van ses scheppen. Hiermeede,
Mijn Heere, naer mijne gebiedenisse recomandere mij
in U E. goede gratie ende blijven altijt
U E. d.willigen dienaer,
Pavlet.
Amsterdam, den

27e11 Feb. 1641.

Mijn Heere.
Desen alleen tot couuerte van tbijgaen extract van de
miss e wt Lonnen ae'n Comp e gecomen; is met desen boode
anders niet ronders geweest.
Ick Nebbe terstonts op mijne comste alhier geraporteert
van mijne verrichting tot Vtrecht. Sal morgen ter vergadering alles breder voorstellen, en ten langsten op dingsdagh resolutie vara XIXe en dese Camer becomen , daervan
U E. dan mondelinge kennise verhoope te doen , of anders
sal U E. alles p missive adviseren. Ondertusschen bevele
U E. in Godes protexie en blijve
U E. gansch bereyde dienaer,
Amst.,

Pavlet.

10en Maert 1641.
Adres; Mijn Heere , mijn Heere Anthoin van Hilten,

Secretaris der Ed. Mo. Heeren Staten 's laats van Vtrecht.
Rp a la Marty 1641.
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BRIEVEN
VAN

HENDR, VAN RHEEDE VAN RENSWOUDE,
UIT MADRID.

1657,

Ho. Mo. Heeren.
Mijn Heeren. U Ho. Mo. Vice-L t Adml Michiel de Ruyter heeft den

lien

deser loopen maent , binnen Barcelona

in de Provincie van Catalonien, twee Franse oorlochschevoor prijsen opgebracht , en nadat de nootwendige ordre
daertoe halt gelaten , sich wederom in zee begeven , gel.
U Ho. Mo. sonder twijffel daervan breder sullen geinformeert worden door het Collegie van Adm t tot Amsterdam,
aen hetwelcke ick tegenwoordich de depesches daerover,
van den voorn Michiel de Ruyter ontfangen, toesende.
Dese dagen is door Vranckr. hier aengecomen de Chevallier Benet, om van wegen den Con. van Groot Brittannien als Resident aen dit Hof te resideren. Men schrijft
mij van Silesien , dat uyt soodane stadt en de gantsche
Provincie van Andalusien int generael , veele volckeren
nae Badagos marcheren, om tot de voorhebben exploicten
tegens Portugael gebruyckt te worden.
Waermede,
Ho. Mo. Heeren etc. Madrid den 28en Martij 1657.
Get. Hend. van Rheede van Renswoude.

Hooge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Onderentusschen men hier bedacht is
om bequame en seeckere middelen uyt te vinden, waer-
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door de jongst aengecomene vloote tot Tenerife herwaerts
in salvo moge gebracht worden, verblijdt men sich int
overdencken des grooten gelucks, soo deselve onder soo
veele peryckelen heeft gehadt. Gel. dan daervan verhaelt
wort, dat soodaene in maent van Oct. lesti. te Vera Cruz
uytseylen en ords maer 25 dagen tusschen die plaetse en
Havana op wech blij ven , ditmael 56 geweest heeft , en
sulcks van wegen de groote stilte , die in soodaenich saisoen ontrent die gewesten bij wijlen sich laet vernemen,
en dat geduyren dien tijt eenige Engels. schepen van Jamaica continuel. op haere compste voor Havana hebben
liggen wachten; doch oordeelen dese, dat door der anderen
soo langh over tijt uytblijven, soodane tot Vera Cruz souden verwinteren, sich 3 dagen te vooren nae Jamaica geretireert hadden , als de andere te Havana aenquamen,
dewelcke tenteren aldaer corts daernae uyt te loopen ,
door een groot onweder wierden terugge gedreven , tot
dat naderhant sulcx hervatten, eyntel. tot Tenerife gearriveert sijn, van waer sich mede alsoo haest herwaerts
aen op wech willen begeven (alsoo aldaer d'ordre noch
niet was aengecomen , die men haer had doen weeten dat
derwaerts soude gesonden worden), sijn van gel en door een
groot onweder daerinne beleth geworden, en becomcn onderentusschen de verwachte ordre (van tot Tenerife te
sullen verblijven), daerdoor ontgaen het perijckel van Adm'
Blaeck te ontmoeten, dewelcke al kennisse van derselver
aencomste had gecregen.
Den 19" deser vertrock den Con. nae Arangoes, sijs
de Coninginne met de Infante noch hier in het ord s paleys gebleven, onderentusschen de seeckerht van desselffs
bevruchtgaen te vernemen staet.
Ick hebbe ontfangen U Ho. missiven van 15en en 17en
Martij lesti., die eerste over de insolenties en rooverijen,
soo ter zee gepleecht worden, door de Yrse Commissievaerders, havenen in dese rijeken; en die andere over het
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Galliot de Oraengienboom, daer schipper op was Reyer
Corneliss. van Enckhuysen, tot St. Sebastiaen ter onrecht
opgebracht. Ontrent welck een en ander ick U Ho. Mo.
bevelen met alle punctualiteyt sal naecomen , gel. ick in
dele dagen in naerve U Ho. Mo. den Con. even voor desselffs vertreck mondelingh en schriftel. hebbe gerepresenteert de continuele slachten, daer U Ho. Mo. dagel. mede
worden overloopen door haere onderdanen over de molestien , die sij in haere commercie comen te lijden, en daertegens geproponeert soodane middelen , als ick vertrouwe
dat U Ho. Mo. uyt de daerop hiernae volgen effecten sullen gelieven voor goet te keuren. Ontfangen ick van Con.
tot antwoort, dat wenschte U Ho. Mo. in allen satisfactie
mochten becomen ; en heb ick dese mijne propositie aen
Con. soecken te seconderen met voor eerst deselve te
communiceren aen H r Don Luis de Haro , en daernae
alle de Heeren van Raet van State, die daerover sullen
geconsulteert worden , in 't particulier toe te spreecken,
dewelcke geweest sijn de Hertogen van Alba en van Medina, de las Torres, Graven van Ognati en van Pegnaranda, Marquisen van Velada en van Balbases, en den
Ertsbisschop van Zaragoca, als die tegenwoordich de aenwesen leden van soodane Raet sijn. En hebbe met dese
alle over de tegenwoordige voorvallen ongelegentheden
omstandige discoursen gehouden , comen mijne geproponneerde middelen eygentl. daerop uyt, ten eynde de goede
reslen , die ick meermalen van Con. tot alle satisfactie hebbe
becomen, met meerder punctualiteyt van Onderministers
ter executie mogen gebracht worden en soodane beleth ,
om soo lichtel. geene oorsaecke van slagen te geven, waertoe deler particuliere interesse en onkennisse der gemaecte
tractaten meermalen groote gelegentheyt geven. Vorders
hebben de voorn Heeren mij alle absolutel. verseeckert van
des Conicx oprechte en sincere intentie ontrent de goede
correspondentie met U Ho. Mo., en mij daerbeneffens op
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het hoochste gerecommandeert U Ho. Mo. te gemoete te
voeren , van doch serieusel. gelieven te coöpereren , ten
eynde de vijanden van dese Croone, door toedoen van U
Ho. Mo. onderdanen, haere coopmanschappen in dese Rijcken niet mochten consumeren, en mij voorgehouden, dat
U Ho. Mo. onderdanen sich behoorden te benerstigen,
om geene als haer eygene fabrycken nae dese Rijcken te
versenden, en door soodanich middel de gants. negotie aen
sich alleen te trecken, opdat de vijanden van dese Croone
de behoorle schade mochten gevoelen van op dese Rijcken
niet te connen negotieren , gel. sij tegenwoordich sulcx
door de derde kant met alle commoditeyt tomen te practiseren ; waer dan van daen quam , dat U Ho. Mo. onderdanen dickwils groote schade leden en altijt van bedroch
gesuspiceert wierden. Offwel ick aennaem U Ho. Mo. van
alles rapport te doen, soo hebbe ick doch niet naegelaten
door mijne antwoort de interessen van commercie soo veel
voor te staen als mij is mogel. geweest en mijne schuldich t heeft medegebracht ; soecken ick dese Heeren te
persuaderen , dat U Ho. Mo. gewoon waren aen haere onderdanen te connen toestaen soodane waaren en coopmanschappen voor haere eygene (rekening) nae andere landen
toe te eenden, als soodane onderdanen verclaerden en bewesen dat haer eygen en alleen toequamen. Doch ick hebbe
gemerckt , dat hetselve hier gantsch niet sal toegestaen
worden , als pretenderen alle coopmanschappen van deser
Croone vijanden fabrycque absolutel. te confisqueren, ronder in consideratie te nemen, dat de eygenaers van dien ,
en die sodane voor haere reeckeninge nae dese Rijcken
versenden, vrienden en geallieerde van dese Croone lijn ;
van welcken allen ick geoordeelt hebbe mijne schuldige
plicht te sijn U Ho. Mo. particuliere kennisse te geven,
ten eynde deselve, nae haeren hoochwijsen raet, mij daerover soodane bevelen mogen believen toe te senden, als U
Ho. Mo. tot beste van haere onderdanen sullen goet vinden.
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Men heeft hier tijdinge, dat des Conincx leger van Badagos belegert heeft de stadt van Olivenza, en groote apparentie is tot desselffs veroveringe.
Waermede,
Ho. Mo. Heeren etc. Madrid den

25en

April 1657.

Get. Hendr. van Reede van Renswoude.

Hooge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Naedat ick dese dagen eene particuliere audientie bij den Con. versocht hadde , heb ick 'lijn
Maj t in eygen handen overgelevert U Ho. Mo. missive ,
die het aen selve belieft heeft te schrijven aen Con., in
reguard van sijn Hoocht den H r Prince van Oraengien ,
en U Ho. Mo. bevelen van 12 en Mey lesti. dienaengaen
mij toegesonden , daerontrent in acht genomen ; en heeft
de Con. mijn groote genegentht getoont om dese U Ho.
Mo. intercessie haere gewenschte effecten te doen genieten , en onder andere verders geantwoort , dat ten dien
eynde U Ho. Mo. missive met alle vlijt Boude naesien ,
gel. ick dan sal continueren in alle goede officien en
debvoiren aen te wenden, tot voltreckingh deser saecke
noodich.
Beyde des Paus hier aenwesen Nuncii sijn voor eenige
dagen op eenen selffden voormiddach affsonderl. bij den
Con. ter audientie geweest, en heeft zedert de jongstaengecomene , de heer Bonnelli , door sijnen Hofm r , pagies
en lacqueijen verscheyden presenten te Hooff doen draegen , en deselve uyt sijnen naem doen presenteren aen
haere Majesteyten e`n Hoocheden , bestae'n soodaene in
curieuse coopere schildereystucxkens , Rooms. hantschoenen en andere parfuymen , en eenighe gedachtenissen van
devotie, die onder de Roomschgesinde apnus Dei genoemt
worden.
Men schrijft mij van Barcelone met brieven van

7en
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deser maent, dat den to en dito aldaer verwacht wierde
de Hr Graeff van Penaranda , en ten dien eynde groote
preparatie gemaeckt tot desselffs onthael, soo ontrent het
inhaelen en tegemoet rijden door de voornaemste van die
stadt , als oock het festeeren sijner persoon met vuyrwereken en andere teyckenen van vreuchden Boude geschieden; dat alle aldaer aenweseli galeyen waren aengehouden en gereet gemaect tot desselffs imbarcatie, sonder
dat van soodane eene had tonnen gegeven worden aen
Hr Graeff van Placentia, dewelcke mede aldaer was aengecomen, om van Baer voor Vice-Roy nae Majorca te
passeren, in plaetse van H r Graeff van Montero, beyde
uyt het Coninckrijck Aragon geboortich, hebben voorseyde
Vice-Roy tot dese passagie sich moeten bedienen van 2
Hollants. schepen, dewelcke in soodaene haven te reede
lagen.
Hiermede,
Ho. Mo. Heeren etc. In Madrid den 18 en Julij 1657.
Get. Hendr. van Reede van Renswoude.

Ho. Mo, Heeren.
Mijn Heeren. Of wel de geinteresseerden in 38m stucken van achten , geladen met des Co x licentie int schip
de Pellicaen, twelke op custe van Catalonien door onweder ter gronde ging, en waerwt eene notable somme gelts
door des Co x Ministers tot Barcelone gesalv rt viert, mij
voordesem over dese hare pretensie hebben ges., en mentie
gemaeckt van H H. M. voorschrijvens daerontrent becomen, en sodane herwars gesonden te hebben, soo ontfange
ick dog maer tegenw. eerst derselver missive vau 24"
Jan r i j lestl., met hare voorschrijvens aen Co. bij duplicata
daerover gedepeschrt , waerine gel. ick al begonnen heb
der geinteresseerden interesse te bevorderen , so sal ick
niet nalaten uwer Ho. Mo. bevelen verder na te comen.
XXV. J.
43
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Verlede Vrijdag is de Co. wederom vant Escuriael hier
aengecomen, hebben sich daerontrent i`n bossen van Balsain meermalen op verscheyde wiltjagt verlust gehadt, en
ben ick doen met eenige papieren te verveerdigen om
eerstdaegs bij S. Mt aude te versouken en aen selve paree
kennisse te geven vant gene pass rt en dagel. gepractisrt
vert, in prej e van tractaten tussehen dese Crone en 0
H. M. opgeregt , en int parer te communiceren derselver
missive

Van 2len

Sept. lesti., aenges. 't gepassde in 't op-

brengen vant schip de Perel, dat bij verscheyde van Jootse
natie , tot 9.mstm resideren, bevragt was. Van welke sake
ick door der geinteresseerde gevolmagtigde en procurr, met
vertoning der originele stucken int proces gepresentrt,
geinform rt wort, dat de tegenpartie sustin rt dat den regten schipper en voorts de regte geinteresseerden gene
onderdanen van U H. M. maer van Regeringe van Engelt sijn souden. Welck der tegenpartie inbrengen, hoe
verre en vreemt van waerht oock sijn mach, so mogte wel
van noden sullen sijn dat de geinteresseerden 't tegendeel
daervan geregtel. sullen moeten bewijsen, ten tijde als de
regters sodane geregtel e bewijsen te doen aen partien, met
citáe van beyden, sullen ordonneren ; ten ware de Co. resolveerde op U H. M. ernstigh aenschrijven de sake Staetsgewijse te redresseren, sonder deselve tot sodane gerechtele
bewijsen te laten comen , waertoe ick niet sal nalaten
mijne wtterste devoiren aen te wenden.
Men schrijft mij van Barcelone, dat de Fransse troupen
aldr belegert hebben het Casteel Felu, en dat wt de voors.
stalt eenigh secours derwars natoe tot ontset gesonden was.
Men seyt, dat de Portugesen de Stad en 't Casteel van
Mouroan alrede hebben ingenomen , sonder dat het secours, dat ons van dese cant tottet ontset meynde bijeen
te vergaderen, heeft connen gereet sijn.
Dese dagen arriveerde aen dit Hof de Hertog van Terranova, dewelke sig eenigen tijt tot Barcelone heeft op-
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gehouden , nadat ald r wt Italien van s. ord s Amb de tot
Romen was aengecomen , alve r men seyt dat grote difficult
heeft gevonden om Paus te doen consenteren tot het contribueren der Geest ut van Castilien voor dese Crone, gel.
eenige jaren herwars de vorige Pausen hare bullen daertoe verleent hadden , en wt oorsake van sodaner continuele
niet te connen obtineren, s. licentie om herwars te comen
bij dit Hof versogt heeft.
De Vice-L t Adm.' de Ruyter is op 23en der verledene
maent tot Cadix met 10 schepen t'seyl gegaen.
Get. Henr. v. Reede v. Renswoude.
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In ruiling ontvangen :
Van den Verein von Altherthumsfreunden im Rheinlande :
Jahrbucher, XLVI. Bonn, 1869. 8°.

Van de Redactie :
De Katholiek, October 1869.

DE GOUVERNEUR GENERAAL VAN DER PARRA.

Naar aanleiding van de autobiographie van den Gouverneur-Generaal van der Parra, door den Heer Rethaan
Macaré in de Kronijk , 1856 , medegedeeld , en vooral van
eerre lofrede op dien Bewindhebber in de Vaderlander 1778,
III, heeft de Heer J. Hartog nasporingen gedaan omtrent genoemden, weinig bekenden, landvoogd van N.-Indië , en is het hem gelukt uit de Notulen van de ZuidHollandsche Synode (tot welke hij had aangeteekend
gevonden dat van der Parra in zake de Bijbelvertaling
in betrekking had gestaan) hem te leerera kennen als een
der merkwaardigste mannen, die het oppergezag in onze
Koloniën hebben gevoerd, en wiens weinige bekendheid
slechts daaraan te wijten is, dat hij bestuurde in een tijd
van diepen vrede, zoodat hij niet heeft geschitterd op het
Staatstooneel , doch des te meer op maatschappelijk en
godsdienstig gebied uitstekende diensten bewees. De Heer
Hartog beveelt de bovengenoemde Notulen aan als een
rijke, nog ongebruikte, bron voor onze geschiedenis , meer
bepaald voor de geschiedenis der kerken in 0.-Indië en
ook in Pennsylvanie.
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EETTRES D'ESTRADES.

De Heer Brill vestigt de aandacht op het verschil, dat
er bestaat tusschen de Lettres d'Estrades en een authentiek verbaal van Vosbergen, en waaruit blijkt dat de zending van d'Estrades naar Engeland in 1637 verzonnen is,
— een nieuw bewijs met hoeveel voorzichtigheid dergelijke
verzamelingen moeten worden gebruikt.

JOURNAAL VAN ALB. BURCH EN COENDERS VAN HELPEN.

De Heer Brill spreekt over de zending dezer staatslieden
naar Christiaan IV van Denemarken in 1639, naar aanleiding van het verbaal, berustende in het archief van
Hitten, en licht de omstandigheden toe, die tot deze zending aanleiding gaven.

C, VAN BEONINCEN, G. , VAN REM TOT AMERONGEN, T, VERSSEN,

AMBASSADEURS IN DENEMARKEN.

1657, 1658,

Mijn Heere.
Sedert het affgaen van oase jongste aen U Ed. is in de
tractate tusschen Commissarissen van S. Co. Maytt ende
den Resident van Sweden, soo wij vernemen, niets geauanceert, ende schijnt voortaen niet dan seer twijffelachtige
hoope ouer te blijuen van dat deselue, sonder onverwachte
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veranderinge, tot conclusie sullen comen , maer sal apparentelijck in corten daeromtrent met meerder seeckerheyt
geoordeelt connen worden , dewijle de Heeren Rijcxraden
in de volgende weeck extraordinarie sullen bijeen comen
om met S. May t over de jegenwoordige saecken van importantie te helpen resolueren. De Heer Resident van
Sweden wert ons geseyt int begin van dese weeck bij memorie te hebben versocht, dat van de zijde van Denem.
cathegorice mocht werden verclaert, off men op het point
van reele assecuratie finale gesint is te insteren, met verclaringe van dat, in geval van jae, niet verder soude
vallen te tracteren. Wij hebben, vermits de Heere RijcxHoffmr de laeste dagen van dese weeck uyt de stadt is
geweest, ende de Heer Hoffcancelier onpasselijck, niet
connen verstaen off sijn Ed. daerop is geantwoort. Maer
dewijle gemelte Resident sich opentlijck laet verluyden,
geresolueert te sijn om binnen weynich dagen sijn affscheit
te nemen ende van hier te vertrecken, soo schijnt het wel
dat deselue opt voorseyde tot noch toe met geen satisfactie is bejegent. Den Conick , naedat S. May t in Holsteyn
ordre op verscheyde saecken had gestelt, is voorleden
Woonsdach wederom binnen dese stede gecomen. Van de
gene die met S. Mayt sijn geweest op de reyse, wert ons
geconfirmeert hetgeen wij voordesen overgeschreuen hebben. Vant getal van militie in Holsteyn wert ons geseyt,
dat die meest alle bestaet uyt nieuwlijcx geworuen ende
seer goet volck. Op de inquartieringe van deselue militie
is soodanige ordre gestelt, dat de landen vaii Hertoch van
Holsteyn daervan niet blijuen bevrijt, hoewel gemelten
Hertoch sich daerouer soude hebben geformaliseert.
De drie schepen van oorloch , welcke nae de Elue waeren gedestineert, sijn int begin van weecke derwaerts
t'zeyl gegaen ; het grootste vande voorseyde schepen is
voor de Zont-Comp e gebouwt geweest ende gemonteert
met in de 30 stucken ; de twee andere voeren niet meer
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dan 18 ende 16, ende soude gebruyckt worden soo tot
andere nootwendicheden, als ook om , indien de saeken
soo verre gaen , aen de Sweetsche volckeren de passagie
ouer de voorss. rivier te difficulteren. Voor 3 dagen is
hier aengecomen een Edelman van Con. van Polen, in
qualiteyt, soo sijn creditiven spreecken, van Inter-Nuntius
extraordinarius, met een gevolgh van 4 off 5 persoonen.
Ons is van seer goede kant geseyt, dat deselue, neuens
brieuen van S. Mayt van Polen, oock pouvoir medebrengt
om hier te tracteren. Voor eenige dagen is de Baron
Moltsaen uyt Silesien van Dantsigh alhier aengelangt,
met eenige Officieren ende ruyters, ende sijn capitulatie gemaeckt hebben, om in die quartieren een regiment te peert
voor sijn Mayt op te rechten. Is voor twee dagen wederom
naer Dantsigh vertrocken.
Hiermede ,
Mijn Heere. Coppenhagen desen 22 en April 1657.
Get. C. v. Beuningen, G. v. Ameronge, M. Vierssen.
Aan den Hr
Griffier Ruysch.

Mijn Heere.
Onse jongste aen U Ed. is geweest van 20 en deler maent.
t'Sedert het afgaen van selve is voorgisteren in dese stadt
aengecomen de heer ter Meulen, Resid t van Con. van
Vranckr. tot Hamburgh, ende tegenwoordich becleet met
de qualiteyt van Envoyé aen dese Croon. Sijn Ed. heeft
ons sijne compste met de gewoonlijcke beleefftheden doen
aenmelden, en spreect, soo wij van goederhant berigt sijn,
met equiteyt en goede genegenth t tot de saecken van haer
Ho. Mo. omtrent de voorgevallen onlusten met het Hoff
van Vranckrijck , en wil doen gelouen, dat die wel haest
tot een accommodement sullen connen werden gebragt.
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Sijn Publyque audientie sal eerst sijn naer de Pincxterdagen. Maer ondertusschen heeft hij de Heer Rijcx-Hoffmr
gesien en sich bij deselve diermaten geexplíceert , dat sijn
commissie wert geoordeelt voornamentl. te tenderen om
een goet verstant tusschen dit Rijck en Sweden te helpen
conserveren ofte fonderen. Met wat inclinatie bejegent
souden mogen werden meer solemnele debvoiren, die men
van sijne van Vranckr. door een Amb r soude willen aanwenden om de vruntschap tusschen de voorss. Rijeken te
herstellen, indien sij tegenwoordigh door wapenen verbroocken mocht worden. De laetste ordre die gem' Envoyé tot Hamburgh vant Fransche Hoff becomen heeft,
seyt hij seer pressant en precis geweest te hebben, om
sijne reyse te spoediger; maer wyl hij daerop met de post
derwaerts is gereyst, is sijn compste nochtans te laet gevallen om iets te contribueren om de saecken alhier buyten rupture te houden , dewijle niet alleen den Resid t van
Sweeden voor drie dagen sijn affscheyt van Coninginne
genomen en naderhant, met ons en andere hier aenwesende Ministers de laetste beleeftheden gepasseert hebben,
staet maect om te vertrecken, maer dat oock op gisteren
en eergisteren drie van cloeckste en ten oorloge seer bequame Sweetsontscheepen, sedert eeuige weecken tot Gottenburch met haer ladinge gelegen ende op 't encourageren
van gems Resident de passagie van Zont getenteert hebben,
aldaer inde Zont d'een nae d'ander door Conincx schepen
sijn aengehouden, met intentie om se herwaerts op te
brengen en daermede (soo de lette ons seggen) een begin
te maecken van reparatie, welcke men seyt door middel
van tractaten bij dese Croon verwaght te wesen. Het grootste van voorss. drie schepen is een pinas, gemonteert met
28 stucken , maer capabel om 44 te voeren , en de twee
andere gemonteert met 20 en 22 gotelingen, doch insgel.
bequaem om over de 30 te dragen. Omtrent de 100 matrosen, met dewelcke de voorss. schepen bemant sijn ge-
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weest, sal men tragten hier in dienst te houden , om se
op de vloot van dese Croon te gebruycken. De troeppen
in Holstein werden oock bijeen getrocken door de Heer
Rijcx-Maerschalck, en hebben ordre om nae de Pincxterdagen te marcheren. Off de Coning in persoon te velde
sal gaen, weet men nogh niet; maer S. May t heeft ordre
gegeven aen al sijn Hoffofficieren om haer ende alle sijne
saecken liesmalen reysveerdigh en gereet te houden, dat
S. May t alle uyren in staet zij om op te connen trecken
Bonder eenigh dilay.
Hiermede.
Coppenhagen den 26en Mey 1657.
Secreet.

Mijn Heere.
Sedert oase jongste aen V Ed. van 15 en deses is de Con.
door 2 oorlochschepen, vermits contrarie wint, in Schoonen te lande geseth, sijn gisteren tegens den avont in
goede gesontheyt hier aengelanght , laeten de vloot ontrent Bornholm. Wat met deselve vloote verder ondernomen sal worden, dewijle geen Sweetss. oorlochschepen sich
in zee verthoonen, sal apparentel. met de aenwesen Heeren Rijcx-Raeden naerder worden geresolveert, en soo veel
wij uyt d'hr Rijcx-Hooffm r vernemen, mochten derselver
advisee wel gaen om de voornaemste havenen en zeeplaetsen in Sweden en Finlant te water te doen besetten, met
intentie om alle aff en toevoer op de besette havens en
plaetsen te verhinderen.
Men is hier tegenwoordich besich om ordre te stellen
op de defensie van Holsteyn, dewijle de tijdinge van dat
de Con. van Sweden met sijn armée van Thoorn is opgebroocken om door Pomeren aff te comers, voor seecker
gehouden werden.
Sijne Maj ts armée in Schoonen is verleden maendach
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's morgens van ontrent Elsenborch opgebroocken , om de
Sweetsche, weleke tusschen Laholm en Helmstede in Hallant souden int velt sijn , te gaen soecken , en bijaldien
deselve geen staat houden, d'eerste der voors. plaetsen (soo
sommige seggen) aen te tasten.
Hier is zedert eenige daegen een Affgesante van .theere
Hertoch van Holsteyn , met ordre om te tracteren over
d'inclusie van Hoochstgem Hertoch in 't jongste hier opgerechte tractaet tusschen dese Croon en haer Ho. Mo.,
voor soo veel derselver aenpart aengaet in de verwachte
erffenisse van 't Graeffschap Oldenb. en Delmenhorst. Sijn
E. heeft soo haest hij de H r Rijcx Hoffm r gesien , met ons
daerover gesproocken en versocht , dat wij die saecke bij
haer Ho. Mo. souden willen seconderen, dewijle deselve
haer Ho. Mo. door de Heer Resid t de Bye wegens meerhoochstged e Hartoch tot het bewilligen van voors. inclusie sijn aengesocht, en dat (soo sijn Ed. absolutel. meende)
wij bij haer Ho. Mo. souden sijn gelast, om de consideratien , die daerop souden mogen vallen, over te schrijven.
Wij hebben gem. Affgesante van dit laetste gedisabuseert,
dewijle wij gantsch geen ordres van haer Ho. Mo. hierontrent hebben, en alleen aengenomen, haer Ho. Mo. aen te
dienen 'tgeen ons voorgebracht soude mogen worden ; maer
dat wij 'tselve met te meer vreucht souden mogen doen ,
hebben wij versocht te mogen weeten , op wat conditien
en op welcke contra-praestanda van zijde van sijn Furstele
Doorl t de voors. inclusie begeert wiert, en hebben daerop
tot antwoort gecregen , dat sijn F. Doorl. soude geerne
resolveren tot al hetgeen redel. is, en niet weggeren tegens de haer te beloven assistentie , in cas van attacque
van voors. haer landen, te repromitteren soodaenige reciproque secoursen , als nae een rechtmatige proportie soude
geacht werden te behooren. Sijn Maj t heeft sich genegen
verclaert om Hoochstged e Hartoch int voors. te gemoet
te gaen , en is daerom al voordelen , in 't art. spreeckeri
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van landen voor wettige successie aen desen Con. te vervallen, opgestelt geweest: sijn Maj t en desselffs medeerven ; maer soo ons de Hr Rijcxhoffm r heeft geseyt , soo
sonde d'intentie niet sijn aen sijn Fe Doorlt eenich secours
te belooven sonder eenige behoorlre repromissie. Gem.
Afgesante heeft aen ons versocht copie van 't voors. art.,
maer wij hebben gemeynt hetselve te moeten excuseren,
als niet wesen in onse macht over haer Ho. Mo. tractaten te disponeren sonder last. Hiermede,
Mijn Heere etc. Coppenhagen den 18 en Julij 1657.
Get. C. van Beuningen, Godaert van Reede
tot Amerongen, M. Vierssen.

Mijn Heere.
Wij hebben bij onse jongste vaii 18en leses maents aen
U E. ges., dat de vlote van dele Crone wel soude mogen
gebruict werden om voornaemste havens in Sweden en
Fintlt te beletten , en is in der daet sulx d'intentie hier
geweest; maer d'advisen van comste van Co. van Sweden
met een consid ble magt door Pomeren na beneden, hebben daerine eenige verand e gemaect , en soude alsnu in
Raet van S. Mat besloten sijn, de voors. vlote te voorsien
met hetgeen nodig is, om een descente te doen en een
vaste voet opt lant te setten, voor een tijt op custen van
Pomeren te houden, om die Prov e t'allarmeren en eenige
diversie te veroorsaken.
In Schonen is nog niets van consid e voorgevallen, gel.
oock niet in Noorwegen , so de jongste tijdingen vandaer
melden, blijven Gottenb. lantwaerts nog onbesloten. De
Hr Rantzouw, een van H.H. Rijxraden, vertrect na Jutlt,
om aldr een corps van eenige duysent man te formeren,
om tot defensie van Holstein gebruict te werden, alw r voor
S. Mts troupen een legerplaetse bij Itzehoe is afgesteken.
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Hier sijn eenige geintercipieerde brieven, wtte welke men
seyt narigtinge te hebben van dat eenighe Franse perm
voor S. M t van Sweden tot Hamborg sijn. Hiermede,
Mijn Heere.
Get. C. v. Beuningen , God t v. Reede
tot Amerongen, M. Vierssen.
Copenhage den 20en Julij 1657.

Mijn Heere.
Zedert onsen jongsten aen

U Ed. van 25" deser maent

sijs hier brieven van H r Rijcx-Maerschalck uyt het Hertochdom Bremen , bij dewelcke geadviseert wert dat de
Sweets. de schans op Swinge voor Staeden , naer eenige
resistentie , op genade eri ongenade hebben overgegeven ,
en dat 40 mannen, van ontrent 70 daerinne overgebleven,
gevanckel. naer Gluckstadt gesonden. Een Oversten, Asschenbergh , is met een gedeelte van 't guarnisoen van
voors. stalt uytgeweest tegens een Deens. partye, welcke
haer dicht onder de vesten had verthoont, maer door hulpe
van eenige troupen , daerontrent in laghe leggen, gerepousseert, met verlies van 40 dooden en 67 gevangen, onder dewelcke 2 Cap nen sijti. Ondertusschen heeft gem Hr
Rijcx-Maerschalck eenige van sijn volckeren de Elve doen
repasseren, om de Holsteyns. armee te verstercken tegens
de aencomste van Con. van Sweden. 'T lijffregim t van sijn
Maj t, bestaen uyt 1000 paerden, en noch een tweede van
800 man te voet , sijn uyt Fuynen oock derwaerts gecommandeert, en seyt men, dat daermede de voors. Holsteynse
armée ontrent 8000 man sterck sal sijn , boven de ghene
die nae vereysch van saecken uyt het Hertochdom Bremen daertoe gebracht connen werden. In Jutlandt sijn
noch 4 regimenten lantvolck, yder van 1000 man, die tot
het besetten van verscheyden advantagieuse passen souden
werden gebruyckt.
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De vloote blijft noch ontrent het eylant Rugen ; 1500
man uyt deselve sijn 2 daegen aen landt geweest en hebben een groote qualiteyt van allerhande vee aen schepen
gebracht, maer geen resistentie, en alle huysen en plaetsen ten platten lande van inwoonders verlaten gevonden.
Hier voor de stadt leggen 7 oorlochschepen , welcke
voor 't eynde van volgen weeck werden geseyt gereet te
sullen sijn om tot versterckinge van voors. vloot affgeson•
den te werden.
Sijn Maj t heeft voor 4 dagen een reyse nae Schoonen
gedaen om sijne armee aldaer te besichtigen, enn soo ons
geseyt is , om te assopieren eenige dispuyten , welcke onder de Hooge Officieren van selve waren ontstaen, en is
de derde dach nae sijn vertreck wederom binnen dese stadt
gecomen.
Die van stadt Bremen werden wegens dese Croon door
een expresse Affgesante genoodight, om haer tegens Sweeden te verclaren , met aenbiedinge van aen haer te restitueren en te remitteren alle 'tgheen sij bij 't jongste tractaet met den Con. van Sweden overgegeven en affgestaen
hebben; maer sij thoonen haer alsnoch scrupuleus om haer
daerop in eenige handelinge in te laten.
De Hr Ambr van Brandenb. is wederom hier aengelanght, hebben tot Stettin gesien den Con. van Sweden
en op haer marche door Pomeren de Sweets. uyt Pruyssen affgecomen troupes, welcke sijn Ed. seeckerl. seyt
over de 8000 man sterck te veesen , met ontrent 2000
knechten , welcke in Pomeren geworven sijn. Sijn Ed.
heeft ons geseyt, uyt de eygen moet van sijn Maj t van
Sweden verstaen te hebben , dat deselve staet maeckte dat
de Muscoviter werck soude vinden met de Cosacken , en
inclineren om met de Croon Sweden tot een vrede te co.
men , en sich niet in staet soude vinden om yets van belangh in Lijfandt te attenteren. Hoewel bier de tijdinge
van comste van des Grootfurst armee ontrent Kackenhu-
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sen door schippers , in weynich daghen van Riga aengelanght (daerop nochtans geen vast fondament te maecken
Hiermede,
is); werden geconfirmeert.
Mijn Heere etc. Coppenhagen den 29 e Julij 1657.
Get. C. van Beuningen , Godert van Reede
tot Amerongen , M. Vierssen.

Hooge Mogende Heeren.
Mijne Heeren. Daechs voort affgaen van onse jongste
schrijven van 29 des voorledene maents , is tusschen de
Sweets. en Deens. op de frontieren van Schonen een rencontre voorgevallen. De particulariteyten van deselve,
soo wij hebben connen vernemen, sijn, dat de heer Genl
Majoor Guldeleeuw, in absentie van Gen' Axel Urup, met
de Deens. cavallerye , bestaen in 2500 peerden , geadvanceert sijnde tot Engelholm , de Sweets. welcke haer quartier hadden ontrent Laholm, versterckt uyt de naestgelegene guarnisoenen, soo geseyt wort tot ontrent 5000 man,
sijn affgecomen, om advantagie op deselve te soecken,
ende dat gedachte Gen' Majoor te laet dienaengaen kontschap gecregen hebben om sich veylighl. te connen retireren tot de infanterye, welcke 3 mijlen terugh in haer
oude poste was verbleven, 1500 ruyters een cleyne reviere
heeft doen passeren , om sijn vijandt met schermutselen
op te houden, en dat 'tselve met soodanich succes is geschiet, dat de opgecomen nacht 't gevecht gescheyden hebbende, soowel de Sweets. als de Deens., sonder d'een den
anderen te vervolgen , haer nae haere oude posten hebben
geretireert. 'T getal van dooden en van de gevangenen van
d'eene ende d'ander zijde vert verscheydel. begroot, maer
bij die ghene die 't grootste maecken , niet boven de 100
geestimeert, onder dewelcke ruym de helft Sweets. souden sijn.
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Uyt Holsteyn wert ges. dat de Rijcx-Maerschalck Staede
met eenige troupen geblocqueert latende, met het resterende van sijn volck over de Elve is gecomen, om met sijn
Maj ts armée aldaer de aendringende Sweets. macht te resisteren.
Tot Stockholm soude groote neersticheyt aengewendt
worden om de Sweets. vloote in see te doen comen, en
sijn te water brieven geintercipieert, in dewelcke deselve
begroot wert op 40 schepen. Soo veel wij vernemen , is
men hier seer geresolveert, indien gedachte Sweets. vloote
uytcompt, occasie te soecken om met deselve te slaen.
Van Dantzich en over zee compt daegelijcx confirmatie
van dat de Muscowiter met een considerabele armée op
Riga sonde naederen , en soo eenighen willen seggen,
souden de Sweets. troupen onder Graeff Magnus schade
geleden hebben. In de voors. stadt Riga, alsmede binnen
Reval en Pernouw, blijft de pest erbermel. grassereh, en
souden binnen Riga alleen, soo ons luyden vandaer comers berichten, wel ontrent de 1000 weeckel. sterven, en
Hiermede,
de besmettelijckht daegelijcx toenemen.
Ho. Mo. Heeren etc. Copenhagen den len Augti 1657.
Get. C. van Beuningen, Godert van Reede
tot Amerongen, M. Vierssen.

Mijn Heere.
Wij hebben jongstmael aen U Ed. ges. den len van dese
maent. De Amb r van Brandenb. bemoeyt sich om tusschen
de twee strijden noorder Croonen over vrede te doen handelen, en heeft hier aengedient, dat de Con. van Sweden
tot Stettin, in de audientie welcke hij bij die Maj t aldaer
heeft gehadt, sich van sijn zijde genegen heeft verclaert
om op een te bestemmen tijt en plaetse gevolmachtigde
tot dien eynde te senden. Van dese Con. heeft gem. heer
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gelijcke verclaringe becomen, era- belofte, van dat aen sijn
Ed. Commissarisen souden werden gegeven om over de
praeliminaria naerder te tracteren. De Hr Envoyé van
Vranckrijck heeft sigh aengeboden, om gesamenth met gen4
H r Ambr , dat werck te bevorderen; maer op sijn E. pouvoir
sijn remarques gemaeckt, ten aensien van weleke eenich
difficulteyt is gernoveert wegens dese Con., om geld): Hr
Envoyé daertoe te admitteren. Om die te surmonteren ,
heeft sijn E. belooft een geredresseert pouvoir uyt te brengen , eri verwacht tegenwoordich sijn Majts resole, om te
weeten off hij, ouder beneficie van die belofte, provisionel.
sal toegelaten werden. 'T veroorsaeckt hier eenige klachten tegens Vranckr., dat de advisen van een notable somme,
welcke die Croon voor de Con. van Sweden tot Hamburch
soude overgemaeckt hebben, continueren eri- gelooft werden , hoewel deselve somme bij eenige op 300000 gul. eri
bij andere op gel e tal van rijcxdaelders wert begroot , efidat gem H r Envoyé protesteert daervan geen kennisse te
hebben, elI dat het nae sijn oordeel verdichte tijdinghen sijn.
De Deens. armée in Schoonen , zedert de laetste rencontre met de Sweeden, eenige dagen ontrent Elsenborgh
gelegen hebbeii, soude wederom opgetrocken sijn. nae Ell gelholm , op de frontiren van Hallandt; deselve bestaet
tegen.woordich, soo wij vernemen, in ontrent 5000 man,
hoewel men voordesen van veel grooter getal had gesproocken.
Uyt Holsteyn is schrijven, dat al het Deens. volck, welcke
ontrent Stade is geweest, over de Elve is gecomen, eri dat
dies de H r .Rijcx-Maerschalck in 't Hartochdom Bremen
niet heeft gelaten, als de besettinge in de veroverde plaetsen eri eenige cavallerye.
Nae de vloote soude, soo ons van seer goede hant geseyt is, ordre gegaen sijn om nae de Sweets. schare te
seylen.
De heer Rijcx-Hoffm r houdt zedert eenige dagen sijn
44
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Gamer en doorgaens het bedde, vermits eenige incommoditeyt aen sijn been en quellinge van 't graveela Aen reconvalescentie van Hr Hoff Cancelier, welcke over de 68

jaeren oudt , sedert het voorjaer aen een slijten siecte heeft
gegaen , wert gebel, gedespereert.
De H r Grave RRantzou, welcke geseyt was nae Weenen
te sullen vertrecken, gaet, soo wij nader vernemen, provisionel. wegens sijne Maj t nae Franckforth.
Wij blijven,
Mijn Heer etc. Coppenhagen den 5" Augusti 1657.
Get. C. v. Beuningen , Godert v. Reede
tot Amerongen, M. Vierssen.
P. S. Wij sijn door de Hr Rosewinge wegens sijn Majt

seer serieusel. versoght ten besten in onderdanich t te recommanderen de betalinge ' van achterstallige subsidien in
den laetsten Engels. oorloch aen dese Croon belooft , en
connen wij U Ed. verseeckeren , dat bij de nootsaeckelijckht, welcke in dese tijt hier is van contante penningen,
'tgeen bij de resp e Provintien in desen tot voldoeninge
van sijn Maj t gegaen sal werden , ten uyttersten aengenaem sal sijn en geheel wel te pas sal coomen.

Mijn Heere.
Sedert het afgaen van mijn jongste schrijven van U Ed.
van 15 e ' is ons verleden donderdag namiddags , den M en ,
wel ter haat gekoomen H. H. M. res e van O en deses maents,
bij dewelke wij gelast werden ontrent den Co. van Dennem en desselffs Ministers alle convenable devoiren aen
te wenden, ten eynde S. M t werde gedisponeert tot vrede
mette Crone Sweden, en provisionelijck om te convenieren
over de preliminaria, tot een daerover aen te stellen onderhandelinge, met aenbiedinge van H. H. M. officien tot
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bevorderinge van so heylsaem een werck , en dat wij H.
H. M. van ons wedervaren ten spoedigste omstandig berigt souden laten toecomen. Wij hadden daegs bevorens,
in gevolge vant gene wij bij onsen laesten en voorleesten
opt voors. subject aen U Ed. ges. hebben, nieuwe instantie
gedaen, ten eynde ons mogten werden Commissarissen
van S. Mt toegevoegt, om dienaengaende in nader verspreek te comen ; en sulx geobtineert hebben , sin wij
verlede vrijdach mette H 1 Rijx-Hofm'', de H.H. Rijx-Raden
Christiaen Scheel en Otto Kraegh in conferentie geweest
Tot een aenvanck van selve hebben ons gem H.H. in
substantie geseyt, dat S. M t H. H. M. door ons d'aengeboden officien van mediatie aengenaem hadt eh accepteerde , als komen van sijn beste vrunden en geallieerden,
en dat, bijaldien den Co. van Sweden genegentheyt soude
mogen hebben om oorlog door een redelijck en goede vrede
te eyndigen, S. M t van Denemarcken aen sijne zijde soude
betuygen metter daet daertoe wel geinclineert te lijn; dat
haer Excien ons niet behoefden int lange te verhalen , door
wat motiven S. M t Lotte wapenen was gecomen, maer dat
sij ons conden seggen, dat, indien Dantsig cum effectu
gerust gestelt, de Wijsselstroom geopent en de veranderinge ontrent de Oostzee en in commercie , welke H. H.
M. hadden getoont nevens S. M t te apprehenderen, door
een restablissement vande laken in Pruyssen opgeheven
wierden, S. M t voor 't overige, 'twelke waren rijn particuliere differenten met Sweden, de redenen van gijn vrunden
soude horen en niet difficyl sijn om sig daerover in billicheyt
te accommoderen ; dat haer EX cien vertrouwden, dat H. H.
M. het eerste souden aensien als heer notoir interest, ehdat sij het dien conform souden helpen bevorderen, en dat
sij oock particulierlijck hadden te versoeken , dat H. H. M.
in Engelant de interessen van S. M t supporteren met aldaer officien te doen, olie welgemeynde intentie van S. Mt
te doen aensien, als sij meriteerde. Wij hebben haer Exen
44*
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bedanckt voor nader confirmatie, welke wij van haer ontfingen van S. Mts genegentheyt om H. H. 1VI. officien, tot
het bevorderen van een vrede tusschen de 2 Noorder Cronen, aengenamelijek te accepteren, al haer Ex Cien bekent
gemaect de ordres , welke H. H. M. bij de voors. res e van
4 en leses aen haer Ambrs in Pruyssen hebben gegeven,
om bij den Co. van Sweden ten celven eynde diergelijcke
devoiren te doen, en vorders ges.: dat H. H. M. met blijschap souden vernemen de faciliteyt, welke sij ons beloofden van sijde van S. Mt te sullen werden toegebragt om
sijn particuliere interessen met Sweden te accommoderen;
en voor soo veel het vorder aenginck, dat H. H. M. wel
hadden getoont nevens S. Mt te desireren alle 'tgene tot
establissement van commercie en voor ruste op en ontrent
de Oostzee scheen vereyscht ; maer dat het tractt van Elbingh en de daerop vervolgde elucidatien volcomen nedergestelt worden , op een dragel. reglement van commercie
met Sweeden scheen voorsien te sijn , en nog meer op
volcomen securit t van stad Dantsick en van hare dominien
en commercien, bij middel vande inclusie van voors de stad
bij 't voors. tractt geaccordeert. Ende schoon men verder
mogte wenschen, dat alles in Pruyssen in oude staet mogte
werden herstelt , dat nogtans S. M t geen fundament had
om sulx bij de tractaten met Sweden te eysschen, dewijle
het Polen alleenlijck directelijck concerneerde; dat het oock
niet nodig, noch geraden scheen, in consid tle van 'tselve ,
de tractaten over een vrede tussen de 2 Noorder Cronen
te verschuyven ofte te difficulteren , dewijle de apprehensie, welke S. Mt voordesem mogt hebben gehad, van dat
om sulx te wege te brengen, sijn wapenen waren gerequireert, door veranderinghe sedert eenigen tijt herwaerts
voorgevallen, connen geacht worden opgeheven te sijn ,
ofte immers niet van sodanigen nadruck, dat S. M t daerom
sijn Rijcken en Landen mette continuatie van een seer
lastige en gevaerlijcken oorlog sonde beswaren. En daerop
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ons particulierlijck geextendeert hebbeh in een langh discours, op al hetgene bij ons wtgedagt conde werden, om
gedagte H.H. voor oogen te stellen de onnootwendigheyt
van continuatie \Tail oorlog, in 't regard van 'tgene voors.
is, mitsgaders de beswaernisse, periculen eil calamiteyten
vare selve, eh 't weinig dat bij een goede uytval te winnen
was, tegens 't vele dat bij een quaet succes conde verb'ren
worden , so hebben wij bij conclusie geseyt , dat dit alles
op saken ten principalen, so wij verhoopten, bij S. M t geconsiderrt soude werden oh" vrede te faciliteren , maer dat
provisionelijck offi de weg daertoe te banen , diende geconvenieert over tijt, plaetse elI personen, om daerover bijeen te comen eh te tracteren. Efi dewijl wij hadden gesien , wt hetgeen aeh Ambr van Brandenborgh wegens
S. Mt dienaengaeli was verclaert, dat de tijt nog geheel in
't onseker wiert gelaten , ten aensien van eenige praeadvertentie aei-i Co. van Poolen te geven, eh' nogtans vermeynden , dat sodanige praeadvertentie niet vereyste , dat
inmiddels die geschiede, niet so wel over de tijt als over de
plaetse van een handelinge soude mogen werden geconvenieert, S. M t apparentelijckvan sijn opgem verclaeringhe
ach H r Envoyé van Poolen terstont communicatie hebbeii
gegeven , so versogten wij, dat S. M t met ons even gevoegel. ontrent de tijt geliefde te verclare-n , als S. M t ten
aensien van plaetsen eh personen met
Ambr van
Brandenborgh heeft gedaen.
Opgedachte H.H. hierop replicerefi, seyden, dat S. Mt
altijt hadde verstaen eh nog verstont, dat de inclusie van
Dantsick cum effectu most geschieden iiÏ tractaten; dat
sij bekenden , dat hetgeen wij gediscoureert hadden , van
consideratie was; dat voor so veel aenging de praeliminaria,
aefi Envoyé van Poolen van 't gepasseerde dienaengaehkennisse was gegeven , eri dat, indien den Co. van Sweden sig daerontrent genegentlijck verclaerde ('twelk men
uyt het rapport van- H r Amb r van Brandenbocrh haest
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soude vernemen), S. Mt sich geerne ontrent de tijt even
so gevoegelijck en aequitabelijck soude declareren, als ontrent alle andere saken , so in praeliminaribus als ten principalen. Bij concl e seyden ons gem H.H. , dat S. M t geresolveert hadde de Hr Rosewinge, welke andersints nae
Churf. van Brandenborch was gedestineert , aen H. H. M.
af te seyden , om in dese gelegentheyt over de gemeyne
interessen en over die van dese Crone te spreken.
De Hr van Amerongen , welke nevens de Hr Rosewinge
des anderen daegs van hier vertrocken is met een goede
wint en wij hopen voor 't aencomen van desen in Hage sal
sijn, sal H. H. M. rapport connen doen van meerder particulariteyten in voors. conf le voorgevallen.
Wij meynen wt hetgeen ons voorgecomen is , op H. H.
M. eengebodene offitien tottet bevorderen van een vrede,
H. H. 111. te connen versekeren, dat het gants geen swaright
sal hebben aen dese zijde over de praeliminarie sodanige
rese te obtineren , als ten meeste bevorderinge voor sake
ten principalen sal sijn, en dat de Co. van Denemarken
oock ten principalen gans niet difficil sal wesen , insonderht Chur-Brandenborch sig accommoderen met Poolen en
Sweden, buyten appar tle gestelt werden van sig in Pruyssen te mainteneren, als coma: S. M t daermede te consequeren 't voornaemste oogmerck van sijn wapenen.
De tijdingen , welke ten tijde van 't afgaen van onse jongste ons gest waren , van dat de Sweetse armee dieper in
Holstein sonde ingetrocken sijn, vervolgt niet; maer ter contrarie sijn hier advisen , welke berigten , dat se nog leyt in
haer vorige posten, en sonde , so ons de H.H. eerste Ministers leggen, 'tgeen hier te Hoof gedivulgeert is geweest
en bij ons overges. , van grote desordre in S. M ts armee ,
niet op verre so swaer sijn als het aengebragt is geweest.
De Co. vertrect desen dag van hier nevens de Hr Rijx-Hofml'
om in Jutlant over te gaen, en misschien verder, sonder dat
ons daervan eenige kennisre is gegeven, als so datelijck op
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't afgaen vaii post, eh- nadat de H r Rijx-Hofmr alrede vertrocken is. Wij sullen traghten te vernemen , wat ordres
hier op de affaires is gelaten , om te weten , of wij S. Mt
sullen hebben te volgen. De Sweetse eri Deense armeen
in Schoonen hebben 2 dagen tegen den anderen in batalje
gestaen efi op anderen gecanonneert ; maer geen van beyden goetvindeti een riviertje, dat tussen beyden was, te
passeren , sijn se buyten verder engagem t gebleven , eii
souden de Sweden haer op plaetse, daer se gestaen hebben,
beginnen te begraven.
Coppenhagen 19 Aug. 1657.

Mijn Heer.
Ten selven dage als mijn jongste van 7 en deses maents
aen U Ed. afgegaen is , heeft d'H' Wreigh in sijn credentialen alleen gequalific rt „Edelman van Camer vati H r Churf.
van Brandenb. " bij den Co. audte gehadt, al na de cornplimentaire propositie Commissarissen versogt om nader
eene openinge te doen vant gene hem in last is gegeven. In
confertie, sedert met gein H r gehouden, heeft S. Ed. (so mij
van vertroude hant ges. is) hier geeommunie rt, dat op 9 en des
verleden maents, ouden stijl, tusschen de Co. van Polen en
hooggeffi H r Churf. is gesloten , op ratife uyt te brengen
binnen 6 weken na 't teykenen van 't trace, eti dat den
sijde vati Churf.
Co. van Denem. eh de Staten vai
van Brand. eti den Co. van Hongarien vaï sijde van Co.
van Polen soude werden versogt , haer guarant te interponeren. Onder de vergedragene conditien sijn eenige,
die secreet werden gehouden eti door meergelli. H' hier
niet sijn bekent gemaect, hoewel de 11.11., welke de voors.
conftie wegens S. Mt bijgewoont hebben vastel. meynen te
hebben connen afnemen, dat die tegens Sweden gaen cl
dat de comraunicde daervan wtgestelt wert totdat de ra-
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tife sij geschiet. De H r Meadou heeft op sijn geproponde
schriftel s antw rt becomen van sodanige sin (so mij nader
geconfirm rt is), als ick bij mijne voorgaen overges. heb. De
Co. met d'H r Rijx-Hofm r sijn voor 5 dagen na d'armée in
Schonen verreyst, en so de jongste advysen vandaer seggen,
is sedert S. M t mette selve opgebroken onï Sweetse , die
haer oude posten verlaten hebben en terugh in Hallant
gegaen sijn , te volgen en occáe te souken om te slaes ,
hoewel men apprehend rt , dat de schaersh t van fourage en
vivres 'tverblijven in die quart Tee voor 't Deense leger difficil sal maken. Anders is aldaer niet voorgevallen , dan
dat d'Hr Canut Ulfelt, Slotsvoogt tot Lantscroon , een
partie van 160 Sweetse ruyters totaliter soude geslagen
hebben , maer selve nevens alleen twe Deense ruyters in
't gevegt soude gebleven sijn. Vande vloot is, sedert die
wederom in zee is, gene wisse tijdinge ; dat vande Sweetse
schepen na 't laetste zeegevegt 3 souden gesonken sijn ,
wert nog van verscheyde plaetsen geconfirm rt . D'H r RijxM w ck is overgecomen mette 1000 ofte 1100 man , welke
ick jongstmael ges. heb in Friderixodde aengelangt te sijn.
D'Hr de Meules , Envoyé van S. M t van Vranckr., is sedert sijn reyse aen Co. van Sweden in een sware siecte
gevallen en voor 2 dagen overleden , sodat hier tegenw.
niem t is wegens die Crone.
Coppenhage den 14 en Oct. 1657.
In margine: Lettre de l'Amb r Beuningen.

Ho.

Mo.

Heeren.

Mijn Heeren. Sedert het afgaen van mijn jongste schrijvens aen U H. M. van 4en deser macnt is int begin van
verlopen weke onverwagt hier gecomen en met grote gemene onsteltenisse ontfangen de tijdinge van dat Fridericxodde des snagts voor verleden vrijd. 8 dagen door.
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Sweetse met verrassinge verovert is, sonder dat hier tot
nogtoe geweten werde de particulten , welke sig daerontrent
hebben toegedragen, en wat van 't guarnisoen, doenmaels
bestaen hebben in ontrent 4 duysent mannen te voet ei 3
comp en te peerde, geworden sij, als alleenl. dat alle degene,
die binnen de voors. plaetse sijn geweest, en onder deselve
d'Hr Rijx-m aick eh d'Hr Magnus Hagh, een van H.H.
Rijx-Raden, omgecomen ofte gevangen sijn. D'H' L t Gial
Guldenleeuw is daerop na Funen vertrocken , om op defensie van dat eylt, alwr ontrent 2 m ruyters eri den Overste
Lobbrecht met sijn geheel regim t, boven nog ontrent 600
wt Holsteyn overgecomen voetknegten, werden ges. te sijn,
ordre te helpen stellen.
De vlote van dese Crone onthout sig nog in zee ; maer
dewijl de Sweetse met het meeste gedeelte van haer schepen werden ges. binnen de haven van Wismar te sullen
overwinteren, eh dat het saisoen dusverre verlopen is, sal
deselve na alle appart ie in corte dagen opgeleyt werden.
D'armée in Flallant sal mede iti winterqren verdeelt werden , ei sijn alrede eenige ordres daertoe uytgegeven.
ryt Norwegen wert bij ingecomen advisen omstandel.
geconfirm rt , dat den Gtal Krabbe een partie Sweetse van
over de duysent man te voet e te paert op vlugt geslagen eh tot eenige mijlen in Sweden vervolgt, eh 2 veltstucken met alle de bagagie va selve becomen heeft,
dat S. M ts trouppen boven in Norwegen meester in !Tempten t sijn eti aloffie daerontrent weynig resist ti e vinden.
Coppenhage den zi en Nov. 1657.
In margine: Lie du Sr Beuningen.

Ho. Mo. Heeren.
Mijn Heeren. Sedert mijn laeste afgesondene is hier
van Bahus confirmde gecomen , dat de Giial Crabbe het
Sweetse leger op frontieren van Noorwegen niet alleenl.
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geslagen soude hebben , maer wel 8 mijlen verre in Sweden vervolgt, bemagtigen alle hare bagage, Benige vendels
en stucken geschuts. Dese victorie heeft aen dit Hof niet
alleen grote vreugde veroorsaect , maer oock tot verder
dempinge van haren viant verscheyde concepten doen formeren , als namentl. dese aenstaen winter haer leger in
Schonen met eenig voetvolck, dat van schepen sal afgaen,
te versterken en daermede Sweden in te trecken om d'een
of d'andere vaste plaetse te emporteren ; ten 2 en , de
Sweetse vlote binnen Wismar so lange te besluyten totdat het saisoen verlopen soude sijn om in Sweden te comen , en onder presuppoost van meester int velt te sijn,
vant laat af alle de schepen in haven van Wismar leggen
met canon te destrueren ; ten a en , den viant door conjunctie van maght onder Uladislaus Charnesky uyt Jutlt,
Holstein en het Stift Bremen tenemael te verdrijven , eu
voorts d ' H r Churf. van Brandenb. te animeren om sijn
wapenen bij dese Crone te voegen en S. M t van Sweden
offensive aen te tasten , waerover oock een contract met
hooggein Envoyé gesloten is, en staet voors. Envoyé op
morgen van hier na Dantsig te verreysen. Dog alle de bovenstaen concepten sullen voor 't meerendeel comen te vervallen , doordien S. Mt van Sweden (op wat maniere is
hier nog onbekent) betomen heeft de starke plaetse Friderixodde gen t , sijnde gelegen in Jutl t tegens over 't eylt
Funen , door welke verlies S. Mt van Denneffi niet alleen
afhandig gemaect wert 't merendeel van sijn voetvolck
maer oock de passe na Jutl t , Holstein en 't Stift Bremen,
sul$ de geimagin ae conjunctie met Charnesky niet alleen
niet sal willen vallen , maer 't merendeel vande magi uyt
Schonen gerequir rt sal worden, om Sweden uyttet eylt Funen ende consequentel. van Zeel t te houden.
De schepen, die wt Dantsick comen, seggen dat d'Hr
Churf. van Brand. bij S. Mt van Polen tot Bromberch
geweest is, ende daer seer treffel. door S. Mt ende 2
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Gedep ae1 wtte stad Danzick Boude ontfangen ende ingehaelt sijn.
Coppenhage,
Get. J. le Maire.
den zi en Nov. 1657.
In margine: Lre du Resident Lamaire.

Mijn Heer.
Daegs na 't affgaen van mijne jongste aen UEd. vanden
deser hebbe ick aen de Coninck overgelevert haer Ho.
Mo. twee missiven van 15 des voorleden maents en mij op
de congratulatie over de geboorte vande jongste Princesse,
inde eene vervat met soodanige complimenten ende on-

Gen

trent haer Ho. Mo. intercessie voor die van Oostvrieslant ,
inde andere begrepen met al sulcke redenen, uytgebreyt
als ick heb kunnen oordelen bequaem te zijn ende met de
intentie van haer Ho. Mo. overeen te komen, Sijn Mat
heeft haer Ho. Mo. congratulatie door de moet van de
Heer Secretaris Lente met beleefde danksegginge doen
beantwoorden en haer Ho. Mo offitien voor die van Oostvrieslant met toesegginge van aen deselve de gedesigneerde
exemptien in der bester forme niet te sullen difficulteren.
Maer men verstaet , soo mij de Heer Rijcx-Hoffm 1' naderhant heeft geseyt, dat de furst van Oostvrieslant sijn Majt
behoort te kennen met dieselve alvoren te versoeken.
Het antwoort van sijn Maj t op de jongste verclaringe
vanden Coninck van Sweden omtrent de praeliminaria is
ingestelt ende sal desen avont onderteykent ende aen de
affgesanten van Engelant overhandicht werden. Men blijft
in hetselve van dele sijde in alle differente poincten bij
vorige resolutie, van niet te handelen sonder de mediatie
van haer Ho Mo., noch elders dan tot Lubeck ofte eenige
andere daernaest gelegene plaets, ofte anders als gesamentlijck, ende nevens de geallieerde Polen ende Brandenburgh,
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welcke haer volmachtigde bij de tractaten souden moeten
hebben, niet om die van dese Croone bij te woonen (dat de
Sweedsche declaratie toelaet), maer om als partes principales haer differenten met Sweden te gelijck aff te handelen.
Mij is toegeseyt, dat mij een affschrift vant voors. antwoort
zal behaudigt werden, twelck , mij tijdelijck toekomende,
hiernevens sal werden gevoecht. De heer Meadouw heeft
mij voorgisteren in een visite bericht, dat de heer Protector expresse ordre heeft affgesonden aen de heer Yepson,
sijii affgesante aen de Coninck van Sweden , om aen deselve Mayt kraghtelijk aen te raeden t'accepteren van de
mediatie van haer Ho. Mo., en sig mildelijck aengeboden
om met mij over de saken vande vrede vertrouwelijck te communiceren. Ick wil vertrouwen, dat dienvolgende de difficulteyten aen 't Sweetsche Hoff tegens de mediatie aen haer
Ho. Mo. opgeheven werdende) de goede intelligentie tusschen de Ministers van haer Ho. Mo. en van hooggemelde
Protector, omtrent de vredes saken van eenigh vruchtbaer
effect sal cunnen sijn en te meer om dat gemelte heer Meadouw uyt brieven , hem gisteren door een expressen uyt Wismar van den heer Yepson toegecomen hier aengebracht heeft,
dat de Coninck van Sweden sig nader verclaert genegen te
sijn om met Denemarcken, Polen ende Brandenburh te gelijck te handelen, ende dat daermede de discrepantie in de
particuliere ende universeele tractaten zouden opgeheven
wezen. Hier is tijdinge, dat gelijcke verclaringe wegens Sweden aen de Coninck van Polen is gedaen door den Franschen Secretaris Akakia, met een voorslagh van tot Dantzick
de tractaten aen te stellen; maer de Minister van dese Crone
aent Poolsche Hoff schrijft, dat sijn Maj t van Polen daerop
heeft verclaert, noch ten principalen, noch over preliminaria
sig te cunnen verclaeren, sonder voorgaende communicatie
met sijn geallieerden. De heer Slippenbach, bij den Coninck van Sweden affgesonden, soude desniettegenstaende
bij sijn Maj t van Polen geadmitteert werden ; maer men
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hout sig hier wel verseeckert, dat sulex geschiet met geen
oogmerck dat dese Croon tot naedeel sij , ende soo veel
ick vernemen can , soude de voors. admissie ingewillicht
wesen om door jalousie aent Hoff vaude Coninck van Hongaryen de resolutie van die Maj t tot de conjunctie van de
drie armeen eenmael tot bestendigheyt te brengen, alsoo se,
niettegenstaende de toelegging aen de Ministers van dese
Croon gedaen en bij mij overgeschreven, noch schijnt te
fluctueren, dewijle de tijdingen daerontrent gegeven geen
gevolch hebben.
Coppenhageu 12 Januarij 1658.
C. van Beuningen.

Mijn Heer.
Mijn jongste schrijven aen U E. is geweest vanden 17,1
Februarij n. st. De hoope , welcke men ten tijde van het
affgaen van deselve hier halt gevat op eenige beginselen
van doyent weder, van dit eylant van vijandel. invasie bevrijt te houden , is zedert verdwenen door de continuatie
van een ongewoone scherpe vorst, en is sijn Ma t van Sweeden met een armée ontrent achtduysent man sterck, soo
de meeste rapporten melden, voor 15 dagen van Funen
op Langelant ende van daer op Lalant over gemarcheert
ende door Falster, den 20eri des voorleden maents, met
sijn voortrouppen tot Waerdenburch op dit eylant , ende
vier dagen daernaer bij Kieucker Croech tot op twee mijlen nae dese stadt gekomen. Die van Mascou, een gefortificeerde stadt in Lalant , ende met Lamel. besettinge
van lantvolckeren ende een artillerye van 33 ijsere ende
16 metale stucken voorsien, hebben haer Gouverneur gedwongen om, sonder tegenstunt te bieden ofte de Sweets.
armée aff te wachten, opt approcheren van een troup ruyters ende de sommatie aen haer gedaen door een trom-
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petter, aen den Coninck van Sweden de sleutelen van die
plaetse te gemoet te senden, soodat op dit en de naestgelegen eylanden niet overich is, in staet om tegenweer te
bieden , als dese Stadt ende 't Sloth Croonenburch.
De Heer Engelse Envoyé middelerwijle op sijne missive
aen den Coninck van Sweden, over het aenstellen van
vredestractaten, een toestemment antwoort ende te gelijck paspoorten becomen hebbende voor de Heeren, die
van wegens sijn Mat van Denemarcken tot deselve souden
werden gecommitteert, sijn de Heer Rijcx-Hoffm r ende de
Heer Rijcx-Raet Christiaen Scheel, nevens sijn Ed., den
Den van hier vertrocken om met Commissarisen vanden
Coninck van Sweeden in conferentie te treden. Ick heb
op dit incident wel in achtinge gehadt haer Ho. Mo. ordres omtrent de mediatie; maer dewijle deselve bij den
Coninck van Sweeden tot nochtoe niet was aengenomen,
ende dat sijne Ma t int voors. sijn antwoort aen den Heer
Engelse Envoyé sich bleeff verclaren te willen handelen
met tusschenkomste van Vranckrijck ende Engelant alleen,
heb ick niet kunnen oordeelen dat eenige nieuwe offres
van haer Ho. Mo. offitien tot bevorderinge van vreede
aen sijne Mat van Sweeden, in dese omstandicheden van
tijt , met vrucht ofte betamel. door mij konden geschieden.
Mae r. dewijle de Heer Rijcx-Hoffmr, alsmede d'Heer Envoys
van Engelant, in visiten , welcke ick aen de een en de
andere heb gegeven, voor haer vertreck mij betuychden
te desireren , dat ick wegens haer Ho. Mo. omtrent de
voors. tractaten mochte sijn, heb ick haer E. gecommuniceert de redenen, dewelcke mij wederhielden om mij daertoe aen te bieden , ten eynde ick vooraff sonde mogen
verseeckert sijn van beter inclinatie van sijn Ma t van Sweden tot het accepteren van haer Ho. Mo. mediatie, als
deselve tot nochtoe hadt betuycht. Welged e Heeren hebben mij toegeseyt daerover te sullen spreecken ende naderhant verhaelt sulcx te vergeeffs te hebben gedaen. De

M. T7ierssen, Ambassadeurs in Denemarken.

703

plaetse tot de bijeencomste van wedersijts Gecom den , welcke
op Langelant bestemt was, is tot Waerdenburch geweest,
dewijle den Coninck van Sweden tot daerentoe was geadvanceert , wanneer sijn Ma t vande opgemelte Coninckl.
Deens. Commissarisen is ontmoet. D'Heer Envoyé van
Engelant heeft aldaer bij Hoochstged. Mat debvoiren gedaen , om deselve te disponeren om de uytcomste vande
aen te stellen onderhandelinge aff te wachten, sonder verder in te trecken ; maer sijn Ma t heeft sulcx geweygert
eli verclaert sijn resolutie te sijn recht op Coppenhagen
te gaen ende, indien hem de poorten niet geopent wierden , over de wallen (dat sijn Ma t achte niet difficil te sullen sijn) in die stadt in te breecken. In de eerste conferentie tusschen wedersijts Commissarisen is vande zijde
van Sweeden (zoo men mij van goeder hant heeft bericht)
tot satisfactie ende reparatie van geleden schade ende ongel. in desen oorloch een excessiven eysch gedaen , van
dat aen sijn Mat van Sweeden tegens de evacuatie van.
op dit Rijck ingenomen landen ende plaetsen bij de Coninck ende Croon Denemarcken soude werden gecedeert
de Provintien van Schoonen, Blekinge, 't eylant Bornholm ,
Ditmarschen ende Graeffschap Pinneberch, de eygendom
van Provintie van Hallant, welcke volgens de Bromsebrosche tractaten voor een gelimiteerde tijt van jaeren in
pantschap aen Croon Sweeden is gegeven, mitsgaders de
ampten Bahuys, Trontheim eh- Aerhuysen in Noorwegen,
de helft vande tollen in de Sont, twaelff de beste schepen
van oorloch van dit Bijck ende een millioen Rijcxdalers ,
nevens noch veel andere beswaerl. conditien van renunciatie aen bij dose Croon aengegane alliantien, exclusie van
alle vremde oorlochschepen uyt de Oostzee , satisfactie te
doen aen den Hertoch van Holsteyn over desselffs gravamina aen de heer Ulefelt, over geleden schade ende ongel.,
ontrent eh nae sijn vertreck uyt dit Rijck, vrije inquartieringe voor de Sweets. armée in de landen van sijne Mat
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van Denemarcken , voor eenigen tijt overdoeninge vande
meeste overige geworvene militie van dese Croon, nevens
meer andere poincten van minder importantie. Ende hoewel door bemiddeling vande heer Terlon , Ambt' van den
Coninck van Vranckrijck, en de heer Meadowe , welcke
twee Heeren 't officie van mediateurs hebben gedaen, naederhant eenige meerder gemaetigtheyt vande zijde van
Sweeden is toegebracht , soo heeft echter voor datmael
geen adjustement getroffen konnen worden, en sijn voorgemelte Heeren Con. Deens. Commissarisen verleden maendach smorgens , den 25 en , wederom binnen dese stalt gecomen om van haer wedervaeren te rapporteren, gevolcht
vande heer Meadowe, welcke in een particuliere audientie
aen sijn Mat het uytterste, dat men bij Sweeden te weech
had kunnen brengen, ende de redenen van necessiteyt van
dese zijde tot vreede te comen, heeft voorgedragen. Die
geheele lach is bij sijn Mat en de Heeren hier aenwesende
Rijcg -Raden , welcke weynich sijn (soo mij geseyt is) , serieusel. gedelibereert, off men op soodanige harde conditien , als vande zijde van Sweeden wierden voorgeslagen ,
tracteren , off binnen dese wallen het uytterste affwachten
ende op de middelen van resistentie, die men in deselve
bij de haat heeft , de Croon , het Coninckl. Huys , des
Croons vloote, ende in somma 't geheele Rijck hazarderen
soude. Ende is eyndel. soodanige resolutie genomen, dat,
meergel, heer Rijcxhoffm r ende d'heer Christiaen Scheel
daermede op dynsdach van hier vertrocken sijnde , met interventie vande opgemelte mediateurs, de saecke soo verre
is gebracht, dat de negotiatie tot Trostorp, een dorp twee
mijlen van hier, hervat sijnde, voor drie dagen een project,
sommierl. inhoudende de pointen van een tractaet, is getroffen ende bij wedersijts Commissarisen onderteyckent ,
ende sijn meeropgemelte Deens. Heeren, haer dat zij van
hetselve aen sijn Mat en de Heeren Rijcg-Raden rapport
gedaen hadden, voorgisteren wederom van hier verreyst,
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met ordre (soo veel ick hoor gin can) om alles te voltrecken
met de meeste mitigatie van veel seer harde conditien,
die bij nader instantie te wech gebracht souden konnen
worden; soo dat (sonder onverwachte incidenten) int corte
de tijdinge van een finale sluytinge, dewelcke tot Roschild
sal geschieden , te verwachten is, en souden daernae beyde
Coningen sich met den anderen aboucheren tot Fredricxborch. Ick heb voor het aenvangen van dese tractaten
aen de Heer Rijcx-Hoffm' serieusel. gerecommandeert, dat
bij deselve niets soude mogen werden ingewillicht ofte
verdragen, 'twelck strijden machte met de alliantie eri
tractaten tusschen dese Croon ende haer Ho. Mo. Ende
ronde beloften van sijn Ex ti e ontfangen hebben, van dat
sulcx niet soude geschieden , heb ick mijn Secretaris de
Heeren Commissarisen tot Waerdenburch laeten volgen,
om aen haer Extlen, sulcx, des noot sijnde , indachtich te
houden. Maer hoewel oock aldaer deselve toesegginge is
gedaen aen ged. Secretaris, met last om dienaengaende
mij te verseeckeren ende gerust te stellen , soo bevint ick
nochtans in het hiernevens geleyde, uyt het Hoochduyts
getranslateerde project van vredenspointen, mij desen
avont voor autentyck ter haat gecomen, de twee onderlijnde articulen , op dewelcke ick aenstonts, onder welbehagen van haer Ho. Mo., aen sijn Ma t heb ingestelt de
hier copiel. nevensgaende memorie, welokers contenu ick
bij particuliere audientie bij sijn Ma t , occasie daertoe kunnende hebben, ende b6 aenspraeck aen de Heeren Rijcxraden serieusel. recommanderen sal, om daerop goede behoorl.
resolutie te erlangen. Haer Ho. Mo. sullen ondertusschen
sien uyt de extreme hardicheyt vande articulen vant voors.
project, dat deselve doorgedreven werden door dwang ,
ende dat het consontement, 'twelck van dese zijde daerinne vert gedragen , t'eenemael geforceert is ; soodat ick
niet can weten, wat te obtineren sal sijn in een gelegentheyt daer de noot de wet stelt. Daer sijn desniettemin wel
XXV. J.
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3000 goede ruyters ende bijnae 2000 geworven voetknechten, ende gel. getal van matrosen, binnen dese stadt, boven burgers, studenten ende allerhande ambachtsgesellen,
welcke in de wapenen sijn gebracht; ende hoewel de Sweetsen voorgeven , dat de Generael Steenbock met 6000 man
affcomt in Schoonen, soo werden nochtans aldaer, pochte
op de frontieren , van die cant geen Sweetse volckeren
vernomen , ende comen ter contrarien dagel. geruchten
uyt Schoonen van dat de twee Noortse armeen, de eene
onder den Generael Krabbe ende de ander onder heer
Bielcke, dapper diversie in Sweeden maecken ende groote
progressen doen ; die, hoewel geen vast fondament hebbende, nochtans, doordien men van die zijde geen Sweetsen verneemt , eenigermaeten waerschijnel. werden gemaeckt. Maer de vorst blijft duyren ende beneemt hier
de hoope van noch in lange de zee vaerbaer en hulpe van
buyten (sonder welcke de saecken niet te redresseren
schijnen) te gemoet te kunnen sien. Oock seyt sijn Mat
van Sweeden ende de geene die met hem sijn, seeckere
tijdinge te hebben , dat sijn tractaten met Polen opt sluyten staen ; ende dewijle men hier geen jonger brieven
heeft als vande xe Januarij , en alle naderhant gecomen ,
soo men seyt, geintercipieert sijn ofte immers op de weck
wesende opgehouden, soo weet men niet, wat vande Poolsche, Brandenburchsche ofte andere vrunden haer saecken
erg tegenwoordige intentie sijn mach. De burgers binnen
dese stadt werden ondertusschen door inquartieringe geconsumeert, wesende onder die selve die 30 ende meer
ruyters logeren en soo haer als Naere paerden van nootdruft versien moeten. Het platte lant en de kleyne steden blijven aen de vijantl. troupen geabandonneert , ende
ontdecken Bich noch boven dese ongemacken andere meer,
die ick in dese tijt aen de pen niet vertrouwen derff, en
meer seer dwingende redenen de voors. gants beswaerl.
en ten uyttersten harde vreede, als een minder quaet, doen
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kiesen. De heer Ulfelt nevens d'heer Steno Bielke sijn
wegens sijn Mat van Sweeden over de voors. tractaten geweest, de heer Envoyé van Engelant niet hebbende connen obtineren, dat de eerste, om de aenstootelicheyt die
sijn persoon aen de Deense zijde conde geven , van die
roommissie soude mogen werden geexcuseert.

Waermede ,
Mijn Heere etc. Coppenhage den 2" Meert 1658.
Get. C. van Beuningen.

Hooge ende Mogende Heeren.
Mijn Heeren. Den passagier, welcke soo flatel, van hier
op Hamburch vertreckt, geeft mij occasie om met weynich
woorden U Ho. Mo. te adviseren , dat de Coninck van
Sweeden met sijn bijhebbende armée voor veertien dagen
op Lalant ende vandaer op dit eylant gecomen, ende zedert tot twee mijlen van dese stadt geadvanceert sijnde ,
met intentie van die aen te tasten , van dese zijde raetsamer is geacht een seer beswaerl. ende schadel. vreede te
maecken , als het uyterste aff te wachten, ende dat daerop ,
door bemiddelinge vande heer Amb'' Terlon ende den heer
Meadow, tusschen Commissarissen van sijne Coninckl. Mat
van Sweeden en van sijn Ma t van Denemarcken voorgisteren is geadjusteert en geteeckent een tractaet van vreede,
bij hetwelcke aen hoochged. sijne Ma t van Sweeden wert
gecedeert de geheele Provintie van Schoonen , Bleckinge
ende Bornholm in Denemarcken , mitsgaders Bahuys,
Maestrant ende Drontheim in Noorwegen. Aen den heer
ITlefelt wert belooft restitutie van sijn goederen , ende aen
de Croon Sweeden van alle in den oorloch affgenomen
plaetsen ende schepen. Van verdere omstandicheden , welcke
sich ontrent dese importante saecke hebben toegedragen ,
sal ick haer Ho. Mo. met de post, die gerestablisseert is,
45*
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op morgen onderdanichst berichten, het vertreck van voors.
passagier mij geen tijt daertoe latende.
Waermede,
Ho. Mo. Heeren etc. Coppenhagen 2 Meert.
Get. C. van Beuningen.

Mijn Heere.
Mijne jongste missive vanden 2 en deses maents aen U
Ed. is tot nochtoe hier gebleven , dewijle de paspoorten
vanden Coninck van Sweeden voor dele post, welcke doenmaels soude vertrecken, niet voor gisteren sijn uytgegeven.
De memorie, welcke U Ed. nevens de missive sal vinden,
is door een vande Heeren Rijcx-Raden, aen dewelcke ick
't contenu van dien seer serieusel. gecommandeert hadt,
aen den Coninck ingedient, ende noch ten selven dage,
soo mij gerapporteert is, aen sijn Ma ts Commissarissen tot
Roschilt met een expresse affgesonden, met ordre om met
alle mogel. middelen uyt te wercken, dat de pointen, daerinne aengeroert, conform mijn gedaen versoeck gedresseert
werden. Wat daerop gedaen ofte te weech gebracht zij, was
gisteren naemiddach noch niet overgeschreven ; maer men
seyt mij, dat de Heeren Sweetse op de extensie vande geprojecteerde articulen haer seer hart toonen ; alleenich
hebben zij laeten vallen de overlaetinge van 2000 voetknechten, edoch daertegens bedongen, dat de 2000 ruyters
haer over gedaen sullen werden, aleer zij uyt dit eylant
vertrecken, ende hebben op nieuws ingebracht, dat aen den
regerenden Hertoch van Holsteyn tot satisfactie ende assecuratie soude moeten werden affgestaen het ampt Suaverstede ende de stalt Rensburch. Op gisteren was over
die twee pointen noch geen concert getroffen , ende desniettemin is, nae het teyckenen van 't voors. project, voor
vier dagen int Sweetse leger cessatie van hostiliteyt en
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vreede gepubliceert, ende hoewel men hier sulcx verdacht
heeft als off het wel mocht geschieden om sich van soodanige tijdinge elders te valideren, soo is nochtans den
volgenden dach hier gelijcke publicatie gedaen. Desen
morgen is de ruyterije, welcke aen den Coninck van Sweeden overgedaen soude werden, uyt desc stadt nae Kieuck,
alwaert Sweetse leger is, uytgetrocken, alle doorgaens seer
gemiscontenteert, ende ongesint om in Sweetse dienst te
treden. Ick verneem nochtans, dat de brieven, gisteren
avont van Roschild gecomen, melden dat de tractaten
noch op voorige difficulteyten haperden , soodat ick niet
en can begrijpen, hoe men aireede van dese zijde tot executie comt van soo important een articul, waerbij men
hier vant meeste gedeelte vande ruyterije wort ontbloot;
maer men haest sich seer, omdat een doyent weder opgemilieu , gisteren morgen eh noch duyrende, doet apprehenderen dat de Sweetse armée bij continuatie vant selve
verhindert werdende over ijs de Belt te passeren, dit eylant door een langer verblijff t'eenemael soude ruineren.
Oock begint hier de groote schaersheyt van voeragie meer
ei meer gevoelt ende de inquartieringe van geheele 3000
ruyters voor de borgers een ondraechel. last te werden.
Waermede ,
Mijn Heere etc. Coppenhagen den G en Martij 1658.
Get. C. van Beuningen.1)
I) De

origineelen dezer voorafgaande brieven zijn te vinden

op het

Rijksarchief. Enkele, waarbij zulks noodig was, heeft Mijnheer de Rijksarchivaris voor ons laten collationeeren. Zij maken een deel uit van
de daar bewaarde volledige verzameling der correspondentie van het
Gezantschap, waarvan trouwens het Verbaal niet op het Rijksarchief
wordt. De hier gegevene betre ffen alle den strijd tusschen
Denemarken en Zweden, en melden hoe het eindelijk tot eenen vrede
tusscheu die beide Mogendheden is gekomen. Dit maakt, dat zij eeni
germate een afzonderlijken gruep vormen, en wettigt hunne uitgave alhier%
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Edele Mogende Heeren.
T'sedert mijnen laetsten vanden 22 C1 uyt Livorno soo
krege op dato avondt advis, hoe dat de Frans, roovers met
haer 5 capers, genaempt de Command r Frochambau met sijn
broeder ende de Cap C1e1 Olive met Gonbouwe (?), Vinsingure (P) ende Cap n Fabelle met 4 gearresteerde Hollants.
coopvaerdyeschepen, die 1600 soldaeten inhadden, `) om te
landen te Via Regia, 4 malen benoorden Livorno. Resolveerde daerop om date'. onder zeyl te gaen, om haer te
attrapperen ; doch wierden met storm overvallen uyt den
soo dat genoech hadden te doen om onse schepen
vast te houden, met de stengen ende rees om laegh, tot den
24°'1 . Savonts wast beter weder, maer hooge zee. Den 25en
deden alle devoir om onder zeyl te comen, maer conden door
stilte niet advanceren. Wij hebben ondertusschen onse
schepen gekrenght ende soo veel schoon gemaeckt als
't doenl. was. Wij sagen de voorn 9 Frans. voor Via Regia
comen , waer met sonnenondergangh onder zeyl sijn gegaen , ende deden die nacht alle devoir om bij de voors.
roovers te comen. Den 26 en met den daege saegen wij
deselve, sijnde onder zeyl ontrent 3 mijl van ons; sij deden haer best om ons t'ontloopen ende wij om haer te
1) Hier schijnt het woord voorhadden (voornemens waren) uitgevallen
te zijn.
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becomen met roeyen ende zeylen , alsoo 't stil was. Tegen
den avondt geraeckten sij met haer 8te11 in Porta Spetia,
ende het 9 e schip, sijnde het Witte Lam van Hoorn, dat
se achteruyt zeylden , heb ick sonder slach off stoot genomen. De Frans. en dorsten geen een schip met haer
allen inwachten ende verlieten haer masker, daer ontrent
60 Frans. in waren, ende was gemonteert met 24 stuclwn.
Sij liepen dicht onder het lant, ende ick daer bijeomende,
resolveerden het cito over te geven. Daer was weder op
de schipper van Mr de la Lande met noch 6 van sijne
Officiern, die wij tot Barcellone den 13 en Martij gelandt
hadden. Den 27 e^' smorgens sijn wij gesamentl. naer Porta
Spetia geseylt om de roovers daer te ruyneren ; maer de
Gouvernr van 't groot Casteel, sijnde soo starcke plaetse
als in de heele Middelants. zee is gelegen, sondt een sloep
met een van sijne Officieren , dat wij niet verder inzeylen
en souden om bij de Frans. te comen , alsoo het een vrye
reele was en daer geen hostiliteyt in haer haven en souden
doen ofte beginnen te doen, en terwijle wij daerover disputeerden roeyden wij met de groote riemen mede onder
het Casteel ontrent een steenwerp daervan, en dicht op
zye vande Frans. binnen een pistoolschoot. Wierde doen
cito bij den Crijchsraet geresolveert om cito bij den Gouvernr aen landt te gaen ende te remonstreren wat dit voor
Frans. waren, die niet alleen op d'ingesetenen van onsen
Staet en rooffden, maer oock veel schade aende Seigneurie
van Genua en haer onderdanen hadden gedaen ende noch
dagel. deden aen alle de natien. Waerop den Gouvernr
antwoorde : dat wij groot gel. en hadden , maer terwijl sij
eerst daer gecomen waren ende haer onder sijn bescherminge had genomen , en dat hij niet vermocht haer te laeten affronteren ; maer dat men cito een brieff, soo van
hem als van mijn aen de Seigneurie tot Genua souden
affsenden , gel. door hem ende mij te gel. is geschiet ;
twijffele niet ofte souden haer consent daertoe geven van
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deselve te mogen aentasten. Verhoopen in corten licentie
sullen becomen vanden Hertoch ende Seigneurie van Genua , om haer te mogen ruyneren. Haere Ed. Mo. gelieven ons cito haere goede meeninge toe te senden , wat wij
hierinne sullen hebben te doen. Bij faulte, soo haer Seigneurie ons geen verloff en wilde geven om haer aen te
tasten , soo sullen wij hier haer beseth houden , want sij
leggen als een roti in de vall , en daer is niet een rover
ran Toulon meer in zee, en do meeste macht vande Turcken sijn in de Levant en sommige door de Venetianen
geslaegen, als haer Ed. Mo. wel sullen hebben verstaen.
Nebbe derhalven met de gantsche Crijchsraet geresolveert,
dese Frans. te consumeren met leggen, ofte ruyneren,
waerop ick aen U Ed. Mo. andermael van herten sij versouckende , dat ick op het spoedichste order mach becomen, hoe ick met de bijhebbende vrunden mijn sal hebben
te dragen. De prijs, het Witte Lam, sal ick haer Livorno
senden ende achter de Molie doen leggen ; haere Ed. Mo.
gelieven 'tselvige aen de reeders bekent te maecken, ofte
wat haer Ed. Mo. goetduncken sal sin aen mij te schrijven, wat ick anders met hetselve schip sal doen. Ed. Mo.
Heeren, soo haest tijdinge van Genua sal hebben ontfangen vande Frans. te mogen aentasten, 'twelck verhoopen
van jae, soo niet, sal ick per een jacht ofte barque ons
doen aen de Command l' de Wildt, de Cap nen van Hulst,
Jan van Campen., Gillis Campen , Gerrebrandt Schatter
ende Jan Adelaer bekent maccken, om hem met sijne esquadre hier bij ons te vougen ende soo saemenderhandt
een goede resol e te trecken.
Hiermede,
Ed. Mo. Heeren etc. In 's lants schip Amsterd m, in de
Bahia onder 't Casteel van Porta Spetia, den 28 en Junij
1657.
Get. Michiel Adriaens, de Ruyter.
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Ed. Mo. Heeren.
T'sedert mijnen laetsten van. 28 en Junij , uyt de Bay van
Porto Specia, soo hebbe ick 1° Julij antwoort ontfangen
pr een Gedep de van. Seigneurie van Genoa, genaemt Lasero Maria Doria, daervan het principael hiernevens gaet,
ende hebbe wel 3 uren met deselve gedisputeert , ende de
saecken wel overleyt met mijn bijhebbende Crijehsraden ,
hebben geresolveert noch een brieff aen de Seigneurie van.
Genoa aff te senden, waervan de copie hier mede is ingeslooten. De voors. Gedep de maeekte groote swarich t om
dese schepen te laten aentasten , alsoo sij oock 4 dagen
te vooren alhier in Porto Specia met haer schepen waren
geweest met 1600 van des Conincks van Vranckr. soldaten, die se voor Via Regia gelost hebben. Ende alsoo wij
deselve aldaer op jacht kreegen , hebben haer selffs weder
alhier onder haer Casteelen begeven om beschermt te wesen ; doch seyde wel te weeten, dat dit de voornaemste
roovers van Toulon waren; maer terwijl sij nu in des Gous
dienst waren, conden voor dees tijt niet toelaten om haer
te laten ruyneren , ofte daer moste andere ordre van Seigneurie van Genoa eomen, dat ick nu van dagh off morgen
ben verwachtende. Op den le n deser hebben wij geresolveert, den Commandr de Wildt met sijn esquadre bij ons
te doen conjungeren door het fregat Jan Ooms, alsoo ick
van goeder hant verstaen , dat se alle dagen tot Toulon 6
schepen uyt Vranckr. sijn verwachtende ; en off sij dan
souden resolveren met de 6 verwachte schepen en eenige
branders dese schepen te comen assisteren , soo moeten
wij onse macht mede bij den anderen sien te crijgen, soo
veel doenl. is. Den 2' sagen wij hier voor wal 5 schepen , sijnde ontrent 4 mijlen t'zee , die haer cours naer
Livorno stelden. Verhoope, dat het Cap ri Verburch sal sijn,
ofte ymandt van sijn esquadre met eenige coopvaerders.
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Dese Frans. sijn seer ontstelt ende wensten wel , dat sij
met aller eerera in Vranckr. waren : wát soo de pest hier
niet te landewaert in en was, sij souden bij meenichten wechloopen ; maer de weegen sijn overal beseth , datter niemant
mach passeren. De 60 man , die wij met het Witte Lam
naemen , sijn met bareken al haer Toulon vertrocken op
den lesten Junij, en wilden geen van alle op dese roovers
overgaen , alhoewel . sij deselve daertoe meenden te dwingen. Ick sondt mede een brieff aen Command r Frichanbau, met inhout, soo hij volck van doen hadde , dat hij de
gevangens uyt ons schip soude halen en dat ick deselve
hem wel vrijwillich wilde geven. Hij versocht daerop , dat
ick die aen lant woude doen setter en dat hij die alsdan
soude doen halen ; doch de Frans. aen lant wesende, wilden niet één bij haer dienen, en seyden selffs, dat se een
partij roovers waren. Wij hebben oock geresolveert den
Command' over de gem. frans. van 't Witte Lam te laten
passeren nevens de andere , alsoo hij maer een simpele
acte en hadde om de soldaten tot Via Regia te landen.
Den Stierman daerop was deselve, die met het schip uyt
Hollandt was geseylt, en was van schipper tot Toulon
daertoe versocht om met noch 3 van sijn volck bij het schip
te blijven , op hoope van 'tselve schip noch weder te krijgen. De Frans. matroosen verloopen seer en de Duytsen,
die daerop sijn, comen alle dagen bij ons overloopen; hebben derhalven geresolveert deselve te ontfangen en op de
schepen te verdeelen , alsoo die nimmermeer weer in
Vranckr, sullen durven comen. Den gem. Command" Frichanbau heeft sijne Gecom e bij ons boort gesonden ; versoecken sijn verloopen volck weder te hebben , waerop ick
haer antwoorde, dat sulcx geen crijchsgebruyck en was en
principael als eenige matroosen ofte soldaten sagen datse
met roovers opgescheept waren en dat tegens haer danck.
Ick hebbe den fir Fiscael d'Vyane nevens Mons r Willem
van Bergen, op den 28 en Junij met brieven aen haer Ed,
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Mo. gesonden naer Livorne; meteenen deselve doen vernemen naer de brieven, die van haer Ed. Mo. met de laetste post mochten gecomen sijn , eli op den

30" dito int

wederkeeren soo sijn deselve van 2 Frans. bareken geattrappeert eti uyt haer faloucke genomen en nae Toulon
gevoert, ick wil verhoopen , datse wel te rechte sullen comen. Dese roovers hebben altemael haere schepen claer
gemaeckt om in den brandt te steecken, wanneer wij meenen haer aen te tasten, en alsdan aen landt te vluchten ;
maer de 3 gearresteerde coopvaerdyeschepen hebben zij
daertoe noch niet gereet gemaeckt; ick wenste wel , dat
ick die al in den lichten brandt sach staen : want dese
saecke is voor ons seer beswaerl. om dese roovers aen te
tasten , alsoo die onder soo treffel. Casteel leggen , en soo
wij op dese vrije plaetse hostiliteyt gebruycken , soo cunnen
de Frans. en andere vijanden onse schepen altfijt seer wel
aentasten op de reeden voor Livorno, Alicanten, Mallaga,
Majorcken e diergel e plaetsen : want die niet half soo
considerabel en sijn als deese plaetse. De Frans. seggen ,
datse niet willen wachten, maer haer schepen in den brandt
steecken, soo dat ick wel wenste een halven dag bij haer
Ed. Mo. te wesen , om van haeren voorsichtigen eï goeden raet gediept te sijn, wat wij in dese saecke hadden te
doen. Wij sien soo nu 4 schepen in zee. Verhoope, dat het
van onse sullen wesen, alsoo als noch geen andere roovers
in zee zijn, ofte mosten Turcken wesen, die haer hier ontrent niet onthouden.
Hiermede,
Ed. Mo, Heeren etc. Actum in 't landts schip Amsterd m , in de Bay van Porto Specia, onder 't fort S t Maria,
den 4e1 Julij 1657.
Get. Michiel Adr. de Ruyter,
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Edele Mogende Heeren.
T'sedert mijnen laetsten van 11" deler, soo hebbe ick
op 14 ,n 's avonts den brieff van 21" Junij van haer Ed.
Mo. becomen over Livorno, waer mede in vonde een brieff
van haer Ho. Mo. ende daerbij gesien het accordt tusschen
mijn Heeren de Staten Gen' ende de Croon van Vranckr.
geslooten , oock de restitutie vande 2 Frans. schepen met
haer toebehooren, ende deselve in de eerste ende bequaemste havens van Vranckr. te moeten leveren. Soo sullen wij
het canon van Mons" de la Lande tot Toulon met de eerste gelegenth t sien te leveren, nevens hetgeene van 't schip
de Jagher is overgenomen op onse schepen , om alsoo de
ordre van haer Ho. Mo. ende Ed. Mo. precys naer te comen, soo veel docnl. is. Sal mede tot Cadix ten overstaen
vande Consul Jacomo vanden Hoven, sien te becomen het
schip de la Regina. Doch is niet bequaem om zee te bouwen , ende daer can licht een beter schip voor dat gelt
gherestitueert worden ; doch soo haer Ho. Mo. ende Ed.
Mo. verstaen , dat ick 'tselve wederom sal sien te becomen,
sal bij mijn niet versuymt werden; vertrouwe oock wel sal
gaen, alsoo mijn vermoeden is , dat de Spaens. het geern
wederom sullen leveren ; doch sal met moeyte ende overgroote costen weer toegemaeckt moeten werden. Ick
wenschte, dat haer Ed. Mo. haere meeninge hiervan noch
eens gelieffden te schrijven op Cadix, tegens mijn aencomste aldaer, wat ick hierin sal hebben te doen : want
sal oock 2 schepen van oorloge mettet selve naer Thoulon
moeten seuden, sulcx dat alles seer costel. voor het lapt
vallen sal. Den 15en 's morgens sondt ick een brieff aen
Frans. Command" Frichambau, met inhout dat ick brieven
van haer Ho. Mo. hadde becomen, van dato den 21 en Junij,
ende daeruyt verstaen, dat de differenter tusschen de Croon
Vranchr. ende haer Ho. Mo. op den Zo en dito waren bij-
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gelecht ende geaccordeert , ende datse volgens mijne ontfangene ordre vrij mochten vertrecken , waer het haer gelieffde , waerover sij ten hoochsten waren verblijdt : hebben
derhalven aen wederzijden t'savonts eenige vreugdenteeckens
gedaen , tot sonderlinge groote blijdtschap ende vreuchdo
vanden Gouvern r in dese Baye. Den 16" resolveerden
wij onse schepen glat en claer te maecken ende van alles
te versien. Den 17" varckenden wij alle onse schepen
ende hebben deselve den 18" gekrenght, gebrant ende gesmeert , om soo te vertrecken naer Livorno ende daer te
vernemen , ofte niemandt de Commandr de Wildt met
sijs schepen heeft vernomen , die ick vertrouw dus langh
door contrarie windt ofte stilte beleth is geweest bij mij
te comen, daer nochtans met 0-odes hulpe wel bij diende
te wesen om 't geschut vande Frans. schepen te restitueren , dat meest onder de 12 eerste schepen is verdeelt.
Sal alle mogel e debvoir doen om bij deselve sien te comen
ende op te soecken , dat verhoope niet lange sal duyren ,
alsoo t'avondt met de landtwindt van hier meene te vertrecken; ende hebben een brieff voor Command de Wildt
aen den Gouvern , van 't Casteel gelaeten met de copie van
haer Ho. Mo. ende Ed. Mo., mij op den 21 en !I- 11A toegesonden, nopende het cesseren van 't nemen van Frans.
schepen ende 't restitueren van 't schut der 2 genomen
schepen , op onse schepen verdeelt. Sijn dan den 18e11
avondts uyt de Baye van Porto Specie geseylt ende den
19 en laet 's achtermiddachs tot Livorno gearriveert. Hadden

wel gehoopt eenige brieven van daegli met de post van
haer Ed. Mo. te hebben ontfangen, doch is misluckt, hebben derhalven geresolveert cito met den anderen onder
zeyl te gaen , al cruyssende westwaerts aen. Den Cap',
Pieter van Brakel als Command'', Jan Verburgh , Dierck
Schey ende Adriaen vanden Bosch , sullen haer ontrent
het Nauw van Gibraltar ende Malaga al cruyssende onthouden , om op de Turcks. roovers te passen, ende ick
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nevens de Capn Dierck Verveen, Willem van der Saen,
Isack Sweers ende Pieter Salomonss. nevens 't schip de
Witte Lam, sullen met alle spoet zeylen haer Toulon om
aldaer alles volgens ordre over te leveren. Late hiermede
een brieff met de copyen aen S r Jan Sattijn, voor Hr Commandr de Wildt , gel. tot Porto Spechie hebben gedaen ,
ende waer deselve ons sal hebben te vinden ofte te soecken, ende dat hij het Frans. canon tot Toulon sal hebben
te leveren. Ick wenste wel, dat hij , Command r, bij ons waer;
doch alsoo hier nu geen dienst connen doen ende onseecker wachten waer deselve is, hebben verder geresolveert,
dat, soo wanneer tot Toulon claer sullen wesen, mede all
cruysende westwaerts aen sullen zeylen , om te sien off
ick het schip de la Regina tot Cadix weer in handen can
crijgen, om 'tselve mede in handen te leveren, volgens d'ordre daervan sijnde; doch hoope naerder ordre van haer Ed.
Mo. tot Cadix te vinden.
Hiermede ,
Ed. Mo. etc. Actum in 's lants schip Amsterd n' , voor
Livorno den 20 í'n Julij 1657.
Get. Michiel Adr. de Ruyter.

Den Vice-Admirael de Ruyter in slants schip de
Lieffde, voor Mallaga, den

13 en

Junij 1662.

Tsedert mijnen laetsten van 27 en Mey, van Cadix te
water per Cap n Jan Banckert van Vlissingen, soo ben ick
op den

G en

Junij voor Mallaga gecomen met 13 van slants

oorlochschepen , en hadden het vast gehoopt op gisteren
den

12 en ,

sijnde orris postdach, een brieff van haer Ho. Mo.

te ontfangen op degeene , de op den 23 en April, mede voor
Mallaga, per expres aen haer Ho. Mo. hebbe affgesonden ,
raecken de saecken van Algiers en het visiteren van coopvaerdijschepen, onderdanen van haer Ho. Mo., hebben
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doen daer breeder van geschreven. Eu alsoo tot nochtoe
hierop geen antwoort en hebbe gecregen , soo staen wij hier
weer seer verlegen , alsoo niet en wete , wat wij hierin
sullen doen ; dan sullen ditmael naer Algier seylen , om
te verrichten soo veel wij cunnen , efi sal tot Mallaga eff.
Allicanten een a twee schepen laten leggen , om haere
Ho. Mo. ordre aff te wachten: de beste gelegentht is tot
Allicante aen Consul Jacob de Clercli die expresse te senden , eri oock aff te wachten.

Den Vice-Ad& de Ruyter in slants schip de Lieffde,
voor Algier den 17en. Julij 1662, leggen zeylrede.
Tsedert mijnen laetsten soo sijn wij dagel. besich met
de wedersijts Commissarissen van Algier int maecken van
een goede bestendige vreede , en is op den 15 e 11 deser in
haere groote vergaderinge geresolueert

eh

gesloten (door-

dien de meeste ofte veele haerer Oversten met hun leger
in de camp sijn , sonder wiens presentie niet volcomen
dorsten sluyten ofte resolveeren tot een volcomen vreede)
tusschen haer Ho. Mo. ell de Hooge Regeringe der stadt
Algier, dat de gemaeckte vreede van 7 maenden in oprechticht sal worden onderhouden , efi dat van den beginne
tot den eynde geen visitatie noch wtlichtinge van goederen noch persoonen en sal geschieden, maer ter contrarie malcanderen alle vrientschap bewijsen ; cii en twijffele
niet, off dat voorders sal volgen alle redelijcke conditien ,
alsmede het art. van : „vrij schip , vrij goet", alsoo ick bemercke , dat dese barbaren seer genegen sijn omme met
haere Hooch Mo. de Heeren Staten Generael in een goede
vreede te leuen ; eh" de gemeene man wil oock vreede hebben , gel. dat dagel. aen mijn boort comen seggen.
Soo ist nu, dat ick het principaele accoort der neuensgaell articulen bij mijn behoude , om soo nu naer Tripoli
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seyleii, mij daervan te connen dienen en lien wat wij daer
sullen connen verrichten , hun thoonen deselue principale
articulen van die van Algiers, int Arabis off Turcks geschreven; twijffelen niet, off sullen deselue art. tot vreede aennemen, gel. dat oock voordesen tot Tunis hebbe verstaen. Wij
sullen in passant niet naelaten alle affbreuck aen Tripolesche ter zee te doen , soo veel mogel. is, en soo haest ick
sie hoe oase saecken voor Tripoli gaen, soo sal cito haere
Hooch Mo. advyseeren, en hebbe aen alle Consuls bekent
gemaeckt, dat wij noch totten G en Ober toecomen in Treues sijn met die van Algiers, op conditien wtwijsen het
aecoort mede aen Consuls en coopluyden ouergesonden ,
alsmede d'art. die 't laetst tusschen d'Engelse een die van
Algiers sijn gemaeckt; twelcke haer Hooch Mo. voor vast
gelieuen aen te nemen dat d'Engelse alsoo sijn geaceordeert.
Hier sijn gevangen 400 onderdanen van haere Ho. Mo.,
die seer bidden en smeecken om haere Ho. Mo. genadige
hulpe en bijstant tot haerder verlossinge ; en Wert gegist
noch ontrent 300 vreemde natien , soo Deenen , Nooren ,
Sweden , Franschen en anderen hier te sijn, wesen genomen mette onderdanen van haere Hooch Mo. Wijders,
Hooch Mo. Heeren , hebben wij op gisteren mettet gantsche Crijchsraedt geresolueert om den Consul Andries van
der Burch te assisteren met 1200 stucken van achten voor
reeckeninge van haer Ho. Mo., om daermede te betalen
alle swaere oncosten, die bij hem werden gedaen, soo int
geuen aen chiausen , schrijvers, taelman , portiers, coca en
anders ; dat gebruyckel. is, en bij d'Engelse en Franse Consuls oock was gedaen, voornamentl. moet worden gedaen
int begin van een saecke in soo een barbaris Zant, stresken deselue perm oock tot sijn onderhout en leuensmiddelen, alsoo hier noch geen consulaeten outfought. En ick
vrees oock , dat die van Tunis en Tripoli yder een Consul
sullen begeren te hebben, waerouer noodich is dat haere
Hooch Mo. mij metten eersten ouer Livorno gelieuen te
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schrijuen haere goede meeninge, hoe ick het daer roette
Consuls sal maecken, soo sij daer hart op staen. Ick vertrouw vastel., dat die van Tripoly wel tot vreede sullen
verstaen , en ofte het quam te gebeuren , dat wij met die
van Algiers, Tunis en Tripoli in vreede quamen, soo gelieuen haere Hooch Mo. mede ouer Livorno te laten weten , wat wij dan met slants vloote souden doen, off waer
wij ons souden onthouden. Haere Hooch Mo. hebben mij
oock gelieuen aen te schrijven, dat ick de Joode Assevedo
neuens den Consul ordre soude geuen om in mijn absentie de saecke ten besten sien te bevorderen. Soo ist ,
dat dese Joode Assevedo hier tot Algier alsoo weynich is
geacht, als een andere Joode ofte slaue; sij en souden met
hem niet willen spreeeken , en soo hij een woort sprac ke,
dat de Turcken niet en behaegde, sij souden als een slaue
qual. tracteren; want sij seggen : sullen wij reden van vreede
wt de mont van een Joode verwachten, dat soude vreempt
sijn; daerom heeft den Oudsten versocht, dat wij met geen
Joode sonde te doen hebben, en wij hebben dicshaluen met
hem, Assevedo, soo weynich correspondentie gehouden, als
mogel. was. Iek hebbe haere Ho. Mo. voordesen lneerinaelen ges., hoe noodich dat hier te lande realen en drinckgelt
is, aen grooten soowei als aan kleynen. De Engelse ViceAdm1 heeft aen Douane vereert 3000 stuckeli van achten
en 8000 ;% buspoeder, twelck de Franschen eis haere Hooch
Mo. Consuls seluer hebben gesien. Daerom, soo haere Ho.
Mo. haer aen dese vreede laten gelegen sijn , soo soude
nootsaeckel. wel yemant moeten worden geauthoriseert om
haer eenige beloften te doen , soo wanneer wij tot een goet
accoort mochten comen, om dan aen Douane eenige vereeringe te geuen, hetsij zeyldoeck, tabels o ff eenich Wall G,
alsmede voor die van Tunis, als voordesen op den 131VTartij
van Calies over Livorno, dat wijtloopich hebben ges. aen
haere Hooch Mo.: want dese Turcken sijn gelijck de cleyne
kinderen, die altijt die beminnen , die haer wat geuen.
X X V. J.
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Haer Hooch Mo. gelieuen hierop wel te letten : want het
seer noodich is. Verders versoecken aen haer Hooch Mo.
en Ed. Mo. , dat die mijn gelieuen te schrijven ouer Livorno en Alicanten : want ick sal maecken , latter tegen
half Sept. een schip wt haer Ho. Mo. vloot tot Livorno
sal wesen om aldaer haere Hooch Mo. ordre aft' te wachten , hoe wij ons met die van Algier en Tunis sullen hebben te gedragen ; en sullen ondertusschen ons best voor
Tripoli doen , om daermede tot een goet accoort te comen.
Op heden morgen verstaen van lande, dat de patroones
van onse Nederlantse slauen aen Douanen doleren ouer
dat haer beste slauen voor den eersten coop worden gelost,
en datse mette oude en armen blijven sitten, seggen haer
meeninge te veesen , dat alle de Nederlanders tegelijck souden werden gelost, en oock te weten binnen wat tijt die
louden gelost worden.

Den Vice-Adm l de Ruyter, in slants schip de Lieffde
voor Majorca, den 20 en Julij 1662.
Soo in ons vertreck van Algier waeren , soo quamen
eenige Hollantsche Renegaden , seggende : als wij nu in
pays comen , soo meenen wij met eenige van onse schepen
naer Hollant te comen, om ons dan daer van alles wel te
voorsien, als van cabels, seylen en alles wat wij meer van
nooden mochten hebben, e'n vermeenden dan soo voort nae
Noorwegen, Hitlant en Islant te seylen , om haer schepen
van die plaetsen voll slauen weck te voeren , om die in
Barbarijen te vercoopen. Nu oft gebeurde , dat de Turcken
volgens de capitulaties van Grooten Heer , van dat de
schepen wedersijts vrij en vranck in elckanders landen
mogen comen, en deselue Turcxse schepen dan in onse
Nederlantse Provintien tomen , ophebben eenige christenen-slauen, 'tsij van wat natie het soude mogen wesen, en
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in haer Hooch Mo. gebiet wesen, ofte die daer geen vrije
persoonen souden sijn , alsoo onder het gebiet van haere
Hooch Mo. alle menschen vrij sijn. Versoecke dieshaluen ,
dat haere Ho. Mo. mijn hierop haere goede meyninge geliuen te kennen te geuen, en dat metten eersten, hetsij ouer
Livorno ofte Alicanten , want daer veel moeijelijckheden
wt souden connen volgen. Daerom versoecke, dat haer Hooch
Mo. mijn daervan een articul gelieue toe te senden , en
off gebeurde, dat in sulcken geval daer eenige slaven wtgehaelt wierden , waermede haere Ho. Mo. souden cunnen
voldoen, en soo wij met die van Algier, Tunis en Tripoli
quamen te sluyten, soo sonde goede ordre op alle de schipperen haere zeebrieuen moeten gestelt worden , alsoo de
Heeren van Douanen dat seer insta ptel. hebben versoctet
om daerop goede ordre te beramen , alsoo haere Hooch
Mo. nae haere wijse voorsichticheyt souden oordeelen best
te sijn, om alle onderdanen van haere Hooch Mo., soo veel
mogelijck is , buyten alle moeyten te houden en om alle
lorrendrayerien voor te comen. Dat mede metten eersten
aen mij wel diende ges. te worden, om dat dan aen hooge
Regieringe van Algiers bekent te maecken , en soo liet
gebeurde, dat die van Algiers dat art. van : „vrij schip, vrij
goet", niet wilden toestaen, en haer beriepen opt accoort
laetst met de Engelse gemaeckt, soo gelieuen haer Ho.
Mo. absolutel. te schrijven, wat wij dan sullen doen ofte
laten. Den 20 en sijn wij voor Majorca gecornen metten
Vice-Adm l Meppel , de Could" Euerts. , de Wildt, Schout
bij Nacht van Nes eii Cap" Jan de Lieffde, vindende daer
leggen de Cap" en de Graeff en Boes, die in Convoy tot bij
Caep del Mel waeren geweest. Wij hebben op heden geresolueert, den Command. de Wildt eïi Cap" Jan de Lieffde
cito met brieuen aen haere Hooch Mo. aff te senden nae
Liuorno, opdat int cort once Livorno antwoort hier te becomen. Wij sullen alle de debvoiren aenwenden om voor
Tripoli te comen, om aldaer haer Hooch Mo. ordre en last
464
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naer te comen. De 1200 stucken van achten, aen Consul
van der Burch tot Algiers verstreckt, sal ick wederom
door den Commandeur de Wilt tot Livorno doen trecken
op haer Ed. Mo., voor reeckeninge van haere Ho. Mo.

Admirael de Ruyter, van

5" Aug. 1666.

Hooch Mogende Heeren.
Mijn Heeren, in gevolge van mijn jongste schrijvens
vanden

4" deser voor de middags, geraeckten wij omtrent

'smiddags ten elf uren, de wint noordel. met een labbere
coelte , met den vijand int gevecht , dat begonnen wierde
door de avantguarde, gevoert bij den Lieut nt -Adml Evertsen, tegens die van den vijand met de witte vlagge, ende
vervolgens ons hooftgedeelte tegens het hooftesquadre van
den vijand met de roode vlaggen. Maer tot mijne ende
veler verwonderinge bleef den Lieutnt-Adm 1 Tromp ende
desselfs gehele esquadre, met opgegyde zeylen, soo verre
achter het mijne leggen, als de avantguarde te vooren avanceerde , soodat den vijand daer tussen beyden inbrack ,
ende ick hem, Ad' Tromp, op sijne rang in egeene actie
met den vijand hebbe gesien , als alleen tegen den avond
een weynig met enige vijantl. schepen vant esquadre van
de blauwe vlagge. Ondertussen wierd der seer obstinaet
omtrent mijn esquadre ende schip gevochten, hebbende te
gelijck op zij den Generael, Souverain, Nesbay ende verscheyde andere vijand. ende capitale schepen meer; dog
ontfingen haer in dier voegen , dat sij ons onse post lieten
behouden ende nae een gevecht van drie uren voor een
tijd verlieten, gaende den G-enerael Monck van lijn eerste
schip op een tweede over, gelijck wij door .... , .. ') der
1) Dit woord is uitgesleten.
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vlaggen sagen ende ons oock mondelinge is gerapporteert,
daermede wij gelegentheyd kregen om een weynig aessom
te scheppen. Ende besig sijnde met ons wat te redden, soo
sien wij de voors. onse avantguarde hoe langer hoe lichter
voor den wind affhouden, met de brantseylen daerbij ende
blindens voor de boech, ende niet tegenstaende verscheyde
schoten nae haer liet doen, konnen sij tot geen stilstaat
houden worden gebracht. 'Twelck doen bij den Engelsen
Generael ende sijn esquadre geremarqueert sijnde, quamen
sij weder op mijn ende weyuige van mijne bijhebbende
schepen toe , ende die stonden een hevige storm met mij
door , op hoope dat wij ondertussen ofte van achteren door
den Ad' Tromp ende Meppel , ofte van voren door het
wenden van den Ad Evertsen, met hun esquadres souden
werden gesecondeert. Maer alles te vergeefs; want onderwijlen alle mijne seylen, staende ende lopende wand ende
rondhout soo wierden ontramponeert, dat ick mijn schip
niet na behoren en konde regeren, ofte daeruyt langer
genoegsaem tegenweer doen met mijn geschut, door de
menichte mijner doden en gequetsten , twelek dan de reden sijn geweest die mijn hebben genootsaeckt het meeste
gros ende de lopende schepen te volgen met kleyn sey1;
want bij den Ad t Tromp , die met sijn esquadre te windwaerts was, konden wij niet komen, ende niet tegenstaende
hij wel konde, soo en dede hij het niet; dog wete niet, wat
reden hem daertoe hebben gemoveert. Wij sijn dan alsoo
...... ende retirerende te gelijck sachjens zuydwaerts
afgesackt, want de slappe coelte niet toe en liet groote
vaert te maken ; die wij oock niet en sochten , omdat wij
noch al continueerden in de hope dat ons , in faveur van
den donker, de meergemelte arriereguarde soude hebben
bijgecomen , ende dat wij het werck daermede weder gelijekerhand souden hebben mogen hervatten. Maer den dag

Weggesleten.
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aenbrekende, vernamen niemand als het gros vande Engelse
vlote ons volgen, die doen weder hevig begosten te canonneren ; sij leydent al af met vooruyt nae ons te schieten ,
daerop wij haer achteruyt antwoorden met onse bijhebbende
schepen, sulx dat, na dat sij een brander op mij afsonden,
die ick door mijne ende andere chaloupen, onder anderen
beulant met de genereuse heren Cavaljers de Loraine,
Savoy ende Qualyn ende derselver gevolge, derwaerts int
gemoet te senden , necessiteerde vruchteloos den brand
daer in te steken, ende het volck met swemmen sig te
doen salveren, het den vijand de eene voor de andere nae
van ons afleyde. Dog int gesichte bekomende eenige
onser schepen, die te nacht te loefwaert van ons waren
geraeckt, sonden eenige van de hare derwaerts om die
te onderscheppen. Twelc ick bemerkende, mijne bijhebbende Officieren ende Cap e ' aen boord beriep ende ordonneerde de minst beschadigde, tot 20 int getal, onder den
Vice-Ad' Adrian Bankert omtrent de Splete te blijven ende
's vijands desseyn te verhinderen ; welke Officieren ende
Capen mij doen eenigermate hebben kennisse gegeven van
hare ende andere schadelijke ongelegentheden ende verliesen, ende sal haer alle met den eersten hunne behoefcedels doen formeren ende die aen de respective Collegien
toesenden. Int gros wierde mij oock bekent gemaeckt de
loot van verscheyde onser Hooftofficieren ende Cap es , alse
den Ad' Johan Eversen eerst sijn been af ende daernae
overleden ; den Ad' Tierck Hiddes de Vries van gelijcken
sijn been af ende in staet van te sterven; sijn schip is te
nacht van ons geraeckt; dat vande Vice-Ad' Bankert gesonken. Den Vice-Adm' Coenders is mede dood, als oock
de Cap es Ruth Maxilniliaen, Jurrian Poel ende Henrick
Vroom, mitsgaders Hugo van Nijhoff ende Cornelis van
Hogenhoeck in die staet , aen hare quetsuren , de eerste
het been aff ende de andre omtrent den buyck. Van des
vijands schade int particulier hebbe ick geene kennisse ;
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maer gemene Officieren seggen twee schepen te hebben
sien sinken ende twee verbranden, ende wij te samen, dat
sij mede seer waren getroffen ende veele groote rampen
hadden ; twelck ick gelove , dat U Ho. Mo. al ten delen
voor de receptie sullen hebben vernomen.
Hiermede ,
Ho. Mo. Heren etc. In slands schip de Seven Pro\ incien, seylende int inkomen van de Wilinge, dwars van
Westcappel , den S eri Aug. savonds , 1666.
Get. Mich. Ad. Ruyter.
Secreet.

De L t Adm l de Ruyter , van Ten Aug. 1666.
Ho. Mog. Heeren.
Mijn Heeren, naent afsenden van mijnen laesten van
den 5" deses des avonds , is hier des anderen daegs namiddag bij ons ter reede verschenen den L t Ad' Cornelis
Tromp met desselfs esquadre, ende na ogenschijnlijck int
passeren van deselve bemerken konde, hadde hetselve geen
ofte weynig schade. Rapporteren mij op den 4 en des avonds
tegen het esquadre vande blauwe vlagge in actie geweest
ende 'tselve op de vlucht gedreven te hebben, een schip
met 64 stucken vanden vijand verbrant , daeronder 52
metale , ende een van hare branders in brand geschoten
te lijn. Onder anderen is int voors. esquadre hier mede
op de reede gecomen het schip vanden overleden L t Admirael Tierck Hiddes de Vries , seer doornagelt , soodat
wij van 's lands vlote niet missen dan de schepen van ViceAd' Bankert ende Ruyrt Hillebrantsen , 't schip Sneeck.
Gisteren avond quamen wij ten ancker tussen Souteland
ende Vlissingen ; conden doen den vijand, voor de wal
sijnde, tellen inde 80 seylen sterck , kleyn en groot. Ick
sie alle uren te gemoet de Heeren U Ho. Mo. Gedeputeer-
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den ende volmachtigden, omme met deselvige te overleggen , hoe men met 's lands vloote sal aengaen , ende tgeene
wijders daeromtrent te verrichten staet. Waermede,
Ho. Mo. Heeren etc. In 's lands schip de Seven Provincien, leggende ten ancker tussen Vlissingen ende Soutelande, den Ten Aug. 1666.
Get. Michiel Adr. Ruyter.
Extract.
Ed. Mo. Heeren.
De Heeren Staten van Holland hebbe aengenomen den
jegenwoordigen staet van oorloch volgens resol e etc.
Hayden morgen heeft den soon van heere Nypoort van
Schidam geweest op het schip van heere de Ruyter en
wiens brood hij att, rapport gedaen vant gepasseerde in de
laetste batalie , en seer geextolleert des heeren de Ruyters
couragie en goed beleyd , en daer benevens dat den Lt
Ad' Tromp verre van sijn esquadre was ende hein niet
quam seconderen, maer dat Tromp des voorn daegs savonds eerst in actie tegens de Engelse blauwe esquadre
was gesien. Daerna is den heere van Somersdijek binnen
gestaen ende met geen minder lof geextolleert de couragie
ende goede conduite vanden Lieutnt Adm' Tromp, op wiens
schip hij was ende wiens brood hij att , en dat sijne esquadre Woensdag smorgens ten half elf uren tegens de
esquadre vande blauwe vlagge der Engelsen int vechten
was, waeronder oock enige waren vande roode vlagge en
tegens den avond die oock op de vlucht bracht, ende vervolgende een schip met 66 stucken in de grond geschoten,
een brander verbrant ende den vijand alsoo vervolgde tot
onder Engeland, ende die moetende verlaten, weder quam
na de vlagge, dog nergens vindende, was gecomen in de
Wielinge etc.
Hage den 9 en Augtl 1666.

DERTIENDE VERGAUEHING.
27 November 1869.
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DE HERTOG VAN BEUNSWIJK•WOLFENBUTTEL.

De Heer Dr. W. G. Brill bepaalt de aandacht der leden
bij den Hertog van Brunswijk, die van 1750-1782 een
belangrijken invloed heeft gehad op den gang van zaken
in ons vaderland en wien hij wenscht dat een billijker waardering moge te beurt vallen , dan hem van vrienden zoowel
als van vijanden is geworden. Spreker wijst op het aanzien van zijn huis en op zijne veelvuldige verdiensten, die
het oog op hem deden vallen, toen bij de zwakheid van den
Stadhouder een hoofd over het leger der Republiek werd
gezocht. Hij heeft in de meeste jaren eene bijzonder eervolle positie ingenomen, en zich reet veel beleid te midden
der partijen, die het Hof verdeelden, gedragen.
Sedert 1781 werd hij het doelwit eener geweldige oppositie. Zal men hierin bloot het gevolg zien van de hatelijkheid der antistadhouderlijke partij, die den Stadhouder
van zijnen raadsman wilde berooven , ten einde zijne Hoogheid ongewapend in handen van zijne vijanden te leveren?
Met dezs zienswijze kan de Spreker niet instemmen. Hij
toont aan, hoe in dat jaar eene Commissie uit Amsterdam,
met Rendorp aan het hoofd, zich tot den Prins wendde
met een vertoog, waarvan de strekking deze was : „Ont-
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doe u van den Hertog van Brunswijk , indien gij het Stadhouderschap voor het Land en u zelven voor de liefde der
Hollanders wilt behouden." Later blijkt uit den brief
van van Lynden , waarin deze Heer zich verklaart over
zijn bedanken voor de ambassade naar Weenen , genoegzaam , dat de politiek van den Hertog van Brunswijk,
onbestaanbaar met de ware belangen van ons vaderland,
het, zijns bedunkens, onmogelijk maakte als eerlijk Nederlander dien gezantschapspost te bekleeden. De Hertog van Brunswijk was een vertrouwd vriend van het
Oostenrijksche Hof, en Joseph II, die sints den dood
zijner moeder de handen ruim had, zou den afstand van
de Zuid-Nederlandsche gewesten aan het Huis van Oranje
geen te duren prijs hebben geacht , als hij daarvoor de
uitbreiding van Oostenrijks grondgebied in Duitschland had
kunnen koopera. Kon hij door den Prins van Oranje zoo
wel de Republiek als de vrienden van Oranje in Engeland
en Pruisen winnen, dan, meende hij, zou hem de inlijving
van Beijeren gegund worden. Maar Amsterdam kon zulk
opzet niet anders dan vreezen en moest daarom de politiek van den Hertog wel zoeken te verijdelen. Dese beschouwing wordt bevestigd door de in het oog vallende
voorkomendheid, waarmede Joseph bij zijn bezoek te Amsterdam den Heer Rendorp behandelde, als om hem te
winnen voor zijne politiek.
De Heer Engelbregt vraagt , of de persoonlijkheid, het
vreemdelingschap en de hooghartigheid van den Hertog,
bij opgewekt nationaal gevoel, geen gewicht in de schaal
heeft gelegd.
De Heer Brill antwoordt , dat men die hooghartigheid
dan toch 30 jaren stilzwijgend gedragen heeft. Het was
ook geene zeldzaamheid, dat vreemdelingen aan het hoofd
van ons leger stonden.
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BRIEF VAN DEN PENSIONARIS VAN HAARLEM,

Mr. JOHAN DE HAEN.
Medegedeeld door

Mr. H. Gerlings.

Den 24e11 Mei 1619 werd Mr. Johan de Haen , sedert
1603 Pensionaris van Haarlem , voor 15 jaren gebannen ,
met verbeurdverklaring van de helft zijner goederen.
Toen Isabella Crous echtgenoot van Mr. J. de Haen,
aan den Hove van Holland haar verzoek van .. Maart 1620
inzond, dat door den Heer H. C. Rogge medegedeeld en in
de Kronijk van het Histor. Genootschap is opgenomen, was
de even onwettige als onregelmatige verklaring nog niet
uitgebracht, waaruit de bedoeling der gedelegeerde rechters blijken moest , als zoude in hunne uitspraak ook opgesloten zijn geweest dat de gecondemneerden crimen laesae
majestatis hadden begaan. Deze verklaring vinden wij in
een zeldzaam voorkomend quarto blaadje van 2 bladzijden,
bevattende weinige regels druks. Gedrukt in 's Gravenhaghe bij Hillebrant Jacobsz,, ordinaris ende ghesworen
drucker van Hog. Mog, Heeren Staten Generael, anno
1620, met privilegie. Zij is getiteld : Verklaringe van de
sententiën , gliepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt ende
sijne complicen, bij de Heeren Gliedelegheerde Rechteren van de
Hog. Mog. Heeren Staten Generael in den Hage beschreven.
Gedaen op den sesten Junij 1620. De inhoud der verklaring

volgt :
„Hooghe ende Moghende Heeren. De Ghedelegeerde
„Rechteren : voordesem bij haer Ho. Mo. ghecommitteert,
„tot kennisse ende judicature van de sake van Jan van
„Oldenbarnevelt ende d'ander ghevanghen ende ghecon-
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„demneerde persoonen, alhier in den Hage beschreven bij
„uwe Ho. Mog. omme verklaringhe te doen, of bij de
„gheexecuteerden, ghevangen ende ghecondemneerde per„soonen Crimen laesae Majestatis begaen is, dan niet : ver„klaren , naer resumptie van 't ghepasseerde ende lecture
„van de overghesonden advysen van die ghene die om noo„telicke affairen , of andere wettighe redenen , in persoon
„niet en hebben konnen komen , dat ten tijde van 't ar„resteren van de sententien, hare meeninghe ende verstant
„is gheweest, dat den voornoemden Jan van Oldenbarne„velt ende d'ander ghevangen ende ghecondemneerde per„soonen, ghecomtnitteert of begaen hebben gehadt Crimen
„laesae Majestatis , uytgesondert Daniel Tresel.

„Aldus ghedaen in den Haghe desen sesten Junij, anno
„sesthien hondert ende twintigh.
Onder stondt
Ter ordonnantie van de
Heeren Ghedelegeerde Rechteren.
(Onderteekent) H. Pots."
Na de verwijdering van Johan de Haen werd Mr Gilles
de Glarges , Bidder, Heer van Elesmes , tot Pensionaris
aangesteld. In 1622 kreeg de Glarges meer dan één brief
van zijnen voorganger de Haen ; waarin deze zijne edelmoedige tusschenkomst bij de Regeering van Haarlem inriep , ten einde va:l het verschenen gedeelte van zijn tractement tot op zijn ontslag nog iets te mogen ontvangen ,
en tevens den rentebrief, die bij zijne indienststelling ter
thesaurie van Haarlem geplaatst was, ter inlossing van
welken rentebrief zijne vrouw 60 pond (guldens) had aangeboden. Een dezer brieven in concept onder mij berustende deel ik hier mede. Dit concept is onduidelijk geschreven , vele doorhalingen en veranderingen maken de
juiste lezing moeilijk, zoodat hier en daar onleesbare woorden in het afschrift hebben moeten open blijven.
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In 1622 was, blijkens dezen brief, nog geene decisie gevallen op de procedure van Isabella Crous, namens haren
echtgenoot, voor den Hove van Holland over de exceptie
de nou evocando, d, i. dat de Haen niet met voorbijgang
van zijn wettigen rechter door bijzondere gedelegeerde
Rechters te 's Hage had mogen geoordeeld zijn (eene exceptie die ook den anderen gecondemneerden zou hebben
kunnen te stade komen).
Den brief laten wij hier volgen:
„Mijn Heer! Alzoo alle zaken dezer wereld alteratie en
„verandering subject zijn, zoo ik (leider Godt) nu sedert
„eenige weinige jaren over zulks inderdaad hebbe [en was
„'t in mijn conditie en gelegenheid niet weinig] geëxperi„menteerd en bevonden; waarvan de smerten en droevige
„effecten mij tegenwoordig ook nog treffen en bijblijven
„in deze mijne groote afflictie en zwarigheid , veroorzaakt
„door de generale extraordinaire en droevige alteratie of
„verandering in de vorige staat en regering alom in de
„landen en in specie ook binnen Haarlem, wezende onbe„dacht en onverwacht, naar mijn 15jarige goede en ge„trouwe diensten, als Raad en Pensionaris derzelfde stede
„(van dienzelfde mijn staat en dienste stilzwijgende) ver„laten. Ook niettegenstaande mijn alsdan ten overvloede
„aangeboden continuatie mijner diensten tegen voorgaande
„solemneel contract en verbond , onder stads zegel tus„schen de stad van Haarlem en mij in den jare 1603 in
„het aannemen derzelve mijne diensten gemaakt en gepas„seerd, en voorts van tijd tot tijd gecontinueerd en nog
„laatst anno 1615 weder voor nog 6 jaren geprolongeerd,
„waarvan in September 1618, ten tijde van de voorzeyde
„mijne demissie, nog 3 volle jaren verschenen en dezelfde
„nu in September laatstleden anno 1621 eerst zijn komen
„te expireren, zonder middelertijd, nu wezende 4 jaren geleden, van mijn jaarlijks tractement ander ontvangen en
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„genoten te hebben meer als eens een half jaar. Wezende
„ook daerentusschen, naar voorgaande citatie en personele
„indaging en sententie van gedelegeerde Regters in den
„in den Haag, de helft van mijn goederen vruchteloos en
„'t instal gehouden bij confiscatie ...... contrarie ......
„derzelver stede tegen de notoire privilegiën, vrij- en ge„regtigheden der stad Haarlem, en strekkende tot mijn
„groot ongerief, merkelijke schade, nadeel en prejudicie,
„inzonderheid in daze mijne . ... en groote ongelegenheid
„buitenlands met vrouw en kinderen. Hadden overzulks
„geraden gevonden te schrijven aan voorzegde Magistraat
„van Haarlem, en dezelve zeer ernstlicken, dienstlicke en
„vrundelicke te verzoeken om , mochte in 'tzelfde mijn
„schrijven ..... en naerder verhaelt .... (naar welk verzoek
„ik mij ook hier brevitatis causa refereer) te willen ordi„neren, dat het voorzegde mij nog resterende jaarlijks trac„tement met den eersten mogte worden voldaan en betaald,
„en voorts te willen laten volgen mijn losrentenbrief en
„penningen in de thesaurie der stad Haarlem, zoo ik ver„sta wezende geconsigneerd en aldaar vruchteloos blijvende
„liggen, onder presentatie van 60 pond bij mijne huisvrouw
te fourneeren , op te leg„voor deze geoffereerd
„gen en betalen overeenkomstig het voorzeide stadsprivi„legie. Mitsgaders om voorzeide te willen doen innen ,
„doch dat het verder verloop van dezelven mijn rentebrief
reeds verloopen of nog te vervallen gedu„
„rende het proces al over 3 jaren begonnen en alsnog voor
„den Hove van Holland hangende ongedecideerd tusschen
„den Advocaat Fiscaal en den Procureur Generaal ter
„eenre en mijn huisvrouw van mijnentwege en de stad
„Haarlem met haer gevoucht, tot conservatie en mainte„nement van dezelfde stadsprivilegiën ter andere zijde , bij
„den Ontvanger der gemeene middelen te Haarlem, aan
„mij van mijnentwegen zal worden voldaan of betaald. U
„E. derhalven zeer serieuslicken dienstlick verzoekende ,
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„daartoe ook wel de goede hand te willen bieden, ten
„einde bij de voorzegde Magistraat in 'tzelve mijn voorzegd
„redelijk verzoek favorabelijk moge worden gedisponeerd en
„dezelve zaak te willen behartigen , als U zou willen be„geeren dat ik voor U E. mede in gelijke staat en gele„genheid, dat God verhoede, doch

zoude

„doen en bevorderen. Hiermede mijnheer enz. Den ..
„September 1622."
Onderaan staat : „Daarover den 23 e" September andermaal
„met Jan Jansz. Wijnen aan hem geschreven."
Het heeft waarschijnlijk niet ontbroken aan pogingen
om den voortgang van de behandeling der zaak van de
Haens echtgenoot zooveel mogelijk te belemmeren, en blijkens dezen brief niet zonder vrucht.
De leden van den Hove van Hollandt hebben goedgevonden geene bijzondere haast te maken met de voortzetting der procedure.
Uit dezen brief lezen wij , hoe de Haen klaagt, dat het
proces , al voor drie jaren voor den Hove van Holland begonnen , nog ongedecideerd en hangende is '). Wij kunnen uit dezen brief evenwel niet opmaken, in hoever de
Haen wist of vermoedde, dat het proces zijner echtgenoot
opzettelijk vertraagd was. Zelfs kunnen wij er met eenige
zekerheid niet uit opmaken, of hij kennis droeg van de
hiervoor medegedeelde verklaring van 6 Junij 1620.

ij Deze procedure , in 1619 begonnen , moet, zooals bij vergelijking
der datums valt op te merken, niet verward worden met het verzoek
van Maart 1620 bij den Hove van Holland ingediend met het appointement van 6 Maart, door den Heer H. C. Rogge medegedeeld.
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BRIEVEN

VAN DEN AGENT SCHELLEKENS.

Uyt Franckfurt den 25en Junij 1645.
Voorl. dingsdach is de geconjungeerde armée seer subitel. opgebroocken, nemende hunnen marche weder terugge
op Freidburch, alsoo dat men vermeinde die plaets souden
emporteren en daernae op Heugst approcheren; maer geen
van beyde is geschiet, ende is dieselve armée wederom
gisteren hiervoorbij naer Hanau gemarcheert, nemende haren wech neffens Bergen, ende is het hooftq r tot Hochstadt geweest.
Nu soo flatel. comt een cavallier bij mij, die seyt, dat
d'oirsaecke van hun wedercomste is, dat Due d'Anguyen
hun geschreven van Philipsburch, dat in aller haest de
Main souden passeren , ende dat met 10000 man tot Darmstadt in dry dagen wilde wesen. Alsoo dat nu de gantsche
geunieerde armée de Main gepasseert is, en verwachte den
Hertoch van. Anguyen , met intentie recht op de Beijersche armée, soo noch tot Asschaffenburch stil legkt en
extraordinaris sterck begraven , t'avanceren.
Van Weenen wort geschreven, dat Briin over is, eenige
willen per accord, andere door storm.
Het is gewis, dat de geconjungeerde een corps van 26000
t'samen brengen; daerentegens sijn de Beijersche boven
12000 niet sterck.

Mijn Heere.
De Commandant in Kircheim, naerdat twee assauts
uytgestaen en maer 100 man daerbinnen hebbende, heeft
dito plaets per accord aen den Furst van Darmstadt over47
xxv. J.
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gegeven. Generael Major Giessen tot het ontset comende
met 1500 peerden ende 600 te voet, is van ditto Furst,
met assistentie van Keysersche , geslagen , achterlaetende
11 standaerden; 400 gevangenen sijn in Giess. ingebracht.
Men is van opinie, dat nu Marpurg gelden sail.
De Keysersche, naedat den 20 en deser uyt den Camerijckschen opgebroocken , hebben den marsch op Putzbach genomen, sijn tegenwoordich bij Windeck, niet verre
van Hanau. De Sweetsche daerentegens , soo de brieven
uyt Spyer melden , hebben Hailbron belegert; de Beijerfurst heeft alle sijn landtvolck opgebooden om de passen
te bewaren.
Hiermede etc.
Franckfurt den

Get. Abraham Schellekens.
22 Aug.

1646.

Mijn Heere.
Het overgaen van Freyburch, soo hem dadel. ergeven ,
sal U E. vernomen hebben , soo mede van het Slot Keif
fenbergh; in voegen dat nu al hieromtrent Frans, Sweets
ende Hessisch is; ofte de Landgravin nu haer desseins
op Singewehr, soo op den Rijn leit, heeft , sullen in corten vernemen. De France leggen noch in Gerauwerlant,
de Hessen tot Kodem, twee uyren gaens van hier, en de
Sweetsche ontrent Sweinfurt, soo ditto stadt extraordinarie
doen fortificeren, alsoo welgelegen en aen haer selffs sterck.
Den Commandant Ladrin, soo daer binnen gelegen, loopt
pericul aen het leven, ten ware sijne groote vrienden hem
salveerden. Generael Wrangel laet een groote menichte van
wagens maecken. Naer alle apparentie sal het noch naer
Bohemen gaen, ende werd de kaiserl. armée onder Generael
Melander in de 20000 man geestim t. De Churfurst van
Beijeren heeft nae Paris gesonden de Graef van Gronsvelt
ende Docter Crebs; soect een alliantie met Vrankerl. ende
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het Huys Oostenrijck tegens Sueden en de Evangelische
Fursten en Stenden te practiseren. Wij leven nu tegenwoordich hier int landt in goede hoope van vrede.
Francfurt 16 Mey 1647.

Mijn Heere.
De Cheurvurst van Ments is voorleden vrijdach 's avonts
ontrent vijff uren alhier gearriveert, soo magnificq ontfangen , en als van daech naer negen uren van hier naer Wirtsborch gereist, met hem nemende 150 soldaten van dese
stadt tot convoy; is een extraordinari braeff heer, hoope
een goet instrument tot den algemeenen vrede wesen sal.
De Fransche trouppen , naer dat het Darmstatter landt
meest gespolieert ende een groote quantiteyt van vruchten
in Hoeugst gebracht, sijn weder den Rhijn gerepasseert,
marcheeren naer het Elsas om aldaer de winterquartieren
te nemen. Marpurch is met stormender handt ingenomen
ende sijn de borgers extraordinarie qual. getracteert; den
Commands heeft sich met sijne soldaten op het Slot geretireert , twelck van alles wel voorsien is; sijn nu in het
were om 'tselve te ruineren, maer alsoo meest rotsteen is,
sullen swaerl. iets effectueren. Het land vande Landtgravin van Hessen Wert ellendich toegericht ende heeft nu
den geheelen last op den hals. In drie reysen sijn geen
brieven van Cassel becomen. Van Munster hebben hier
advis, dat de saecken vast meer terugge als voorwaerts gaen.
Franckfort 22/12 December 1647.

Hooge Mogende Heeren.
De heer Volmar, keyserlijcke Affgesanter, soo nu ontrent 14 dagen tot Heydelberch bij den Churf. geweest,
47 *
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heeft hem soo weyt gedisponeert naer veele debatten, dat
hij den titul van Ertz-Truchses heeft verlaeten ende het
nieuwe Ertzampt ende titul aengenomen van Rijcx-Ertzschatmeester, ende in plaets van Rijcx-Appel den Sleutel
voeren sal ; doch heeft den Churf. dit met dese conditie
aengegaen , te weten : dat men hem soude verseeckeren
van de penningen, soo den Keyser te betaelen versproocken aen sijne broeders ende susters, ook wat men hem in
't particulier schuldich, soo wegen Franckendael als tot
onderhout van 't Heylbronsche garnisoen, ende dat sijne
keyserlijcke Mat hem soude confirmeren in die drie ampten , soo ditto Churf. in den Overpaltz tegenwoordich in
besich heeft. Maer alsoo de heer Volmaer dit niet heeft
willen op sich nemen , heeft men tot dien einde eenen
expressen courier voorleden woensdach naer Weenen affgevaerdicht, die men binnen acht dagen is verwachtende,
alsoo dat hierop de saecken nu sijn berustende. Den
Churf. heeft den heer Volmaer seer magnifycquelijck onthaelt ende alle mogelijcke eer beweren en met een keten
van 1000 Rijcxdrs geregaleert , die voorleden Vrijdach van
Heydelberch naer Steinnin vertrocken , alwaer den Churf.
van Mentz hem is verwachtende, om van de uytschrijvinge
des toecomenden Rijcxdach te delibereren , die men vermeent in Julio beginnen sal, soo is den Churbeijerschen
Affgesante oock derwaerts verreyst. Men is van opinie
dat de heeren Affgesanten noch eenen geruymen tijt hier
blijven sullen. Tot Cassel is men nu besich met het openen van het testament der verstorvene Landtgravin. De
Coninginne van Engelant heeft brieven aen alle de Churfursten van het Rijck door mons r Curtius, Engelschen Resident alhier, presenteren laten , versdeckende assistentie
en behulp. Van Weenen wort bericht, dat sijne Keyserl.
Mat nae de gehoudene Landtdach , soo den Beu Decemb.
veesen, op Prage verreysen sal; soo sijn oock aldaer mandata aengeslagen, dat alle Jooden, soo op het landt woo-
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nen, binnen twee maenden hetselvige ruymen sullen. Den
Generael Foscolo heeft in de eylanden Samo , Tenedo en
Jio extraordinaris groote beuyten gemaeckt, soo op drie
millioenen croonen geestimeert worden. In Cathalonien
gaet alles verlooren en d'onlusten in Vranckrijck verdubbelen hun.
Hiermede,
Hooge etc. In Franckfurt den 30 en Novemb. 1651.
Get. Abraham Schellekens.

BRIEF VAN M. VAN JUCHEM, 1642,

Doorluchtige Vorst, genadiger Heer.
Uwe Hoocheyt onderhout ') hiermede in onderdanicheyt
niet, hoe dat de heer Mary Comte de Guebriant houden
morgen ten dry uren met der gantscher armée opgebroocken en desen avont ontrent Urdingen gecomen, en alsoo
voort den Rhijn alhier te passeren van mening is, gel. den
voors, Mara' mijnen Gouvern r den heere Grave van Stirum, denwelcken ick opgebroocken (?) door den Bruchm r 2)
bijgaende copie te volg 3) toegesonden, ende mij oock die
copie der ordre , soo uwe Hooch t den Corporael van die
Bruch den 11 en leses gegeven , toegesonden heeft , waeruyt ick wel verstaen , dat die Corporael hem met die brugh
sal begeven tot voor Wesel , en sich gereet houden om
die aldaer ten alien tijden over den Rhijn te slaen, sullen
sich vorders reguleren nae soodanige ordre , als hem door
ofte van wegen gem heere Mar y sal worden gegeven, alles
met advis van Gouvernr tot Wesel, voor en bij provisie

1) lees: onthoud, d. i. ik onthoud aan
enz.

2) brugmeester.

Uwe Hoogheid het bericht niet
3) d. i. beigehender Copie zufolge.
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en tot naerder ordre. Off nu welgein Corporael op soodanige ordre mijn advis, in absentie van Gouverneur, versocht,
soo en is mijn doch soo wel van uwe Hooch t, als oock sijn
Gen. de heer G-raef van Stirum sij `) van minste ordre niet
toegecomen, alsoo dat niet en weet, hoe mijn hierin sullen
hebben te dragen , sonderling in soo een sware saeck den
Rhijn te passeeren , daer oock des Corporaels ordre noch
ten eersen ofte ander niet van en mentioneert. Hebben
doch terstont ordre gestelt, dat die bruch overgeleyt en
alles gereet gemaeckt sal worden , iu hoope den heer Mara'
mijn in sijn aencomste noch naerder ordre van uwe Hoocht
van passeren voorbrengen sal. Soo niet, ben ten hoochsten
verlegen, hoe mijn hierin te dragen sal hebben; doch op
den nootval, alst anders niet wesen mach off sij moeten
over, soo en sal niet manqueren die advis van Officieren
deser garnisoen te nemen, daermede mijn alleen geen
openthout ofte te veel gedaen te hebben toeges. worden
can. Wat die Magistraet der stadt Duysborch aen mij
ges., sullen uwe Hooch t in bijgevouchde copye genadichst
cunnen sien. Wat uwe Hoocht nu int een ofte ander vorders genadichst gelieft gedaen te hebben, sal ick der genadichste ordre hierbij in onderdanich t verwachten.
Hiermede,
Uwe Hoocheyts onderdanige dienaer,
Get. M. van Juchem.
Wesel den 27en September 1642.

1) d. i. zijde (van de zijde van U H. als ook van die van den Hr.
Gr. v. St.)
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Hoge Mogende Heeren.

Den gedurigen contrarien wint heeft sijn Hooch t den
Heere Prince van Oragne doen resolveeren, het voetvolck
dat van beneden most comen , te lande te doen marcheeren, ende is 'tselve door den Bommelerwaert, tot ontrent
de 90 comp en te voet, geleyt door den heere van Beverwaert , sondaechs voort fort St. Andries , tusschen seven
ende acht uren in den avont gearriveert in goede ordre;
den heere van Meynerswijck heeft deselve geaccompagneert
om alle disordre voor te comen. Des anderen daechs sijn
deselve compen over een pont-bruxken naer de Voorn getrocken. Wij hebben deselve voorbij dit fort, daer wij ons
logement hebben moeten soucken , omdat op de Voorn
voor ons geen logement en was, sien marcheren. Hoochgem sijne Hoocheyt heeft de brugge van Nijmegen doen
afcomen en die geleyt over de Wael ende Maes, om alle
de paerden ende carotsen ende den gantschen train van
Coninginne van Engelant met gemack de rivieren te doen
passeeren. Alle de ruyterie is tijdel. geweest tot Osch,
Megen ende in ende ontrent het laat van Ravestein; alle
het voetvolck sal nu op sijn rendezvous mede wesen. Men
is hier seer becommert geweest dat derselver bagagie ende
een goet gedeelte van haer nieuwe wapenen bij tijts niet
souden opgecomen welen, maer den wint naert Noorden
ende Noortwesten getrocken weesende, heeft den voorleden nacht ende desen dach veel schepen opgebracht. De
Hoochgedachte Coninginne is desen avont op de Voorn
aengecomen , daer meergein sijn Hoocheyt aen alle Officieren , wie sij oock mochten veesen, ordre ende last ge
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geven heeft alle haere logemente ende 't fort selfs te verlaten, omme haere Ma t 'tselve geheel ingeruymt te worden ,
lijnde selfs geresolveert sijn logement mede te quiteren
ende scheep te gaen slapen. Van viant en hebben wij noch
niet vernomen dan dat deselve sijne meeste troupes bij
Balaer vergadert.

Hiermede,
Hoge etc. Int fort St. Andries den S en Junij 1642.
Get. R. Huygens, Albert Burch, G. van Vosbergen,
G. van Rheede, F. van Donia, S. van Haersolte, Bernht Conders van Helpen.

Hooge Mogende Heeren.
Dewijl men niet seeckers en heeft, wat Francisco de
Melo , naer de nederlage vande Grave van Quiche , met
's viants leger ter handt wil nemen; dat wij mede claerder
bericht dienen vande scant ende genegentheyt des Graven
van Guebriant ende der Hessische trouppen tusschen Maes
ende Rijn , ontrent de frontieren van uwe Ho. Mo. liggende , is wel met sijn Hoocheyt gespreck gevallen over
het employ van dit leger ; doch vonden geraden 't eindel.
besluyt voor een seer corten tijt op te houden. Ondertusschen versuymen niet alles bequaem ende gereet te maecken tot den optocht , die metten eersten sonder twijffel
te doen staet, ten ware de legerpenningen, daervan noch
niet een penning gesien hebben, langer terugbleven, sonder dewelcke, als uwe Ho. Mo. ten alderbesten weten

9

onmogelijck is sich ergens toe in te laten. Worden derhalven versoctet ende gebeden de nodige voorsieninge hierinne metten aldereersten te doen; moeten leeninge ende
andere betalinge uytstellen , die volgens de ordre vant
Lant prompt behoren betaelt te worden, indien de saecken in het begin buyten verloop ende verwarringe sullen
blij uen,
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Nieuwe tijdinge hebben weinich, alleen seyt men seecker te gaen, dat la Fonteine tusschen Diest ende Scherpenheuvel vergaderinge maeckt.
De Grave van Harcourt, sterck 8000 man te peert ende
4000 te voet, heeft hem naer de Somme begeven; de overgebleven trouppen vanden Graue van Guiche sullen hun
apparent daerbij vougen.
De nieuwe Franschen waren al voor twee dagen tot
Nijmegen met dese goede wint; sullen nu op haer rendevous wesen ; doch en verstaen noch niet haere wapenen
opgecomen te sijn.
De Graven van Guebrian en Eberstein , naer de gemaeckte verdelinge van plaetsen ende contributien, onderhouden nauwe vruntschap ende vertroude correspondentie,
twelck van seer goet gevolch ende belang wort geoordeelt.
Men spreeckt, dat noch meer Kaisersche trouppen naer
den Rhijn afsacken.
Hiermede,
(loge etc. Get. R. Huygens, Albert Burch, G. van
Vosbergen, G. van Rede, F. van Donia, S. van Haersolte,
Bern. Conders van Helpen.
Actum den 11 ,n Junij 1642, op het fort St. Andries.

Hooge etc.
Sijn Hoocht verstoni gisteren uyt een gevangen Officier
vanden viandt de meeninge van Don Francisco de Melo,
naer de neerlagh van Conte de Guiche, te wesen de Irontieren tegen Vranckrijck in tamelijcke besettingh te laeten onder Beck en Enckefort, ende mettet geheele leger
over Maes te comen, om hem bij ofte omtrent de Keysersche te voegen ; off hij de Graeff van Guebrain soude aentasten , off yet anders bij de handt nemen, was hem onbekent. Des avonts quam een brieff van Stein Calenfelts ,
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Commandeur tot Maestricht, adviserende dat denselven
Melo met ses regie" te voet en 1500 peerden tot Namen
bij de burgerie in wapenen ingehaelt en gefestoyeert was.
Gisteren naermiddagh quam een tweede brieff van selve,
met tijdinge dattet gantsche leger in aentocht was en tot
Floreff op de Sambre, int Hartoghdom van Namen, logeerde.
La Fontaine met sijne trouppes , die tusschen Diest en
Scherpenheuvel hebben gelegen, wert aldaer oock verwacht ;
souden tesamen omtrent sterck wesen 15000 te voet en
6000 peerden. Off hij nu de conjunctie sal practiseren,
Maestricht belegeren off yet anders ter handt nemen , leert
den tijdt. Deselve stadt is voorsien van een goet garnisoen en alles daertoe behoorende. Den Grave van Solms
en d'ander Officiers sijn door ordre van S. Hoogh t derwaerts gegaen. Dese nouuelles en cunnen 't verblijff van
U Ho. Mo. leger alhier niet langer lijden ; de behouften
totte marche werden opt spoedighste gereet gemaeckt en
sal de marche wellicht binnen een dagti off twee geschieden. Wat groote ongelegentheydt ons alsdan bij het terugh
blijven van legerpenningen, daervan noch niet een helder
hier is, over thooft hanght, gelieven U Ho. Mo. naer hare
hooge wijsheydt te bedencken. Daerom, gel. van beginne
gedaen is, bidden wij en versoecken alnoch niet langer het
toesenden uytgestelt en werde, ten eynde de apparente
onheylen en confusie vermijdt, ydereen bequaem mach
wesen in dese constitutie van tijdt sijn devoir te voldoen.
Voormaels heeft men wel gesien wat schaersheyt op het
laetste en scheyden vant leger , maer in den aenvangh is
ongehoort. Soo doen soude de conservatie van oase lieve
Vaderlandt int uytterste gevaer cunnen gebracht werden ,
daer ter contrarie voorsien lijnde, yder sich willigh en
bereyt toondi tot affbreuck van vijandt gebruyckt te werden. Uwe Ho. Mo. (vertrouwen wij) sullen dit naer sijn
gewichtti ter herten nemen en bewoogen werden de pen
vant eerste halve millioen sonder uytstel herwaert te doen
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comen, daertoe wij met derselver geliefte ons geheel verlaten.
Hiermede,
Hooge etc. Int fort

St. Andries den 12" Junij 1642.

Get. R. Huygens, Aelbert Burgh, H. van Vosbergen,
G. van Rheede ; F. van Donia, S. van Haersolte, B. Conders van Helpen.

Hoge Mogende Heeren.
Uyt de missiue van sijn Hooch t en de stucken daerbij
gevoecht sullen U Ho. Mo. vernemen het opbreecken van
Grave van Guebriant, en dat deselue een brugge tot Wesel over den Rhijn , van daer over met sijn gantsche armee
te marcheren, doen slaen heeft, 'twelck wij als noyt ietwes daervan gehoort hebbende , met groote verwonderinge
verstaen hebben en daerom gisteren den 30 e^^ ons tot Oosterwijck bij sijn Hooch t vervoucht hebben, Hoochgem sijne
Hooch t onse becornmernisse daerover te gemoet gevoert
hebben, d'welck ons antwoorde over dese saecke seer ontstelt te sijn , evenwel verkoopende dat den voorn Grave
hem met Conincxmarck conjungeren en Duytslant verder
intrecken Boude. De saecke alsoo staende hebben daerinne
anders niet connen doen als, met advis van meergein S.
Hooch t, den heere Ambt' van Vranckr. te versoucken, ten
eynde S. Ex c.e den Grave van Guebriant in serieuse termen schrijven wilde, onse frontieren niet te naerderen,
opdat hij voor de weldaet, bij U Ho. Mo. desen somer aen
S. Mats leger bewesen, desen Staedt geen schade quame
aen te doen. 'Twelck wij in de beste forme gedaen hebbende, sijn Ex C te 'tselve op het allerserieuste aengenomen
heeft te doen, met verseeckering sulcke devoiren te sullen
doen, dat U Ho. Mo. daerinne sullen nemen contentement.
Ende alsoo wij ons in dese saecke niet en vinden gelast,
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ofte yetwes verders vermogen, soo geven wij U Ho. Mo.
in bedencken, indien het voors. leger onse frontieren mochte
tomen te naerderen , wat U Ho. Mo. nae desselfs hooge
wijsheyt in sulcken gevalle noodich souden achten gedaen
te werden.
De Grave van Fontaine is vande Maze opgetrocken en
marcheert nae Diest.
Hiermede,
Hoge etc. Actum 's Hertogenbosch den l en October 1642.
Get. C. Teresteyn, G. van Rheede, J. Crack.

BRIEVEN VAN DEN COMMISSARIS AQUILIUS,
1645, 1646,

Hoge Mogende Heeren.
Desen nacht , gelijck ick U Ho. Mo. gisteren heb geadvyseert , heeft de heer Maral G-assion Mardijck geinvesteert , sonder dat alsnoch Piccolominy eenige mine heeft
gemaeckt sulcx te willen beletten , blijvende met 't gros
van sijn leger ontrent Bergen-Wijnox. En alsoo daer geene
schepen van U Ho. Mo. daerontrent sijn, ende de zee
geheel open is , soo vreest men , dat den vijandt daerdoor
dit dessein mochte verachteren.
Hiermede,
Hoge Mogende Heeren etc. Grevelinge den xxj en Junij
Get. T. Aquilius.
1645.

Hoge Mogende Heeren.
Het leger alhier den nacht tusschen den 20 en en 21en
deser aengecomen sijnde, soo heeft men terstondt ordre
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gegeven om de Reduyten en forten , die de vijandt voorl.
jaer langs de nieuwe Vaert tusschen Mardijck en Borborch
hadde opgeworpen, te vermeesteren, waervan de sommige
van volck ontbloot sijnde , de rest sich terstont op goet
quartyer overgaff, nemende den heer Maral de Gassion
sijn quartyer te Clein Suiten, van zeecant aff tot de voors.
nieuwe Vaert toe, en den Grave Rantzou met sijne brigade tot Groot Suiten en vervolgens tot Oudt Mardijck
toe. Sijne Con e Hoocheyt den 22 en alhier gecomen en
ontrent de nieuwe Vaert gelogeert sijnde , veranderde den

Men van plaetse ende nam sijn quartyer roette Fransche
en Switsersche guardes, de Gents d'armes en sijn regiment
te peert op d'andere zijde van Oudt Mardijck , dicht aen
duynen , die sich strecken nae Grevelingen. T'sedert soo
heeft men groote neersticheyt gedaen om de circumvalatie
in defentie te brengen , principal. aen sijde van voorgein
heere de Gassion , al waert retrenchement verdubbelt en
boven aen voors. duynen met een hoorn- en croonwerck
voorsien is, sijnde siju quartyer 't naeste aen vijandt en
soo dat het canon van Duynkercke 'tselve genoechsaem
bereycken can. Deselve heeft oock verscheyde duynen doen
afscherpen en eene linie geloopen midden door 't quartyer,
opdat Piccolomini met sijn canon haer niet incommodere
ofte met de ruyterie onversiens come overvallen langs de
zeecant. En alhoewel den voorgein Piccolomini den 24en
deser, als een aide de Camp 't lichaem van een Ritm' van
't regiemeet vande Coninginne quam weder eyschen (die
denselven in een rencontre op de strant was dootgeschoten), sich vanteerde van heere de Gassion metten eersten
te willen comen besoucken ende soo ras 't secours van
Lottaringen Boude aengecomen lijn, soo verneemt men
evenwel, dat deselve noch tusschen de riviere de Colme
stil en begraven blijft leggen, hebben oock sommige sluysen geopent, waerdoor 't landt ontrent de voors. riviere is
ondergeloopen. Men was alhier in groote impatientie voor
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dat den Command r Bancker eenige schepen in de Braecke
heeft geleyt, diewelcke met haer canon de strant connen
bereycken en den heere de Gassion eenige groove stucken
op de duynen heeft geplant, dewelcke de in en uytgaende
sloepen mede sullen connen beschieten, gel. een Duynkercker den 26 en deser sulcx willende eviteren , daerover
strande en van Croaten geplundert wiert. Men sal oock
alsnu noch nader ordre op alles connen stellen , doordien
den Lt Adm l Tromp gisteren mede met sijn schepen gearriveert is, en soecken alle communicatie van Duynkerckers aen voors. belegerde te benemen. Men heeft ondertusschen alles geprepareert om eerstdaechs de trencheen
te openen, en alsdan door de defensie van belegerde speuren wat men van dele belegeringe te verwachten heeft.
Hiermede ,
Hoge etc. In 't leger voor Mardijck den 29en Junij 1645.
Get. T. Aquilius.

Hooge Mogen Heeren.
Dese twee dagen soo heeft men soo veel volex aen de
wercken geemployeert, dat deselve allenthalven verdubbelt
ende bijeans opgemaect lijn; men verwacht binnen 3 a 4
dagen genochsame fascines om daermede de trencheen
t'openen en de plaetse t'attacqueren. Huyden soo sijn
alhier seeckere tijdinge gecomen, dat Picolomini met de
ruyterie ende sonder bagagie als gisteren sonde vertrocken
sijn uyt sijn quartier tusschen Bergen ende Duynkercken.
Men heeft partijen uytgesonden om hem t'observeren en
sijn dessein te recognosceren. De frontieren van Picardie
sijn soo wel niet bewaert, of men Boude die lichtel. connen
Hiermede ,
passeren e'n een inval int landt doen.
Hooge Mogen Heeren etc. Int leger voor Mardijck den
30eri Junij 1645.
Get. T. Aquilius.
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Hoge Mogende Heeren.
'T fort Linck soude sonder twijffel wel langer tegenweer
gedaen hebben , indien den Molenberch niet soo onversiens van onse overvallen en bemachticht was geworden.
Van waer d'approches bequamel. op de cant vaii gracht
(doordien aen die zijde geen contrescherpe was) gebracht
sijnde en gisteren nacht de mineurs met een schuyt onder
't faveur van 200 musquettiers de gracht gepasseert en de
mijnne begonnen hebben , soo is de belegerde sulcken
schrick aengejaecht, dat se desen morgen ten vyer uyren
hebben geresolveert te capituleren en twee Cap nen voor
hostagiers herwaarts te senden , aen welcke S. Co. Hoocht
soo terstont heeft doen veeeten , dat sij anders geene conditien te verwachten hebben als sijne genade , en daerop
sonder uytstel hare resolutie moeten nemen. Dit antwoort
is door een van Cap nen voorns soo terstont in 't voors. fort
aen 't guarnisoen gedragen , dewelcke binnen twee uyren
wederom verwacht vert. Den heere Maral de Gassion
gisteren avondt de gracht genadert sijnde, is ontrent middernacht met een musket den linckeren arm , een handtbreet boven den pols, doorgeschooten , sonder dat 't been
geraeckt , maer alleen een arterie gequetst is geworden.
Daerbevoorens is oock een Cap n van guardes van Co. met
een gelijcke quetsure geraect en verscheyde andere officieren en soldaten , soo dootgeschoten als gequetst geworden. Men presumeert, dat het de belegerde aen voick en
cogels gemanqueert heeft, waervan ik uwe Ho. Mo. desen
avondt noch naerder kennisse sal connen geven.
Hiermede,
Hoge etc. In 't leger bij Spijck desen 23 en Julij 1645.
Get. T. Aquilius.
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Hoge Mogende Heeren.
De plaetse soude eene lange belegeringe hebben connen uytstaen, indien se met suffisant garnisoen was beset
geweest; verscheyde buytenwercken wierden bemachticht,
den eersten nacht van openinge van trencheen, sijnde sonder wacht e'n defentie, alsoo dat selue sich ouergaff den

29en

's morgens op de gewoonlijcke conditien, als dat de burgers
souden blijven bij haer privilegien , en de soldaten , 200
sterck, neffens haeren Gouverneur uyttrecken, met geweer
eu bagagie, maer sonder canon, ende geleyt worden naer
Rijssel, gelijck sulcx noch is geschiet den e ggen 's avonts.
Den 29" soo ontfongen beyde de legers ordre om op
te breecken en te marcheren nae St. Venant en Liliers,
twee cleyne gefortificeerde stedekens ontrent Aryeu ; den
Maral Rantzau opende de trencheen des anderen daechs
voor Liliers voors., sich logerende des nachts op de contrescharpe , en hebbende voorts den Ken bemachticht een
croonwerck met eene halve mane , omcingelt met grachten
en voorsien met pallissaden , obligeerde de belegerde sich
op discretie den j en deser ouer te geuen ; het getal vant
guarnisoen wierde bevonden 350, dewelcke metten eersten
ouer Atrecht in Vranckr. sullen geleyt worden. St. Venant,
sijnde van een sterkere gelegenth t, omcingelt met rivieren
en morassen, heeft de Maral de Gassion een dach langer
opgehouden en soude buyten twijffel meerder tegenweer
gedaen hebben , indient guarnisoen de gevanckenisse als
die van Liliers niet gevreest hadde , weshaluen men haer
oock goede capitulatie heeft toegeseyt , als dat sij desen
morgen met geweer en bagagie , 400 sterck , sullen uyttrecken ; de swackheyt en d'espouvante is alhier allenthalven soo groot, dat ick wil presumeren, dat dele legers haere
Hiermede,
conquesten noch sullen willen vervolgen.
Septemb.
1645.
Hoge etc. Uyt Bethune den Z en
Get. T. Aquilius.
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Hooge Mogen Heeren.
't Casteel la Motthe au Bois heeft niet langer als d'andere voorgaende plaetsen geresisteert , maer sich op discretie aen de heere de Gassion den 4en overgegeven, blijvende
ontrent 400 mannen , neffens haren Gouuerneur , alhier
gevangen , waervan een goet gedeelte partij heeft genomen. Daerbinnen wierde gevonden een groote voorraet van
cooren ende veele gevluchte goederen vande lantluyden ,
diewelcke al te samen geconserveert sijn. T'sedert den
heere Rantzau van Dourlans, alwaer deselve sijne Cone
Hoocheyt geconvoyeert hadde, wedergekeert sijnde , soo
hebben dese twee legers sich den T en geconjungeert ende
sijn huyden t'samen gemarcheert nae Armentiers, om dese
plaetse mede tot de voorgaende conquestes te voegen ende
de voors. legers soo veel te bequamer winterquartier te
geven. Men gelooft niet, dese plaetse sal tegenstant doen,
te meer omdat deselve geen off weynich garnisoen binnen
heeft ende gerefuseert heeft opt versouck van Picolominy,
die t'sedert eenige dagen aldaer gepasseert is, de voorsteden te demolieren. Lamboy soude sich met sijne trouppes nae Rijssel geretireert hebben, om deselve plaetse noch
eenigen tijt te conserveren. Ondertusschen is tot Douay
ende elders geen cleene vreese, sijnde in eenen continuelen alarm om mede gel. als overrompelt te worden.
Hiermede ,
Hooge Mogen Heeren etc. Int leger bij Merville den
B en Septemb. 1645.
Get. T. Aquilius.

Hoge Mogende Heeren.
De belegerde, Biende dat S. Con e Hoocht niet anders
wilde resolveren, sijn gedwongen geweest sich op discretie
over te geven ende alhier in 't leger gevangen te blijven,
hebben den heere Veltmaral Lambert alleenl. verworven ,
XXV. J.
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dat de principaelste Officieren haer zijdgeweer sullen behouden. Daer sijn in 't fort gevonden 330 soldaten, acht
soo cleene als groote canons, eenige provisie van poudre,
maer weynich cogels ; de advenues sijn seer defitieus en
alleenl. over dijeken; oock soo heeft 't voors. fort schoone
diepe grachten ende vyer bolwercken, ende waer de riviere
de Colme van Watten tot Bergen t'eenemael bevrijt is.
Men presumeert alhier, dat de belegeringe van Bourborch
niet sal uytgestelt werden, om alsoo 't fort Mardijck t'eenemael te verseeckeren. Hiermede,
Hoge etc.

Get. T. Aquilius.

Hoge Mogende Heeren.
De swackicheyt ofte nalaticheyt van vijandt moet extreem
sijn, dewijl dese plaetse , door mancquement van atnunitie
eu vivres , soo slechte conditien heeft moeten ontfangen
en al haer garnisoen, bestaende in 2000 soldaten , behalven de gequetsten en siecken, gevangen wechleyden. Men
delibereert , off het niet raedsaem soude sijn de buytenwereken al te samen te slechten en 'tselve met suffisant
guarnisoen en andere nootwendicheden voorsien. Hierbij
soo soude men oock een notabel getal volex connen prouf
fiteren en 'tselve in dese conjuncture gebruycken, alsoo
men groote opinie heeft, dat dese legers wederom naer
de Leycant sullen keerera en de stadt Meenen soecken te
belegeren , om met dese middel de stadt Cortrijck te conserveren. Morgen soo sal sijn Con e Hoocht naer Parijs
mettet meeste gedeelte van volontarischen vertrecken en
't commandement laten aen Hertoch van Anguyen , diewelcke noch wel 14 dagen sal moeten uytte locht blijven
om den brandt te doen passeren, die deselve laestmael
vant bospoger in 't aensicht gevlogen is. Hiermede,
Hooge etc. Int leger bij Mardijck, den 25 en Aug. 1646.
Get. T. Aquilius.

VEF.STIENDE VERGADERING.
18 December 1869.
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DE HERTOG LODEWIJK TAN BRUNSWIJK WOLFENBUTTEL.

De Heer Brill komt op het onderwerp van de vorige
Vergadering terug en stelt zich de vraag, hoe de strijd
tegen den Hertog zoo laat is uitgebroken. Het antwoord
is: De politiek van Keizer Joseph kon zich eerst ontwikkelen na den dood van Maria Theresia. Voorts zet de
spreker uitéén . hoe de Hertog , zoo hij voorhad de staatkunde van Joseph II te dienen, niet anders dan slap den
oorlog tegen Engeland kon wenschen gevoerd te zien.
De Heer Nijland geeft een groote verzameling van platen betrekkelijk den Hertog van Brunswijk ter bezichtiging. Uit die platen blijkt, dat de beschuldigingen, tegen
den Hertog ingebracht, zich bepaalden tot Engelschgezindheid, terwijl zij voorts slechts algemeenen wrevel, zich in
scheldwoorden openbarende, te kennen geven. Doch ééne
spotprent is opmerkelijk, waar de Hertog wordt voorgesteld
als bevorderaar van de belangen van Keizer Joseph.
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CHOROGRAPHIA VAN AITZINGER.

De Heer de Jonge vertoont de zeldzame Chorographia
van Aitzinger 1587 (bijvoegsel tot den Leo Belgicus), waarin
zich de 8 medaillonportretten bevinden , waarvan de kopijen
in de latere editiën van den Leo Belgicus zijn overgenomen.

PIETER VAN DEN BROECKE VOOR JAKATRA,

1619.

De Heer Wolbers vestigt de aandacht op hetgeen omtrent het gedrag van Van den Broecke bij het beleg van
Jakatra , door den Heer de Jonge in zijn : Opkomst van
het Nederlandsch gezag in 0.-Indië is aangeteekend en legt

daaromtrent de volgende mededeeling van den Heer P. A.
Leupe over:
In het werk van den Heer J. K. J. de Jonge ') wordt
op eeue afdoende wijze bewezen , dat de houding van Pieter van den Broecke voor Jakatra, op den 29en Januarij
1619, geheel anders is geweest dan men het gewoonlijk
bij de Geschiedschrijvers leest 2). Zulks wordt ons nog van

1) De opkomst van het Nederl. Gezag in Oost• Indié, 4e deel blz.
CIII--CVI enz.
2) Behalve bij de Geschiedschrijvers, te veel om te noemen , leest

men in een M.S. Journael van van den Broecke (zie Cat. F. Muller ,
N. 916, 1869).
„Januarij A. 1619 den 27, 28 , 29 ditto, veel praetgens over en wee„der gehouden; die van 't fort bonden 2000 realen van 8 voor mijn
„rantsoen, midts conditie dat den Konmck mij eerst in 't fort s,nde
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eene andere zijde op eene merkwaardige wijze bevestigd, en
wel door een H.S. getiteld „'t Leven en bedrijf van Witte
Cornelisz. de With, Ridder etc., in lijn leven Vice-Admirael over Hollant ende West-Vrieslant", geschreven door
zijnen schoonzoon Walter Breeman van der Hagen , Burgemeester van den Briel 1662. Van dit H.S. heeft de
Heer Mr. J. C. de Jonge gebruik gemaakt bij zijne levensbeschrijving van genoemden Vice-Admiraal '); doch van de
bijzonderheid betreffende van den Broecke heeft hij geen
gewag maakt.
Uit genoemd H.S. dan blijkt, dat de later zoo beroemd
geworden Vice-Admiraal Witte Cornelisz. de With, in het
jaar 1616, als kajuitsjongen in dienst der 0.-I. C. met het
schip de Gouden Leeuw, onder het bevel van den schipper Gheen Huygen Schapenham, naar Indië is vertrokken.
Na eenige reizen in Indië volbracht te hebben, kwam de
Gouden Leeuw, in de eerste dagen van November 1618, voor
Jakatra ten anker, waar hij, de With, door den Gouverneur
Generaal Jan Pietersz. Coen in zijn bijzonderen dienst als
hofmeester en lijfknecht werd genomen, blijvende hij tevens zijn dienst als korporaal op het fort waarnemen. Toen
Coen naar Amboina vertrok om versterking te halen, werd
„lijn dienaer, den opgemelde lijffknecht, aen lant te blijven
gecommandeert, om na lijn Heers goederen te sien."
Witte Cornelisz. de With was derhalven oor- en oogge„senden, daerin niet wilde verstaen, maer sondt mij gebonden op de pundt
„van de stadt , recht tegen over de Catt, om in sijnen naem 't fort op
„te eyschen met de Engelschen; dan soo sij et datelijck niet overgeven
„wilden, wilden sij tsarnen datelijck 't fort beschieten en daernaer bestormen eu niemant bij den lijve laetende blijven ; ick hun radende
„slandvasl te blijven, gaven ten antwoord hun beraet tot 's ander dach
„te nemen." enz.
1) Verhandelingen en onuitgegeven stukken belre/f'ende de Geschiedenis
der Nederl., 1825, eerste Deel, blz. 137 en seq., waarin men meer
andere bijzonderheden betrekkelijk het gen. H.S. zal vinden.
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tuige van hetgeen er dagelijks in het fort te Jakatra voorviel. Zie hier in welke bewoordingen men in het H.S. het
feit betreffende van den Broecke leest. Na alvorens den
stand der zaken te Jakatra te hebben beschreven vervolgt
de schrijver aldus : „Partij sulcx merckende trocken voor een
wijle tijt 't vossevel aen, versochten met de onse een nieu
alliantie te maken , haer seer beklagende over 't ongelijk
bij den meergem. Hr Coenen in 't leggen van 't fort aengedaen , versoeckende een bij(een)comste te mogen werden
bestemt , 'twelck geschiede ; waerover onse Commandeur
van den Broek met twee Raden en eenige suite uytgetrocken op 't goede gelooff, om met den anderen te comen
in bespreek. In plaetse van te werden gecongratuleert ,
wierden gespolieert en gevleugelt in hegtenisse geset,
'twelck bij eenige van d'onse wel was te gemoet gesien.
Naer dese rencontre wierde den voorschr. Command r van
den Broek op 't naeste bolwerck van den viant gevleugelt
met een strop om sijn hals gestelt , d'onse toeroepende 't fort
voorn aen de Javanen over te geven , oft anders dat sij alle lijveloos waren. Van binnen (waer onder desen belliceusen

helt met ordre oock een was) (gaven) tot antwoort , dat
parthij moesten weten, dat sij Hollanders waren, en liever
te vegten tot den laesten man toe, dan in Barbaren handen te vallen, werdende den voorsch. Commandeur so weder
na 't gevangenhuys gebragt" enz.
Dat van den Broecke na zijne terugkomst in het Vaderland (1631) niet hoog bij de Bewindhebbers stond aangeschreven , blijkt hieruit, dat , toen hij het volgende jaar
zijne diensten der Comp e andermaal aanbood , om in zijn
voorgaande kwaliteit weder naar Indië te vertrekken , bij
resol. van de Vergad. van 17 e op den 17en Maart „verstaen
werd, dat men om verscheyden redenen den voorsz. van
den Broecke niet en sal aennemen en hem bedancken."
In 1634 bood hij nogmaals zijnen dienst aan ; nu werd
hem gezegd, dat hij als koopman naar Indië kon terug
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keerera ; doch dit beviel hem niet, en niet voor het volgende
jaar werd de Kamer Amsterdam bij resol. van de KVIIen
van 24 November (1635) „geauthoriseert den persoon van
Pieter van den Broecke aentenemen als Oppercoopman,
mits niet te boven gaende de somma van honderd guldens
ter maent."
Hoe hij zich in 1640 voor Malakka gedroeg, leest men
in de Berigten van het Hist. Genootschap, 2 e Série, 2° Dl.

2 e St. blz. 65.

GEH IIIE CORRESPONDENTIE UIT F)NUELAND,1)
1659, 1660.

Mijn Heere.
Uyt U Ed. aengenaeme , dewelcke ick vertrouwe den
deler geschreven te sijn , hebbe gisteren vernomen ,
hoe dat haer Ho. Mo. in haere vreembde en ongehoorde
procedures continueren , en de bewuste drie weecken ge-

20e1

expireert wesende , den tijt noch soecken te prolongeren ,
om sijne Con. Mt van Denemarcken daerdoor t'eenemael
te ruineren en den Coninck van Sweden ('twelck onfeylbaerl. volgen sail) de beste occasie te presenteren om zijne
voorgestelde desseyns te beter te mogen exploicteren. All
de werelt can dese haere schandelijcke actien niet anders
als met verwonderinge aensien, connende niet apprehenderen de redenen waeromme soodaenige consilia aen de

1) Deze origineele brieven zijn in het bezit van den Heer Mr. J. A.
Grothe.
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handt werden genommen. Ick hadde gemeent, dat wij met
eerlijcke luyden , oprechte vrienden en getrouwe bontsgenoten hadden te doen gehadt , maer 't contrarie hebben
zij tegenwoordigh tot haere grootste infamie mettet bewuste
tractaet doen blijcken , ende sie geen remedie datse oyt
dese faut connen redresseren ofte oyt de naeme van getrouwe Geallieerden meriteren. De Sweetsgesinde selfs
nemen dit met verwonderinge aen. Sij conden noch eenichsints geexcuseert worden, indien haar meester, den ouden
ofte nieuwen Protecteur, in 't leven en regeeringe hadde
geweest, dat zij alsdan, als hebbende haer moet en coura-

gie verlooren, en niets sonder zijn consent dervende ondernemen , van hem de wetten met danckbaerheyt aennaemen. Maer uyt wat insichte zij , zijnde buyten vreese om
van hem daertoe met dreygementen gedwongen te worden,
nochtans haere reputatie soo uytterlijck hebben geprostitueert, can niet begrijpen. 'T schijnt datse van Godt verblindt zijn, en sulcx haer eggen welvaert niet in acht nemende , den Coninck van Dennemarcken , haeren besten
vriendt, jegenwoordigh soo onchristelijck tracteren. Turcken
en heydenen voldoen noch haere beloften. Men soude
't jegenwoordigh liever met den Coninck van Sweden als
met haerl. houden : want zijnde verseeckert, dat hij geene
conscientie maeckt om tractaeten te violeren, soude men,
sulcx van hem verwachtende, sich in postuyr daertegens
connen houden. Maer zijl. zijn niet vijanden , vermits
zij Geallieerden zijn ; noch vrienden , vermits zij haere
vrienden geen vrientschap thoonen ; noch Geallieerden
aengesien zij 'tgeene zij volgens de alliancien te presteren
schuldich zijn, vergeten ; noch neutralen, alsoo zij de paelen van neutraliteyt overstappen. Door dat tractaet maecken zij haer onder alle rechtlievende Princen odieus, ende
sullen haere kinderen , die noch sullen gebooren worden ,
dese actie verfoyen. Dese Republicque heeft noch niet
't geseyde tractaet geapprobeert, onaengesien veele instan-
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tien bij d'heer Ambr Nieupoort gemaeckt zijn ; 't zij dan
dat 't desen voormiddach is geschiet, daeraen ick nochtans
twijffele ende hoope dat die af te senden Commissarissen
op een ander voet de vrede sullen bevorderen. D'heere
Whitlocq heeft hem geexcuseert , ende sullen behalven
d'heere Montagu , zijnde in de Sondt , d'heeren Sidney,
Honnywood en Mr. Boon (een coopman uyt Londen) dese
commissie becleden. Van Mr. Meadouw wert alleen geseyt, dat hij voor Resident in Dennemarcken sail verblijven.
De gem Commissarissen prepareren hun tot de reyse en
tonnen binnen 8 a 10 dagen gereet zijn.
Dat men in Hollandt van d'heere Downingh (volgens
zijne meriten) soo groote estime maeckt, is mijn lief te
verneemen, en weet derhalven niet, hoe dat sij hier met
hem, insonderheyt die van d'Oost-Indische Compagnie,
soo quaelijck tevreden zijn , als ick gisteren van seecker
persoon, die daervan goede kennisse meende te hebben,
ben bericht.
Eenige cooplieden van Londen hebben deser dagen aen
't Huys een request gepresenteert, waerin zij heer over de
procedures van Coninck van Sweden, in Noorwegen en in
d'Oostzee gepleeght, beclaegen, en verscheyde dingen , ten
reguarde van de commercien voor eenige jaeren gepasseert,
verhaelen, sustinerende te bewijsera, dat in plaetse den Coninck van Dennemarcken 1 ofte 2 rijcxdaelders heeft genomen , den Coninck van Sweden 20 en 25 neemt. Wat
resolutie hierop vollgen sail , sall den tijt leeren. Anders
passeert hier niet veel van consideratie. D'heere Henry
Cromwel is uyt Irlandt herwaerts ontboden. Gisteren is
de Minister van Hamborgh ter audientie bij eenige Gecommitteerden van 't Parlement geweest ea heeft aldaer
zijne nieuwe credentialen overgelevert. De Sweetse Ministers hebben mede, als men seyt, de haere ontvangen,
doch deselve noch niet gedemanueert. Hier worden dagelijcx verscheyde infame blaeuwe boockjes pro et contra dese
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Regeeringe gedivulgeert, en is noch heden een, daerin den
laetsten Protecteur wert genoemt „de Coninginne Dick
ofte Richard", uytgekomen.
Waermede eyndigende recommendere mijn, nevens gebiedenisse aen alle goede vrienden, in U Ed s gewoonlijcke
faveur en verblijve,
Mijn Heer,
U Eds ootmoedigen en seer geobligeerden dienaer.')
London den 27en Junii st. n. 1659.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernharts, Secretaire de

son Excellence Mr. 1'Ambassadeur de France , aupres les
Estats Generaux du Pays-Bas etc.
A la Haye.

Mijn Heere.
D'heere Amb r Nieupoort heeft hier seer groote moeyte
aengewent en serieuse instanties gedaen om de ratificatie
op 'tgeene in den Haegh is geslooten , t'obtineren, en leeft
noch in hoope omme zijn ooghmerck te mogen bereycken.
Maer dese Regeeringe heeft hem met dagelijcxe conferentien opgehouden en tot nochtoe geene finale antwoort gegeven, sulcx dat ick verhoope hij een te degen sail connen
apprehenderen , datse hier geensints en meehen 't boven
gem infame tractaet t'advoueren, en is het remarquabel dat
hij soo seer daerop urgeert, daer hij nochtans weet dat het
t'eenemael de gemeene interessen contrarieert. Dese Heeren veeeten haer quaelijck hierin te vinden. De Heeren
Staeten versoecken ratificatie van 't Haegsche tractaet , hebbende tot fondament 't Roschildtsse, en doen te gelijck (als
d'heer Nieupoort seyt) voorslaegen om de vrede tuschen de
Noordtse Coningen op 't Bremsebroisese te bevorderen,
1)

De

brieven zijn ongeteekend.
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dingen die als nacht en lach met malckander strijden.
Indien dese Regeeringe oyt tot de begeerde ratificatie
sonde willen consenteren , geloove ick , dat sulcx niet en
sal geschieden voor en alleen Vranckrijck 'tselve heeft geratificeert; en apparentelijck sail Vranckrijck oock niet
d'eerste willen wesen ; sulcx dat van die kant soo haest
geene resolutie is te verwachten. En in gevalle Vranckrijck
daertoe eerstonde, twijffeie seer dat Engelant met Vranckrijck daerin sail accorderen, aengesien tuschen Vranckrijck
en Engelandt eenige onlusten beginnen te spruyten, daer-

van d'heere Ambassadeur de Bourdeaux laest saterdach
eenen aenvanck heeft gemaeckt. Wantt hebbende 's daegs
te vooren, als heden acht dage, sijn creditif overgelevert,
hadde 't Parlement goet gevonden hem 's anderen daegs
audientie te verleenen , tot dewelcke oock alle dingen gereet waeren. Dan als de coetsen parat stonden om hem
te haelen en 4 compagnies te voet om hem t'ontvangen ,
hoorde ick selfs den Sergeant d'Armes tegens den Ceremoniemeester te seggen, dat 't Huys hadde hem, Ceremoniemeester, belast de coetsen en den Lieutenant, Generael
te deschargeren, sulcx dat de audientie wierde uytgestelt.
Ick hebbe nae d'oorsaecke geinquireert, en wert geseyt
dat d'heere Bourdeaux , als zijnde Ambassadeur van den
Coninck van Vranckrijck, met meerder eere als d'Ambassadeur Nieupoort heeft begeert onthaelt te worden ; en
verstaende dat daertoe maer drie Commissarissen , te weten , d'heere Whitlocq , Sir Henry Mildmay en Sir John
Trevor (daer S. Excell e meerder in getal en andere Heeren pretendeerde te hebben) waeren geordonneert , d'audientie heeft gerefuseert, en 't Parlement dit vernemende,
terstont de bovengein. resolutie heeft genomen. Ick hebbe
genien den Ceremoniemeester een half uyre daernaer nae
't hups van Sijn Excell e rijden ; eenige seggen om te vraegen, of d'Amb r dit volgens ordre ofte uyt eggen goetvinden
heeft gedaen. Daer zijn der die daer willen seggen, dat
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't Parlement 't sedert heeft geresolveert hem geene audientie te verleenen , ende sie ick niet op wat maniere den
Ambl' dit wel can redresseren ofte tot audientie geadmitteert worden : want het Parlement sail hein voor 't tweede
maell geene andere ofte grooter eere willen aendoen : sulcx
dat men presumeert den Ambassadeur dit uyt andere ansichten te hebben gedaen.
Vermits d'heere Downingh t'huys ontboden is, spreeckt
men hier van seeckeren Collonel Rich, die in sijne plaetse
in den Haeg sail resideren. De Sweetsche commissievaerders brengen dagelijcx hier Nederlandtsche schepen op, om
daerdoor haere goede inclinatie tegens de Nederlanders te
thoonen. Van Schotland en Irlandt hoort men niets. Van
de vloote van desen Staet zijnder in eenige weecken geene
brieven genomen. Ondertusschen wenschen dese iuyden
bijcants overall van herten , dat tusschen beyde vlootera
yets mochte voorvallen, en zijn op de Nederlanders zeer
verbittert. Gisteren heeft men alhier op de beurse verscheyde tijdingen uytgestroyt; eenige seyden, dat Coppenhagen soude overwesen ; andere, dat den Coninck van
Sweden binnen deselve stadt gevangen was gebracht; doch
het eene is soo waer als het ander : want wij hebben eergisteren brieven, maer 14 dagen out , van Copenhagen ,
die daervan niets meiden.
De Commissarissen, nae de beyde Noortse Coningen gedestineert , zijn nu gereet om te vertrecken. Van daegh
hebben zij haer bagage ingescheept, dewelcke desen avon t
van hier af naer Yaermuyden , alwaer de transportschepen
leggen, sullen gaen, ende heeft alreets een van de gem
plenipotentiarissen desen naemiddaegh sijn afscheyt van
heere Gedeputeerde Rosenwinge genomen. Tot Duynkercken is onder de militie eenige onruste. Alhier op de
riviere zijn eenige Oost-Indische schepen well aengecomen.
Toecomende weeck sail 't Conincklijcke Huys Hamptoncourt, leggende van dese stadt af omtrent 15 mijlen, wor-
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den verkocht, weervan metten eersten wat naeders. Verblijve middelerwijle,
Mijn Heere,
Uw Eds ootmoedigen en dienstwilligen dieneer.
Londen den 1/11 Julii 1659.

Mijn Heere.
Op den 1/11 deler hebbe U Ed. aengenaeme , aen mij
onder couvert van Mr. Petkomb geaddresseert, geantwoort,
vertrouwende deselve well gelevert te sullen zijn. Van
daegh is mijn U Ed s laetste van den li en Julii well geworden , dewelcke ick uyt 't posthuys heb laeten haelen.
Wensche dat ick U Ed. de mijne op eenen anderen wegti
als door Amsterdam , comende alsdan een lach te laet,
echter ronder U Ed. in costen te brengen , conde oversenden. In mijnen laetsten hebbe genotificeert, de brieven
aen mij maer in 't posthuys te gelieven te laeten brengen.
U Ed. vert van Mr. Nielsen vriendelijcken gesaluteert.
Den 8/18 Julii 1659.
Voor de communicatie van de gedruckte saecken bevinde
mij seer geobligeert; indien U Ed. goetvindt, dat ick eenige
dingen , die hier worden gedivulgeert , wederom Boude senden , sall daerop U Ed s antwoort te gemoet lien.
Adres : A Monsieur , Monsieur Bernars , Secretaire de

Monsieur de Thou, Ambassadeur de sa Maj té tres chrestiene, aupres de Mess rs les Estats Generaux des Provinces
Vnies du Pays-Bas, a la Haye.

Mijn Heere.
D'heere Rosenwinge heeft van daegh 8 daege eene memorie aen den Raet van Staete gepresenteert en daerin
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met verscheyde redenen thoonende, hoe schadelijck ende
prejudiciabell het sonde veesen , niet alleen voor den Coninck en 't Rijck Dennemarcken , maer oock t'zijner tijt
voor dese Republicque selfs, indien de vrede in 't Noorden
separaet en op het Roschildsche en Haegsche tractaet soude
voorgenomen werden ; versocht alles daerhenen door haere
Commissarissen te dirigeren , ten eynde eene generale ,
eerlijcke en seeckere vreede, ronder eenige reflexie op
't eene ofte het ander tractaet te maecken, mochte gevonden worden ; maer lijn E. heeft da grop tot nochtoe geene
schriftelijcke antwoort becomen. Ondertuschen heeft d'heere
Ambr Nieupoort dese Regeeringe soo langh geimportuneert,
datse tot ratificatie van 't geene in den Haegh (tot groote
verwonderinge van onse naecomelingen) is geslooten, heeft
geconsenteert ; 'tweick zij nochtans (soo veel als ick oordeelen can) niet soude gedaen hebben , ten waere men
hier Vranckrijck niet veel vertrouwde, sulcx dat men, bijaldien tuschen die Croone en dese Republicque eenige
onlusten souden commen t'ontstaen , den Staet der Vereenichde Nederlanden liever tot vrient als vijant Boude
hebben. Maer uyt wat insichten dat Vranckrijck tot sijne
Mts van Dennemarckens ruïne soo seer coöpereert , can
niet vatten. Ick en weet niet, dat wij daertoe de minste
redenen hebben gegeven. 'T is wel waer, dat den Coninck
van Dennemarken Vranckrijck voor d'aengewendte moeyte
in den laetsten schadelijcken vreede door publycque besendinge tot nochtoe niet en heeft bedanckt; maer sulcx heeft
niet met manier connen geschieden, soo langhe 't tractaet
vande zijde van Sweden niet en was naegecomen ; niettemin heeft zijne Mt bij provisie Vranckrijck eene ample
dancksegginge bij missive daervoor gedaen. Indien den
oorloch tuschen Spaignen en Vranckrijck hadde gecontinueert , soude men 't eene ofte het ander connen voorgewendt hebben, maer die comende te cesseren, sail men
nootsaeckel. moeten dencken, dat sij eenigh heymelijck oogh-
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merck voorhebben , 'twelck ronder de macht van den Co ninck van Dennemarcken, die buyten dit clein genoegh is,
te verminderen, niet can bereyckt worden. Op voorleden
saterdach heeft den welgd. heere Rosewinge sijn creditif
den Orateur van 't Parlement overgelevert , alsmede den
Minister van den Vorst van Holstein de sijne, sullende
eerstdaegs ter audientie geadmitteert worden. In deselve
nacht heeft men hier (als somwijlen is gebeurt ten tijden
van den ouden Protecteur) uyt alle de publycque stallen de
peerde genommen en in de Meuws gebracht, voorgevende
die van des Conincx partie yets voorhadden , maer sulcx
is verdweenen. Dien selven avont, te weten den 12/2
deser, arriveerde hier den Vice-Roy van Irlandt , Harry
Cromwell, en dede voorleden Dingsdach rapport van sijne
bedieninge aen den Raedt van State. Naedat hij een
groot beer is geweest, wierde hij met slechte eere ontfangen, moetende met ongedeckten hoofde en staende sijn
rapport doen. Sijn broeder Richard Cromwell sall, nevens
alle die in Withal woonen ende niet op nieuws van het
Parlement daermede werden vergunt , binnen 6 daegen,
van den 5en Julii gereeckent, deselve plaetse ruymen. De
militie heeft desen morgen op nieuws haeren eedt van gehoorsaemheyt en getrouwicheyt gedaen. Niettemin can
men op dese Regeeringe geen vast staet maecken , sulcx
Jatter voor 6 daegen veele van meeninge warden, dat dit
Parlement niet tottet eynde van dese weecke soude gecontinueert hebben : want vermits dit niet libere is gekosen, spreeckt men van een ander.
De Commissarisen naer de Coningen van Dennemarcken en Sweden gedestineert, zijn op Maendach eerst van
hier over landt naer Jaermuyden vertrocken, ende volchde
haer bagagie des anderen daegs, sulcx dat ick niet geloove, dat sij noch hebben zeyll gemaeckt. Van den Ambr
van Vranckrijck ofte van zijne audientie spreeckt men
niet meer.
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Dat den Keyser door sijn Minister eene alliancie defensive met H.H.M. soeckt op te rechten, is seer vreetut, en
can ick mijn niet genoeh verwonderen dat eenich Printz
soude connen resolveren met eene Regeeringe yets te sluyten , die d'alliancien alleenlijck met verscheyde ten papiere

gebrachte vigoureuse resolutien observeeren, en als 't noot
somt te vereyschen, tegens deselve met andere inspannen
en haer eygen interest niet apprehenderen, daervan zij een

exempell soo suffisant als zij oyt doen conden, bij dese
conjuncture van tijden hebben gegeven. Ick verblijve,
Mijn Heer,
U Ed. ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen den 18/8 Julii 1659.

Mijn Heere.
D'heere Ambr Nieupoort sal buyten twijffel met de bode,
van hier op den Men deser tegen den avont affgesonden,
H.H.M. hebben genotificeert, hoedanich S. E. dese Heeren gedisponeert heeft gevonden, om 't nieuw gevoelen (als
hij secht) van H.H.M. te accepteren ende in de aenstaende vredebevorderinge van 't Roschildtsche tractaet, als
een fondament, af te wijeken. lek hebbe wel gedacht, dat
het te laet soude veesen ende sij daernae tegenwoordigh
weynigh souden luysteren, als hebbende op zijne mennichvuldige ende ernstige instantien, voor desen gedaen, 'tgeene
in den Haegh heymelijck is geslooten, eyndelijck geapprobeert. Sedert is niet veel voorgevallen. D'heere Extraords
Gedeputeerde van Coninck van Dennemarcken heeft noch
geen antwoort van den Raet van Staete gehadt op sijne
propositie en overgeleverde memorien. Het Parlement is
dagelijcx besich met haere eygene saecken, voornaementlijck die haer conservatie en securiteyt concerneren, ende
heeft verleden weecke bij resolutie d'heere Richard CromXXV. J.
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wel, die jegenwoordigh in 't landt is verreyst, van de betaelinge van sijne schulden , monterende ter somme van
29640 ponden sterling , geheelijck gedeschargeert en vrijgestelt, en geresolveert deselve uyt de gemeene middelen
te betaelen ende S. E. met een eerlijck revenu jaerlijcx te
beneficieren.
D'heere Ewres, die voordesem in Dennemarcken heeft
geresideert , is voor 8 dagen alhier gearriveert. Voor 2
dagen quam hiermede een expres van de vloote uyt de
Sondt, met bericht dat de vloote noch in goeden staet
was; maer particuliere brieven refereren , datter op de
scheepen groote sieckte is, en datter seer veel van de matrosen sijn gestorven; jae dat, indien sij in eenige actie
(daervoor sij niet hoeven te vreesen) met d'Hollanders souden geraecken, dattet haer wel suyr mochte werden, alsoo
d'Hollanders soo starck zijn , ende zij van de Sweetsche
vloote geene assistentie hadden te verwachten.
Dat H.H.M. den Coninck van Dennemarcken willen
forceren tot eene soo schadelijcke ende prejudiciabel vreede,
is vreemt, ende is het wonder, dat niemant van alle de
tractanten connen begrijpen, dat het den Coninck van Dennemarcken niet mogelijck is, noch particuliere noch generale vrede te maecken. Ick wil niet spreecken van de
naeuwe verbonden, die tusschen sijne May t ende den Keyser, Poolen en Churfurst van Brandenburgh zijn, die sijne
Mt genoechsaem conden excuseren : want haer H. M. geen
meerder reflexie op alliancien maecken, maer alleenlijck
mentie maecken van onmogelijckheyt.
Den Coninck van Dennemarcken heeft d'eene stadt Copenhagen, den Con. van Sw. Sedlandt ende Fyn , nevens
de cleyne Eylanden. De Geconfoedereerde van Dennemarcken possideren d'overige landen Dennemarcken toebehoorende. Sal nu den Conick van Den. te vreede veesen
met Sweden apart te handelen ende te recupereren de gem
2 a 3 Provincien? Wie sal hem restitueren Jutlant, Hol-
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stein, Stormern, Ditmarshen? Ick sie niet, dat den Con.
van S. daertoe is suffisant, ende hebben de Geallieerde
reden om 'tselve te weygeren , indien men buyten haer
consent yetwes concludeert. Ende dat Engelant en Hollant deselve daertoe souden poogen te dwingen, soude te
veel costen. Ende in gevalle alle dese obstaculen gevoeglick wierden geremoveert, wie soude den Con. van Den.
asseureren, om niet wederom van Coninck van Sweeden
(daertoe occasie siende) overvallen te worden. Ongehoorde
dingen, ongehoorde tractaeten , ongehoorde deliberaties !
Le dispositeur de toutes choses can noch alles veranderen,
ende hoope ick noch dien lach te leven ende te hoorera
Jatter sommige, die all dit ongeluck sijn M t hebben gecauseert, sullen gestraft werden. Waermede verblijve ,
Mijn Heer ,
U E. ootmoedigen dienaer.

Londen den 22en Julii 1659 st. vet.

Mijn Heere.
Men heeft alhier over eenige dagen willen seggen, datter in 't landt eenige onlusten waeren ontstaen , jae dat

den Coninck van Schotlandt selfs hier te lande was gearriveert; maer 't schijnt, dat men met soodaenige uytstroyselen alleenlijck daerhenen tendeert om de gemoederen
van de gemeenti luyden en andere te beter daerdoor te
mogen exploreren. Nochtans hebben haer eenige Quakers
in 't landt vergadert; maer dese zijn niet voor de Coninck
maer voor haer selfs, ende sullen oock, geen anhangh hebbende, weynigh uitrechten.
Op de boven verhaelde geruchten van 's Conincx presentie zijn in dese stadt ende op andere plaetsen recherches
gedaen, ende heeft men verscheyde van 's Conincx parthije
uyt haere bedlens in de nacht wtgehaelt , in de Tower
49 *
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ende andere gevanckenissen gebracht en eenige weynige
waepenen, die men bij haer vondt, wechgenomen ; ende om
te seeckerder te wesen, heeft een yeder huyskeeper ofte
diegeene die logementen verhuyren , achtervolgens seecker
acte van 't Parlement , de naemen van de personen , die
bij haer woonen , nevens pertinente specificatie van haere
waepenen, moeten overleveren. Anders passeert hier niets
besonders, en vermits men hier met domesticque affairen
seer is geembaraceert, connen d'uytheemsche Ministers
weynigh uytrechten. Dit niettegenstaende, doen de Sweetsche alle debvoiren om dele Heeren te disponeren , Jatter
eene advantagieuse vreede voor haer Meester in 't Noorden
metten eersten mochte opgerecht worden, beloovende, desen Staet wederom tegens Spaignen en Vranckrijck met
alle macht, als de noot sulcx sail comen te vereyschen ,
t'assisteren ; en hebben voor weynige daegen eenera tweeden brief van haeren Coninck overgelevert.
Om de schulden van d'heere Richard Cromwell te betaelen , sullen alle meublen, die zijn vader ei hij selfs voor
't geit van den Staet gecocht hebben , verkocht werden.
Op toecomende Woensdach sail het Parlement onder
hun selfs een vastedagh houden , ende sail op den 31en
Augusti over alle drie natien een biddach worden gecelebreert.
Alsoo seecker Cornet Day gisteren , nae geeyndighde
predicatie tot West-Munster, seeckere woorden , die eenigh
achterdencken causeerden , heeft gesproocken , is hij in
hectenisse genomen.
Van d'audientie van d'heer Ambassadeur de Bourdeaux
is het tegenwoordigh still ende spreeckt men nu van zijn
vertreck van hier.
D'heere Pinocci, Extraordinaris Afgesante van den Coninck van Poolen, is mede van meyninge van hier te gaen
en binnen weynige daegen sijn affscheyt te nemen. Sijn
Edt heeft noch niet sijn creditif ontvangen; niettemin heeft

Geheime correspondentie uit Engeland , 1659, 1660 773

den Raedt van Staete hem ter conferentie geadmitteert,
zijne memorien aengenomen en een van zijne domesticquen,
die men, om dat hij een jesuvit was, hadde gevangen genomen , op zijne instanties wederom vrijgestelt , sulcx dat
ick niet Bien can, dat de Regeeringe soodaenigh sijn Edts
subite vertreck well sail connen opneemera. Waermede U
Ed t in de protexie Godes beveelende, verblijve,
Mijn Heer,
U Ed. ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen den 29 en Julii stilo veteri 1659.

P. S. De trommelen werden hier tegenwoordigh, zijnde
laet in den avont, en sulcx buyten coustume, starck geroert en de paerden wederom uyt de stallen wechgenomen.
Of men 'tgeene boven verhaelt is, vreest, is mijn niet mogelijck desen avont vóór de post afgaet, te connen verneemen ; sal met den naesters daervan adviseren.
Adres : A Monsieur , Monsieur Bernarts, presentement

a la Haye, op de Plain.

Mijn Heere.
U Ed ts aengenaeme van den Ben deser hebbe heden wel
ontfangen ; de mijne , van dagh 8 dage afgesonden , vertrouwe wel behandicht te wesen. De versochte pampieren
sail met alle naersticheyt soecken te crijgen en U Ed.
toesenden.
Adieu, den

5 en

Augusti stilo vet. 1659.

Desen gaet op hazard: want het onseecker is, of men
toelaet de post af te gaen.

Mijn Heere.
Op voorleden Vrijdach tegen den avont, Saterdach als-
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mede alle dagen in dese weecke, zijn eenige duysent mannen te peert (want men de voetknechten op paerden , die
men hier overall op publicque credit heeft genomen , heeft
gesett, om t'eerder voort te comen) wt dese stadt gecommandeert om overall in 't landt een waeckende ooge op
die van 's Conincx partie te houden , die men seyde verscheyde desseyns voor te hebben , en dat op den l en deser,
oude stijll, op seecker plaetse , tot haer rendevous gestelt
zijnde, souden vergaderen. Men heeft oock starck gesproocken van het arrivement van de Duck de Yorck tot Bristol en het inneemen van deselve plaetse ; maer dit laetste
continueert niet, ende zijnder veele noch eergisteren van
meyninge geweest, dat het andere mede maer van 't Parlement om seeckere redenen geinventeert was. Maer het
is tegenwoordigh seecker genoech , datter seer veele en
meest alle Counties in de West, opgestaen zijn, sulcx datter eergisteren aen 't Parlement , haere devotie doende ,

verscheyde brieven quaemen, die niet veel goet nieuws voor
haer medebrachten, en onder anderen mede, dat de Royalisten seecker stadt genaemt Chester in Chesshire , zijnde
van taemelijcke consideratie en den pas na Irland, hadden
ingenomen, 'twelck continueert. Men seyt mede voor seecker, dat d'heere Richard Cromwell en zijnen broeder omtrent 1500 a 2000 paerden t'saemen en alreets 1 a twee
plaetsen ingenomen hebben. 'T meeste datter te vreesen
staet, is, dat de Presbyterianen, zijnde 't grootste gedeelte
van 't laat, haer mede dit werck aennemen en bij d'andere voegen. Bij soodaenige conjuncture van tijden en
constitutie van saecken can U Ed. selfs oordeelen, hoe
seer dese Heeren ontstelt zijn : derhalven zij oock flatel. op
't versoeck van heere Amb r Nieupoort geadvoueert hebben
'tgeene in den Haegh op den 24 en Julii, tot elucidatie van
het geconvenieerde op den 21en Maji laestleden, is geslooten. Zijn oock van meyninge 'tselve, als 't herwaerts in debita forma, van alle contraherten (dat is van Ambassadeur
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van Vranckrijck, Commissaris Downing eh H.H.M. Gedeputeerdens) geteyckent wert overgesonden , te ratificeren.
Ende magh U Ed. verseeckert zijn, dat desen Staet jegenwoordigh niet soeckt den Staet der Vereenichde Nederlanden eenichsints te chocqueren , sulcx dat denselven ,
sonder soo seer voor desen te vreesen (die niet veell meer
met Sweden als met Dennemareken houdt), well met meerder couragie conde ageren, daervan U E. naerder naericht
uyt de missive van heere Nieupoort, met d'expresse gisteren aen d'heere Downingh afgevaerdicht , overgesonden ,
apparent sult connen hebben.
Met 't gemelde op den 24 en Julii in den Hage onderling geslooten, zijn d'Heeren Sweetsche Ministers niet
wel te vreden ; hebben daerover verleden Dingsdach in
eerre conferentie geclaegt en claerlijck geseyt, dat haer
Meester eerder alles Boude tenteren , als dat in te gaen ,
ende dat dese procedures contrarie zijn de voorige beloften , die men haer van veele assistentie van dese cant
heeft gedaen.
Hebben zijluyden reden te claegen , wat sullen dan de
Deensche zeggen van de procedures van H.H.M. P Maer
seggen helpt niet veel; zij hebben tegenwoordigh de macht
en de wille, daerop zij alle Naere actien , sonder eenige
reflexie op andere dingen te maecken, gronden. Indien nu
den Coninck van Sweden met 't geconvenieerde op den
24en Julii niet will te vreede zijn , en den Coninck van
Dennemarcken, schoon hij wilde 'tselve (vermits zijne Geconfedereerde , possessie hebbende van zijne landen , niet
daertoe willen verstaen) niet can accepteren, wat expedient isser, dan een particuliere vreede in 't Noorden te bevorderen ? D'eene die can niet, d'andere die will niet.
Datse tegens den refusant, den Coninck van Sweden , volgens 't tractaet sullen ageren , geloove ick niet.
D'heere Rosewinge heeft mede op verleden dingsdach
seecker memorie, raeckende de naerdere elucidatie van 24en
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Julii , aen den Raet van State gepresenteert, en onder
anderen versocht , dat de ratificatie daervan ten minsten
mochte gesuspendeert worden, totdat dese Regeeringe van
rechte bescapenheyt van saecken in Dennemarcken en
't ongelijck, deselve Croon van die van Sweeden aengedaen ,
door haere Ministers wierde geinformeert; dan sulcx is van
seer cleyne operatie geweest , want zij op 't versoeck van
heere Nieupoort de bovengein resolutie hebben genomen.
Indien H.H.M. haer als eerlijeke luyden (die soo goet
(als men hier secht) als haere woorden zijn) hadden gequeten , hadden zij al voor veele maenden , met minder oncosten,
met eere en reputatie en met goede conscientie , de Noortsche onlusten connen hebben geassopieert , 'twelck binnen
14 ofte 18 dagen (als luyden die eenige kennisre van saecken hebben , oordeelen) nu niet can geschieden , en hadde
men alsdan niet noodich gehadt soo veel pampier met concerten, elucidatien, superelucidatien en diergelijcke dingen
te becladden. Maer 't is fatal geweest , dat H.H.M. , die
tot nochtoe buyten en binnen Europa zijn gerenommeert
geweest , met dit infaeme tractaet haer voor al de werelt
souden prostitueren: want indien de werelt noch duysent
jaer Boude staen , connen zij dese haere actie niet goet
maecken.
D'heere Pinocci heeft heden 8 dagen bij den Raet van
Staete zijn afscheyt genomen.
D'Afgesante van de Stadt Lubecq is gisteren van hier
vertrocken. Desen naemiddach zijn wederom eenige regimenten te voet uyt dese stadt gesonden. Waermede verblijve,
Mijn Heer,
U Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, den 5/15 Augusti 1659.

Mijn Heere.
Met de laetste post van 19/29 Augusti hebbe U Ed t toe-
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geschreven ; hoope , dat deselve sail aengecomen zijn. Van
U Edt hebbe met dese post geene brieven gehadt ; weet
niet of U Edt, met andere affaires geoccupeert zijnde, soo
veel tijt niet en heeft gehadt , of dat den brief in vreemde
handen soude geraekt zijn, 'twelck hier seer licht can gebeuren; en sulcx voor te comen, versoecke, U Edt gelieve
hiernamaels de brieven aen mij onder blancq couvert aen
Monsieur Lucas Luce, coopman hier te London , te senden. Ick hebbe sedert mijnen laetsten bijkants alle winc-

kels doorgesocht om 't bewuste pampier te crijgen , maer
te vergeefs, en willen mij eenige seggen, dat dit noyt door
den druck is gemeen gemaeckt. Indien U Ed t den rechten tytel daervan, en bij wien het is gedruckt , conde te
vege brengen, soude het apparentelijck connen uytvinden ,
maer niet wel eerder.
M" Nielson doet U Ed t vriendtlijck saluteren.
A Dios.
Den

26en

Augusti st. vet. 1659.

Mijn Heere.
D'onlusten continueren alnoch over 't gantsche landt, ehrechten die van 't Parlement niet veel wt. De Royalisten
zijn tegenwoordigh in soodaenige posture, dat d'heer Generael Majoor Lambert door brieven , voor 2 a 3 daegen
aengecomen , een secours van 2000 mannen noch versocht
heeft , ende geklaegt , dat d'infanterie, met schoenen en
kousen onversien zijnde, niet bequaem en was om te marcheren ofte eenige dienste te connen doen ; derhalven men
oock eene quantiteyt van diergelijcke nootwendicheden S.
Excellentie heeft toegesonden.
Men heeft hier dese geheele weecke gesecht, dat Sir
George Booth, hebbende zijne armée verdeelt, met een gedeelte daervan nae Yorck soude gemarcheert zijn, en dat de
borgerye hem met blijschap hadde ontvangen; en dit seggen
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oock eenige die 't contrarie evenwel wenschen. Jegenwoordigh secht men, dat den gem heere Booth op d'eene zijde,
en d'heere Midleton op d'andere zijde , den geseyden Lord

Lambert souden omgecingelt hebben, sulcx dat hij met zijn
volck niet soude connen eschaperen. Maer hiervan vets seecker te schrijven, is niet mogelijck, want een veder verhaelt
nae dat hij d'eene off d'andere partie geaffectionneert is ,
ende alle de garellen, die hier worden gedivulgeert, spreecken anders niet als van groote victorien van 's Parlements
volck, en dat zij soo veele van den vijant hebben geruineert,
capot gemaeckt en gevangen genomen. Dan , als men de
saecke recht insiet, hebben ze 6 a 8 handtwercksluyden
op de publicque wegen, altemets eenige vreemde, als Nederlanders en andere, die nae Vranckrijek wilden gaen,
gevangen ingebracht. Op dese maniere zijn oock eenige
Nederlanders gevangen en in hectenisse genomen, dewelcke
d'heer Amb r Nieupoort, die om haere relaxatie solliciteert,
vermeent Naest te sullen vrij raecken.
Datse hier evenwell seer vreesen, blijckt genoech, wantse
seer vlijtigh op alles passen, hebbende voor 2 dagen binnen
in Withall twee cleyne canons , en inde Schotsyard oock
twee doen brengen , 'twelck ick hier noch niet heb gesien.
Van d'Engelse Vloot is voor 3 daegen een expres uyt de
Sondt met brieven aen dese Regeeringe gearriveert. Meeren Plenipotentiarissen hadden doenmaels , door d'absentie
des Conincx van Sweden, noch niet ter audientie geweest.
Dat den Coninck van Sweden het geconcerteerde in den
Hage niet sail accepteren, hebben zijne Ministers hier all
over lang geseyt. De geheele werelt sall jegenwoordich van
de courage, belegt en sinceriteyt van H.H.M. (voor 't twedemael) recht connen oordeelen en sien of zij oock 'tgeene
waertoe zij haer door soo veele tractaten soo starck hebben verbonden , willen naecomen. Men heeft reden om
daeraen te twijffelen en te geloven, datse met gewelt tegens den Coniuck van Sweden niet sullen derven , noch
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om seeckere redenen, die U Ed t haest sail connen penetreren , willen ageren. Want hoe licht sullen zij het eene
ofte andere, volgens Naere gewoonte, voorwenden, eii ondertuschen wert 't Rijek efi den Coninck van Dennemarcken geruineert. Of d'invasie des Keysers in Pommeren den
Koninek van Sweden tot andere gedancken sail brengen,
sail den tijt leeren. Hij is alleen oorsaecke, dat het arme
Duytslandt wederom mettet vuyr van den oorlogh wert
onsteecken.
In publicis passeert hier weynigh. D'heere Pinocci is
verleden Dingsdach vertrocken. D'heere Amb r de Bourdeaux heeft deser dagen seeckeren brieff van den Coninck
van Vranckrijck aen 't Parlement geschreven, sub date den
Seri deser,

doen overleveren, efi sall op toecomende Maen-

dach ter audientie werden gebracht.
De groote expressien van affectie der heeren van Amsterdam tegens de families van Orange en Nassauw staen
d'heer Ambr Nieupoort geensints aen.
Den vercierden brief der Rijcx-Raeden in Sweden aen
haeren Coninck heb ick gesien , is van weynige consideratie ei bovendien seer slecht ingestelt. Waermede verblijve ,
Mijn Heer,
U Ed. ootmoedigen eft dienstwilligen dienaer.
Londen den 29/19 Augusti 1659.
Adres: A Monsieur, Monsieur ...... ') presentement
a la Haye.

Mijn Heere.
Verleden Vrijdach tegens den avont wacren hier tijdinge
in dese stadt, hoe dat den Generaell-Majoor Lambert met
Sir George Booth slaegs hadde geweest , efi dat zijne Excell. eenich volck nevens 6 canons hadde verlooren. 'S an1) De naam is met opzet onleesbaar gemaakt.
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deren daegs quaem van den geseyden heere Generaell een
expres courier in dese stadt, rapporterende latter tuschen
sijn Ex. ende den gem Booth eene rencontre was voorgevallen, ende dat deselve de vijanden, nae datse eenige weynige charges hadden gedaen, op de vlucht hadde gejaeght
en over 200 gevangen genomen. Dit, vermits den courier
geene brieven medebrachte , wierde bij veelen niet aengenomen , en wierden noch dienselven avont eenige compagnies d'heere Lambert toegesonden, en besoigneerde den
Raet van Staete den geheelen Sondach; maer 's Maendachs
creegh het Parlement schrijvens, confirmerende 't boven
verhaelde, 'twelck bij haer soodaenige vreughde causeerde,
datse dien avont, tot teecken van victorie, 't canon op de
Tower lieten losbranden en den vollgenden dach de kloeken overall luyden. Ende is jegenwoordigh voor 's Conincx
partie om yets verder te verrichten weynigh hoope, zijnde
de stadt Chester en 't Casteell Leverpoole wederom onder
de devotie van dese Regeeringe gebracht, en (hetwelck het
voornaemste is) haer Generaell ofte Chef verleden Woensdach 's naemiddachs hier in de Tower gevangen ingebracht,
e`n was genomen omtrent 50 mijlen van hier af, in vrouwskleederen, willende nae Londen. Sijne sententie sail men
haest connen weeten. D'heere Generael-Majoor Lambert
sail voor dese gedaene dienste met 1000 ponden ster],, om
selfs een juweell daervoor te coopen , werden vereert, eheenige andere, die haer hebben gesignaleert, naer advenant.
Den Raet van Staete heeft den bovengein Booth doen
examineren, en verboden hem geen parapier, pen en inckt
te laeten , oock niet te gedoogen yemant met hem te
spreecken.
D'heere Amb r van Vranckrijck wierde op den

lea deser

's voormiddachs omtrent 12 uyren bij den Graef van Salisbury, Graef van Pembrouck en den Ridder Sir Pieter
Wentwoorth, zijnde geaccompagneert met 18 koetsen a 6
paerden, 5 a 6 met 4 en even soo veel met twee paerden,
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seer magnificq ter audientie bij 't Parlement opgebracht, en
stonden, ter eere van sijne Excellencie, 4 compagnien te voet
in haere waepenen , nevens de lijfguarde van 't Parlement
te peert. In 't hays comende ende in een hoogen stoelt
van goude laecken , nevens een cleyn banckje onder de
voeten, mede van goude laecken, nedersittende, lede zijne
harangue aen 't Parlement in de Vransche taele , waerop
den Speacker met drie a 4 woorden antwoordende seyde,
't contenu van sijne overgeleverde parapieren (die de Ceremoniemeester hem, Speaker, doenmaels behandichde) te
sullen refereren.
Hier is ordre gegeven om eenige schepen , die omtrent
de Sondt sullen verblijven, met vieres en andere nootwendicheden te versien , en sail de rest (als men seyt) t'huys
comen.
Wat resolutie de Heeren in den Haegh, alsoo den Coninck van Sweden mettet geene aldaer is afgehandelt niet
will acquiesceren, jegenwoordigh aen die handt sullen nemen , verlanght men seer te weeten.
Eenige meenen, dat H.H.M. van haere genomene resoluties sullen af'wijcken , eh- , niet dervende tegens Sweden
ageren , haer met Vranckrijck , die 't geconvenieerde noch
niet en heeft geapprobeert, excuseren, en de vreese diese
te vooren hadden voor Engelandt , nu ten reguarde van
Vranckrijck voorwenden. Ondertuschen wint den Coninck
van Sweden tijt en wert den Coninck ende de Croone
Dennemarcken geruineert , daertoe sij (als men de waerheyt seggen magh) d'eenichste oorsaecke zijn. Ick verblijve,
Mijn Heer,
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen , den 26 September 1659.
Adres: A Monsieur, Monsieur ...... ') presentement

a la Haye.
I) De naam is onleesbaar gemaakt.
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Mijn Heere.
Naedat brieven van d'heere Admiraell Montagu verleden Vrijdach tegens den avont aengecomen waeren, notificerende, dat sijne Excell e met de vloote van delen Staet
wt de Sondt tot Ouslebay was gearriveert, heeft men Boet
gevonden eenige Commissarissen derwaerts te senden, die
oock dienvolgende 's anderen daegs zijn vertrocken. Men
meent, dat dese Regeeringe bij haere genome resolutie sail
verblijven ; en de 15 a 16 schepen , die se van meyninge
waeren in de Sondt te laeten tot dat de wapenen tuschen
beyde de Noordtsche Coningen waeren ter neder geleyt,
noch oversenden.
Men is seer verwondert geweest over dese resolutie van
heere Montagu: want dit buyten haer vermoeden en ordre
geschiet is; ende sullen apparentelijck de tijdinge van d'opgeresene onlusten hier te lande sijn Edt daertoe hebben
gedisponeert , omme deselve bij tijts soo veell mogelijck te
mogen prevenieren, en daerdoor zijn getrouwicht aen dese
Regeeringe claerlijck te demonstreren.
Van de gem onlusten hoort men niet meer. Het Parlement heeft voor eenige daegen door publicque proclamatie seeckere persoonen, die men presupponeert mede dit
laetste desseyn van Sir George Booth t'executeren sullen
voorgehadt hebben, doen citeren, datse binnen den 17en deser meent, stilo loci, voor 't Parlement ofte Raet van Staete
sullen compareren, omme sich voor soodaenige slachten,
die men tegens haer soude connen voorbrengen, te justificeren ; en bij aldien zij binnen den geprefigeerden tijt
haer alhier niet en laeten vinden , sullen zij als schuldich
voor verraderije worden verklaert en haeren staet ten beste
van de Republicque worden geconfisqueert. Ende ten fine
dese luyden niet en sullen eschaperen , heeft 't Parlement
belooft aen die geene, die een ofte eenige van dese per-
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soonen aen den Raet van Staete Boude connen brengen ,
voor yeder persoon 100 ponden sterl. te vereeren.
Ten reguarde van de securiteyt van Staet bij jegenwoordige constitutie van saecken, heeft 't gem Parlement verklaert en goet gevonden den jegenwoordigen Lord Majoor
van London (zijnde het Parlement seer toegedaan) voor
't toecomende jaer in zijn charge te continueren ; 'twelck,
soo men hier seyt, buyten exempell is.
Sijne Mts van Sweeden stoute antwoort aen de respective Heeren Gedeputeerdens gegeven, wordt allhier, als
men well deneken can , niet wel opgenomen. Een yeder,
die de Sweetsche streecken eenichsints kent, heeft dit lichtel. connen naedencken; dan of het hier altijt lucken sail,
sail den tijt leerera.
H.H.M. hebben tegenwoordigh geene redenen meer om
haer t'excuseren ende d'assistentie, die zij Dennemarcken
niet alleen volgens d'oude onderlinge alliancien, maer oock
in conformité van haere eygen nieuwe tractaeten schuldig
zijn, verder te differeren. Het is noch tijt om te thoonen ,
dat zij eerlijcke luyden zijn. Voor Engelandt en hoeven
zij niet te vreesen, ende ick vertrouwe, datse nu de meyninge van Coninck van Sweeden , die haer tot nochtoe is
onbekent geweest, connen apprehenderen. Ick verblijve
middelerwijle,
Mijn Heere,
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen , den 19 Sept. 1659.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts , presentement

a la Haye, op de Playn.

Mijn Heere.
Volgens U Ed ts ordre van den 19"n deser hebbe met de
voorlaetste post niet geschreven. Sedert hebbe gisteren
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heel laet, en naeclat de brieven all afgesonden waeren ,
U Edts aengenaeme van den 26en dito well ontfangen e'n
daerwt gesien de groote vreese, daermede H.H.M. voor den
Coninck van Sweden noch ingenomen zijn, mitsgaders hoe
datse ('t gevaer soo nae zijnde) noch niet en schijnen haer
eygen interesse te apprehenderen. Hadden zij voor twee
jaeren soo circumspect (als zij nu vermeynen) gegaen ,
Boude Dennemarcken noyt tot soodaenige extremiteyten
gecomen zijn, ende zij eenige millioenen gespaert hebben.
Ick hebbe altijt gevreest, dat soo haest zijl. voor dese Republicque niets te vreesen en haere handen vrij gecregen
hadden, zij souden groote reflexie maecken op Vranckrijck
en noch grooter op Sweeden, welcke beyde Croonen , insonderheyt de laetste, gelijck hebben om bij occasie tegens
haer t'ageren. Indien sij nu den Coninck van Dennemarcken niet willen assisteren, voor ende alleer men van hier
af een esquadre van oorloehscheepen nae de Sondt sail
senden, is het met Se Mt haest gedaen, als zijnde daertoe
bij dese Regeeringe slechte apparentie. Hadde d'heer Admiraell Montagu in de Sont gebleven en niet ronder ordre
de vloote t'huys gebracht, soude dese Regeeringe voorseecker 15 oorlochschepen in de Sondt hebben gelaeten :
want daer all vier dage te vooren soodaenige ordre, nevens
een antwoordt aen den Coninck van Sweden op zijne missive aen 't Parlement, met een galjoot afgesonden waeren,
dewelcke de vloote in de see niet en heeft gevonden. Maer
nu wenden dese Heeren verscheyde reden voor, dat het
voor de reputatie van het Parlement niet en soude veesen,
soo een kleyne aentaell schepen van oorloge derwaerts te
senden, als sullende, indien men tot eenige actie soude
comen, groote peryckell loopera, en oock onder protexie van
H.H.M. vloote apparentelijck mogen staen. Seggen oock,
dat den gem Admiraell Montagu buyten ordre t'huys gecomen zij, ende zijn er eenige van meyninge, dat men sijn
E. over dese actie soude doen questionneren; maer wat is
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Dennemarcken daermede geholpen P Oock laeten zij haer
wt dat het onnoodich is eenige force nae de Sondt te
senden, aeugesien de aldaer presente macht van H.H.M.
suffisant is om dat werck wt te voeren. Wat antwoort
d'heere Ambr Nieupoort , op zijne dienthalven ingediende
memorie ende gehoudene conferentien , van 't Parlement
heeft gecregen , sall U Ed t apparentelijck met de laetste
post hebben verstwen. Met desen expres gaet noch eene
ampelder resolutie van 't ges. Parlement, maer ick en sie
niet dat Dennemarcken daermede wert geassisteert ofte
Sweden geincommodeert.
D'heere Ex s Gedeputeerde van den Coninck van I)ennemarcken heeft oock , soo bij geschrifte als mondelingh,
aen den Raet van Staete hierover geclaeght. Enfin , bij
dese Regeeringe is niets voor d'een noch d'ander te doen,
want deselve soodaenigh geconstitueert is, dat het niemant
soude geloven , waervan ick bij mijne overcomste U Edt
seeckerder informatie sall connen geven.
De onlancx opgeresene onlusten in 't Westen zijnde nu
t'eenemaell geassopieert, en d'heere Generaell Majoor Lambert voor 3 a 4 daegen alhier aengecomen, beginnen nieuwe
wederom voortespruyten : want d'armée heeft wederom yets
voor erg will eenera Generaell hebben. Het Parlement
heeft daerop geantwoort , dat sulcx onnoodich en voor de
Republicque seer schadelijck en costbaer was. Niettemin
hebben de Hooge Officieren van d'armée heden den geheelen lach bij malckanderen vergadert geweest en serieuselijck daerover gebesoigneert , en zijn er veele van opinie
dat het Parlement binnen corten tijt niet veel sail hebben
te seggen. Bovendien sijn de leden van 't Parlement onder
malckanderen oneens. Dese stadt is met het Parlement,
als hebbende, tegens haere privilegien , den jegenwoordigen
Lord Majoor noch voor 't toecomende jaer in zijne functie
geapprobeert. Eergisteren waeren eenige Gedeputeerdens
van de stadt in Westmunster, en van meyninge bij 't Parxxv. J.
50
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lement daertegens te protesteren , maer wierden dien dach
niet geadmitteert ; gisteren quaemen zij wederom , echter
te vergeefs. Heden zijn zij voor 't derdemaell weder en
voor 't Parlement gecomen en bij de twee uyren binnen
geweest. Wat gepasseert is, sail men haest connen verneemen. Ick verblijve middelerwijle, mijn Heere,
U Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienapr.
London , den 24 en September st. vet. 1659.

Mijn Heere.
Iek hadde vermeynt de voorgaende met den expressen
wt den Hage gecomen , onder couvert aen seecker vrient
U Ed. toe te senden ; maer Biende dat denselven noch
niet en can gedepescheert worden , hebbe daernae niet
willen wachten. D'Heeren Gedeputeerden der stadt London zijn verleden Saterdach , naeclat zij haere petitie bij
geschrifte aen 't Parlement hadden gepresenteert, sonder
cathegoricque antwoort, tot Maendach afgeweesen. Sedert,
te weeten eergisteren , heeft het Parlem t , als geen recht
en hebbende en oock niet dervende haere privilegien infringeren , niettegenstaende haere voorige resolutie van 2en
deser , geresolveert aen de stadt Londen te laeten haere
liberteyt in 't kiesen van een Lord Majoor, dewelcke dienvolgende gisteren daerover heeft besoigneert.
De verschillen tuschen 't Parlement en d'armée zijn oock
gecomponeert ; maer hoe langh het duren sail is onseecker.
Dat H.H.M. met de procedures van dese Regeeringe
niet en zijn gecontenteert, hebben zij gelijck toe, en connen jegenwoordigh apprehenderen hoe schadelijck en prejudkiabel het zij , datse soo kleyne reflexie op haere opgerechte verbonden met haere naebuyren hebben gemaeckt,
en soo weynich gelet op d'actien van den Coninck van
Sweeden. 'T geeft mijn groot wonder dat d'Heeren Exts
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Gedeputeerden van H.H.M. noch voor den Hoochstgem
Coninck (die nochtans haeren Staet dreyght) soo seer
gepassioneert zijn , datse d'heere Cojet op een Staetsche
oorlochscheep hebben doen overbrengen. Als sijn E. aencompt, sail hij , met andre confraters in den Haegh zijnde,
sien hoe H.H.M. te diverteren van de genomene resolutie
mettet provideren vaii Stat Coppenhagen , gelijck er voor
een ,jaer eenige waeren , die 't overbrengen van 4000 mannen verhinderden. Soodaenige zijn oock d'ofncieii die door
eenige Ministers vaii Heeren Mediateurs in Dennemareken worden aengewendt, niet anders soeckende als 't beste
van den Coninck van Sweden. Want een van gein Ministers, die (vermits hij van sijnen Principaele tot liet bevorderen vaïi vrede afgesonden is) bij de hooge Ministers
van Dennemarcken eiï overall access heeft , eu daerdoor
verscheyde secreete dingen penetreert , doet sulcx wederom
tot overgroote schade van Croon Dennemareken openbaeren. Denselven Heere heeft oock een regiment onder den
Coninck van Sweden en gaudeert de profijten wt de quartieren en andere diergelijcke dingen resulterende. Wat
debvoiren tot 't gemeene beste (over 't particuliere en is
geen questie) bij hem connen aengewendt werden , salt
aen U Ed' s eygen wijse oordeell laeten, en dit te gelieven
te mesnageren versoecken. lek en weet niet , off ick oock
van waerheyt veel soude afdwaelen, indien ick mijn inbeelde,
datter tuschen den Coninck van Sweden en den Amb' van
dese Regeeringe (echter buyten derselver kennisse) secrete
collusie is gewesen, dat hij soo subitelijck, sonder afscheyt
van den Coninck van Dennemareken te neemen , is vertrocken , oock met soodanige giften van Coninck van Sweden vereert geworden.
Dat den Commissaris Downing (als U Ed t schrijft) met
sulcke stoutheyt H.H.M. is importunerende, is niet vreemt:
want hij siet wel met wiep hij te doen heeft, en heeft
voordesen veel daermede wtgerecht. D'heere Amb' Nieu50*
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poort moet veel moderacer en al smeeckende met dese
Regeeringe omgaen, en can evenwell weynigh wtrechten.
Ende of hier yemant in qualité van Exs Ambr soude overcomen , soude daermede niet met alle meer als ordinaris
worden wtgerecht; niet omdat dese Regeeringe den Coninck van Sweden soo seer geaffectioneert is, maer om
dat deselve reflexie maeckt op de vrede met Spaignen en
Vranckrijck , die (daeraen niet te twijffelen is) voor haer
en andere naebuyren niet veeli goets sall baeren.
De vloote is afbetaelt en sail nae alle apparentie desen
winter t'huys blijven; 'tgeene van haerlieden te verwachten
staet, is dit alleen : of sij connen gedisponeert worden
tottet oversenden van eenige schepen met seekoolen nae
Copenhagen.
D'oudste soon van d'heere Ambr Nieupoort is onlancx
tot Yaermuyden en in andere havenen geweest, heeft onder andere seeroevers oock gearresteert een fregatt van
heere Fleetwood, Envoyé Extraordinaris van den Con. van
Sweden aen 't Parlement.
D'heeren Plenipotentiarissen van desen Staet in Dennemarcken hebben de keure om aldaer, indien zij het goetvinden, te verblijven ofte t'huys te comen. Waermede
verblij ve ,
Mijn Heere,
U Edts ootmoedigen en gehoorsaemen dienaer.
London, den 30en Septembris 1659.

Mijn Heere.
Verleden Saterdach den 1/11 deser zijn verscheyde Aldermens van dese stadt boven bij het Parlement geweest,
en met veele woorden haere affectie ende sinceriteyt tot
het Parlement, mitsgaders hoe datse met vreuchde hadden
vernomen, dattet Huys een lach hadde geordonneert om
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Godt te dancken voor sijne genaede in de laetste groote
bevrijdinge , oxprimerende wtten naeme van den Lord Majoor , Aldermens en Raet van London. 't Parlement hebben versocht haer met haere presentie tot een middachsmaeltijt in Grocershall te gelieven te honoreren. Den dach
hebben zij aen 't goetvinden van 't Parlement gelaeten, om
van haer selfs te worden geappoincteert.
Dese invitatie heeft het Parlement , nevens dancksegginge door den Speacker aen de gem. Aldermens gedaen,
geaccepteert en den dach van gisteren daertoe geordonneert. Ende alsoo in den Raet van Staete eenige leden
zijn, die aen 't Parlemt niet gehooren , heeft de Stadt deselve nevens d'Officiers van darmée oock tot den gem tijt
en plaetse genoodicht, waerop zij oock gisteren , nae ge-

eyndichde predicatie , op de plaetse voorn bij malckanderen
zijn gecomen. Tegens den avont wierden de klocken in
London alomme geluyt en 't canon op de Tower gelost.
D'armée heeft den voorgaenden dach, den 5/15 deser,
door den Generaell Majoor Disbrouwe aen 't Parlement de
nevensgaende representatie en petitie doen overleveren,
waeruyt haere intentie , niettegenstaende de veele protestaaien van 't Parlem t getrouwel. t'adhereren , lichtel. is af
te neemen, en dat sijl. niet van 't Parlement, maer van
haer selfs te dependeren geresolveert zijn.
Soo veel als ick oordoelen can , schijnt dit werck noch
eenige onlusten te sullen connen causeren.
Op verleden dingsdach, den 4/14 dito, is sijn Excellencie
d'heere de Bourdeaux, Amb r van den Coninck van Vranckrijck, nae de middach tegens 4 uyren boven geweest bij
den Raet van Staete, en heeft haer Ed. wtten naeme en
beveell van zijn meester bekent gemaeckt de vrede tuschen
Hoochst gel e sijne Mayt en den Coninck van Spaignen
onlancx geslooten.
Dese Regeeringe heeft terstont daerop geresolveert haere
vloote met alle spoet t'equipperen en een aentaell van 16
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oorlochschepen nae Spaignen en de rest nae Jamaica te
senden.
Verleden Woensdach is er uit de Sondt een expres gecomen met brieven van Heeren Plenipotentiarissen van
desen Staet, waerin sij van constitutie van vreede wijtloopich verhaelen.
Men secht , datse den Coninck van Sweeden noch niet
voor refusant hebben verklaert, en connen sij daermede
soo lange traisneren als 't haer gelieft; evenwell is het
seecker , dat hij nae d'accoorden onderlinge in den Haeghe
geslooten niet en will luysteren.
D'heere Ambr Nieupoort heeft dienseleen avont met
eenige Gedeputeerden wt den Raet conferentie gehadt en
wt haere Ed. de Regeeringe als voordesen gedisponeert
gevonden. 'T schijnt deselve Dennemarcken noch Sweeden
will assisteren en op de saecken in 't Noorden cleyne reflexie maeckt.
D'Heeren Sweetsche Ministers hebben onlancx een memorie aen den Raet voorn gepresenteert en onder anderen
versocht een regiment ten dienste van haeren meester hier
te mogen werven ; maer den Raet heeft (als ick berecht
ben) sulcx afgeslagen. Waermede verblijve,
Mijn Heere,
U Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen , den 4/14 Octobris 1659.
Met de voorleden post heb aen U Ed. van den 30en
Septemb. st. v. geschreven. De brieven wt den Haege
zijn gisteren aengecomen, maer geene van U Ed. Mr.
Nielson doet aen U Ed. sijn gebiedenisse. Adieu!
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentement

a la Haye, op de Pleyn.
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Mijn Heere.
Op den 2ien en 22en deser zijn d'Officieren seer besich
geweest over 't nomineren van persoonen om eenen nieuwen Raedt van Staete wt te maecken, eh zijn op 't laetste
eens geworden om in den gene Raet 23 te stellen. Dese
sullen bij provisie in consideratie nemen de presente iffaires , elf overleggen op wat maniere een nieuw Gouvernement moge gestabilieert worden , waervan zij haer orders
binnen den tijt van 6 maenden aen den Raet van d'Offi eieren sullen inbrengen. Verscheyde Heeren , die haer in
de laetste actie maer eenichsints voor het Parlement hebben gethoont , zijn van haere ampten gesuspendeert.
Over dese ongehoorde procedures secht men dat d'heere
Generaell Monk in Schotlandt seer geoffendeert is , eh
dat hij voor een vrije Parlement te wesen ell met d'arrnée
in dese saecke niet te willen concerteren , opentlijek heeft
verklaert, sullende tot dien eynde, als men seyt, in 't marcheren herwaerts zijn. Ende is mij bericht , dat d'arm6e
hier ordre heeft om hem te gemoet te gaen , waervan met
den eersten naeder sall connen adviseren.
Geduyrende dese anarchie hier te lande connen d'heeren wtheemsche Ministers niet negotieren , sulcx datter
weynigh passeert. Evenwel wert hier (volgens gewoonte
omtrent desen tijt) in Westmunsterhall gepleyt, maer door
wat authoriteyt de Judges sitten , soude niet wel connen
seggen : 't sall dan moeten wesen van d'armée , die well
conde gedisputeert worden. Niettegenstaende twee vair
Heeren Plenipotentiarissen in Dennemarcken, te weeten ,
Collonel Sidney eh Sir Robbert Honnywood , leeden van
de laeste Vergaderinge vall Raet van Staete waeren , zijn
se niettemin , met andere Heeren meer , bij dese electio
vergeten geworden. Eenige willen oock seggen , clatter van
de geëligeerde Heeren verscheyde zijn , die om seeckere
redenen haer sullen doen excuseren om in den bovengent

792 (elieime correspondentie nit Engeland , 1659 , 1660.
Raedt van State te veesen. D'heere Bradtshaw is seer
Bieck en sail nae alle apparentie niet langer connen leven.
Verblijve hiermede nevens gebiedenisse van Mr. Nielson
aen U Ed.,
Mijn Heere,
U Ed ts ootmoedigen en dienstwillligen dienaer.
Londen, den

28 octobris 1659
'
7 Novemb.

U Ed. van den 24" deser hebbe op den 24en dito st.
loci well ontfangen , hoope de mijne van` 21/31 dito oock
U Ed. well toegecomen. Met de voorlaesie post, te weten den 24en deser, hebbe mijn brief, die gereet was, niet
afgesonden, want mijn wierde gerecht de brieven niet en
louden afgaen.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentement
a la Haye , op de Pleyn.

Mijn Heere.
Ick en twijffele niet, of de nieuwe onlusten, hier te lande
voor drie weecken ontstaen, U Ed t sullen door d'eene ofte
andere wegh bekent geworden zijn , ten minsten wt de
brieven met d'expresse voor 14 daegen van hieraf nae den
Hage gesonden. Want of d'andere brieven, met d'ordinaris
post afgegaen , aengecomen zijn, connen wij hier noch
niet weeten, alsoo de post tot nochtoe is wtgebleven, en
men heeft redenen om daeran te twijffelen, aengesien men
wt brieven met dele post van Vranckrijck verstaet datse
met 4 consecutive posten geene brieven wt Engelandt
hebben gehadt.
Desen Staet aengaende, is de Regeeringe (indien men
't soo noemen magh) onder d'armée, die 23 persoonen bij
provisie hebben geëligeert, dewelcke haer advis aengaende
een nieuwe form van Regeeringe , streekende ten besten
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van 't landt , binnen 4 a 5 weecken sullen inbrengen aen
den Raedt van d'Officieren van d'armée. Dese heeft in
eene declaratie door den druck gedivulgeert de redenen
waerom deselve 't Parlam t heeft gedissolveert , dewelcke
(als men de procedures van beyde partijen rijpelijck examineert) van kleyne consideratie zijn, connende een yeder
lichtelick mercken hare intentie.
'T misnoegen, Generaell Monck in Schotlandt (die zijn
eedt, daermede hij aen de Republicque verbonden is, eenichsints naedenckt) over dese vreemde procedures thoont,
sail U Edt wt nevensgaende zijne brieven verneemen. Om
hem (als men 't hier noemt) te desabuseren van de quaede
opinie , die hij van dese armée heeft , zijn eenige Officieren
en Predicanten (die mede overall moeten zijn) nae Schotlandt gesonden ; en indien die niets connen wtrechten,
zijn eenige regimenten, onder commando van heere Lambert, die in dese tragedie de voornaemste personagie speelt,
wt dese stadt gemarcheert om hem tot consent met haer
te brengen. Eenige meehen , dat het sonder bloetstorten
wel soude afgaen ; andere zijn van opinie , dat dese twee
partijen querellerende , de derde man well zijn voordeell
mochte maecken.
D'armée heeft hier oock seecker pampier rotgegeven ,
geteyckent van gem Lambert en andere Officieren, daerin
zij onder anderen verklaeren , datse voordesen niets hebben
connen doen dat sonde was , en datse van Godt tot dese
dingen gemoveert zijn, met veele andere (als men 't recht
tituleren sail) blaspheme woorden.
Verleden saterdach wierde den Lord Majoor met groote
pompe in zijn ampt geinstalleert.
Op den laetsten der verlede maent (zijnde den dach voor
Allerheyligen) starf den heyligen en conscientieusen heer
Bradshaw, naedat hij in zijne conscientie eenige maenden
seer ongerust hadde geweest. Ende heeft dese natie, soo
als se nu is, een van haere grootste steunselen verlooren.
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Wt Irlandt is den Lieutenant Generaell Ludlow voor
4 a 5 daegen alhier gearriveert.
De Sweetse capers doen jegenwoordigh haer beste om
in dit troubell water te visschee , en weet d'heere Nieupoort hem hierin niet te vinden , als connende aen niemant over dese piraterien claegen.
Eenige heeren, die om suspitie, alsof zij met sir George
Booth in dese laeste rebellie souden geconcurreert hebben,
in de Tower gevangen waeren , zijn gerelaxeert , naementlijck : den Graeff van Northampton, de heeren Falkland,
Castleton , Herbert , Howard en Bellasis.
Anders valt mits desen niet voor, als nae gebiedenisse
van Mr Nielson te verblijven ,
Mijn Heere

U Edts ootmoedigen en dienstwilligen
bekendten dienaer.
London , den 4 Novembris st. vet. 1659.
Op den 28e11 der verlede maent hebbe aen U Ed. geschreven. Adieu.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentment
a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
Dat haer H.M. eyndel. oock van haere genomene resolutien aengaende 't Haegsche Tractaet souden afwijcken ,
hebbe mijn altijt seeckerl. ingebeelt , en voornaementlijck
onder dese specieuse excuse, dat, vermits Vranckrijck

ef

Engelant met haer niet daerin concurreerden , hadden zij
oock reden 'tselve te laeten vaeren. Gelijck dese , die de
meeste macht hier hebben, met haere Meesters geene
reflexie op yetwes maeckende , speelen, even soo doen
H.H.M. met haere Geallieerden.
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Alhier staet het anders niet als daer geen hoofd en is.
Alle privilegien van dese stadt werden ten naesten geinfringeert , en is door ordre van Committée of Safety verbooden , geene vergaderingen , tenderende om eenige force
te saemen te brengen , sonder last van gem Committée
ofte den heere Fleetwood, te mogen houden.
Heden 8 daegen was den gene heere Fleetwood nevens
eenige andere Officieren in de stadt bij de Gecommitteerden van desselfs militie, om haer met veele redenen te
bewegen om bij jegenwoordige constitutie van tijden voor
dese armée tegens Generaell Monck te verklaeren. Dan
vindende deselve niet connen eens worden, want daer veele
tegens weeren, heeft deselve Committée ('twelck een grooten inbreuck in des stadts privilegie is) gedissolveert. Genoemde stadt heeft nevensgaende haere petitie , die van
consideratie is, door den druck gemeen gemaeckt. Men
heeft hier twee daegen nae malckanderen geseyt, dat den
Lord Major van dese stadt nae de Tower was gebracht;
maer daer is noch niets aen. Men begint tegenwoordigh te
spreecken van een accommodement tusschen beyde arméen ,
en zijn tot dien eynde van bovengein Monck drie Commissarissen Benoemt, die gisteren alhier lijn gecomen. Maer
schoon dese tot accord niet malckander comen , sie ick
weynigh apparentie tot ruste, soo lange d'armée commandeert , en om die af te schaffen, is noch minder hoope.
Wat de 4 Heeren, die daertoe geconstitueert zijn, voor
eene forme van Regeeringe willen gieten , can men noch
niet verstaen. Het is altijt seecker dat, indien deselve
d'authoriteyt van d'armée toucheert , sall se niet worden
aengenomen. Dose onlusten duyrende schijnt het, den
Coninck van Dennemarcken niet veell grooter schade en
den Coninck van Sweden niet veell grooter dienste , als
zij gehadt hebben , van dese natie connen verwachten ;
alleenlijck connen de Sweetsche commissievaerders haer
voordeell, gelijck zij oock doen, daerbij soecken. D'acte
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van amnestie gaet over Amsterdamb. Waermede verblijve ,
Mijn Heere,
U Edts ootmoedigen en onderdaenigen dienaer.
Londen , den lien Novembris stilo loci 1659.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentement

a la Haye, op de Pleyu.

Mijn Heere.
De voornaemste Officieren van militie hier te lande vermeenden , nae datse haere Meesters wtgestooten hadden ,
alle dingen in de drie Coninckrijcken nae haeren sin te
gouverneren ; dan soo haest Generael Monek misnoegen
aen dese procedures thoonde, hebben zij goetgevonden wt
alle drie natien eenige daertoe te nomineren , en zijn se
voorleden maendach , nae datse een geruymen tijt met de
Commissarissen van gem heere Monck conferentie hadden
gehouden , d'accord geworden, onder anderen over dese
naevolgende poincten , te weeten :
Dat se geheelijck renoncieren Charls Stuart en alle van
die familie dependerende.
Dat de Regeeringe van dese natien sail consisteren in
een vrije Staet ofte Republicque ende niet in een singulier
persoon, Coninck ofte Heerenhuys.
Dat het Ministerium ofte Predicantenampt (dit is de
mantel', daermede zij alle haere quaede desseynen bedeeken :
want dit ampt noyt minder wierde geestimeert als jegenwoordigh) sail worden gemainteneert en geencourageert.
Dat d'Officieren , soldaten en andere persoonen sullen
worden geindemniseert voor 'tgeene gepasseert is in dese
laetste rencontre ; mitsgaders dat d'Officieren, in Schotlandt
gevangen genommen, sullen in vrijheyt worden herstelt.
Dat wedersijts arméen sullen terstont nae haere quartieren retireren, e`n datter een Raet ofte Committée ; be-
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staende in 19 persoonen, 8 van Engelandt, 8 van Schotlandt en 3 van Irlandt, sail opgerecht worden , ezi zijn de
persoonen al reets daertoe gekoosen, meest militair. Van
dese 19 sullen 9 macht hebben om de persoonen t'eligeren, die nae desen in 't Parlement sullen sitten.
Daerenboven sullen wt yeder Regiment twee Officieren
en wt yeder guarnisoen een wt de drie natien , nevens
een wtten naeme van Seeofficieren, hierop den

len Decem-

ber als een Generael Raedt compareren, om over 't modell
van de Regeeringe , sullende tot dien tijt gereet wesen en
haer worden gepresenteert, t'adviseren. Waerwt oogenschijnlijck blijckt, dat, schoon 't Gouvernem t van dese natie
in alle de formen, die bij den Poet Ovidius te vinden zijn ,
wierde gemetamorphoseert, sail het doch (soo langh d'armée soo veell heeft te seggen) in geene andere forme
connen blijven als die jegenwoordich is.
Dit volck heeft groote oncosten gedaen, ontallige menschen om 't leven gebracht en haer voor alle natien infaem
en odieus gemaeckt, om haere vrijheyt (die se meenden
verlooren te hebben) te recupereren, ende zijn evenwell in
de grootste en in eene onwtspreeckelijcke slavernie gevallen. D'armée, haere dienaers, maeckte haer tot Meesters
voor een corten tijt; deselve heeft haer wederom tot slaeven gemaeckt voor een langen tijt.
De financien sullen nu door Fleetwood, Disbrowe, Coll.
Sydenham, Majoor Salwey, Col. Clerck, Col. Blackwell eh
een Mr. Hollandt, zijnde alle, desen laetsten wtgenomen,

militaire persoonen, worden geadministreert ; sulcx dat die
dese Regeeringe sail beschrijven , sail veel te doen hebben ,
en nae lange consideratie anders niet connen seggen als
Jatter geene en is.
Off beyde Coningen, tusschen dewelcke de vrede (volgens
de brieven van gisteren wt Vranckrijck) gepubliceert is ,
dese desordre sullen gelieven in ordre te brengen en den
rechten Heer instellen, is U Ed buyten twijffell wel bekent.
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Den Commissaris Downingh is voor 8 daegen alhier gearriveert. 'T Hof van Justitie, 'twelck ick voordesen hadde
geschreven geannulleert te zijn, is wederom in esse, en
was maer voor eenigen tijt gesuspendeert.
D'heere Lockart, Ambassadeur van desen Staet bij den
Coninck van Vranckrijck, is eergisteren wederom gecomen
elI niet well tevreeden met de bejegeninge , die sin Ed.
bij de Ministers van Hoochstgem Coningen heeft gehadt.
Daer is voordesen een expres aen de Plenipotentiarissen
in Dennemarcken afgesonden, met ordre datse t'huys souden comen; denselven zijnde omtrent Schaegen gecomen,
moste door contrarie windt en mistigh weer teruggeloopen
nae New Casteel, alwaer deselve voor 6 a 8 daegen was.
Wat inclinatie den Coninck van Sweden tot vreede heeft
gehadt , sedert dat hij 't tractaet van Roeschildt heeft gebroocken , is de gantsche werelt bekent , en wie soude nu
gelooven , dat het zijnen ernst is. Verblijve middelerwijle ,
Mijn Heere ,
U Edts ootmoedigen en onderdaenigen dienaer.
Londen , den 18en Novemb. 1659.
U Eds van 21en Nebbe heden ontfangen. Hiernevens
de gebiedenisse van Mr. Hellen.
Adres : Monsieur , Mons' Bernards etc a , a la Haye, op
het Pleyn ').

Mijn Heere.
Van de jegenwoordige constitutie van saecken in Engelandt en Schotlandt met fondament te schrijven, is seer
difficill: soo veele contrarie tijdingen comen dagelijcx in,
1) Op het adres van dezen brief vindt men , als tot het beproeven
van de pen, herhaaldelijk met andere inkt het woord Monsr geschreven ,
en voorts tweemaal den naam de Thoulais.
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en wert de waerheyt van soodaenige dingen , die voor dese
Heeren niet favorabell zijn, gesupprimeert: sulcx dat men
niet en weet wat daervan te gelooven. Men hadde voor
8 daegen gemeynt, dat 't accordt, tuschen beydersijts Commissarissen hier (tot naerder consent van Generaell Monck)
opgerecht, soo veeli sonde hebben geopereert dat de soldaeten niet verder , maer wederom terugge en nae haere
quartieren souden hebben gemarcheert; dan men verstaet
't tegendeell, dat Monck ten naesten alle volck wt Schotlandt heeft gelicht en de guarnisoenen aen de inwoonders
selfs te bewaeren gelaeten (hebbende bij hem tot verseeckeringe van haer bij de 500 jonge cavalliers

dese
zijde de Tife ') een corpus vergadert , met intentie omme
en op

ten eersten nae Barwijck te marcheren en aldaer zijn hooftquartier te formeeren. Seecker heer in Schotlandt en Coinmandeur vaii Hoochlanders ; met naeme Mae Nallon, sall
aen den Generaell Monck hebben gepresenteert 5000 man,
zijnde te vooren maer 24 uyren daervan gewaerschowt, tot
zijnen dienste te leveren, bijaldien hij voor den Coninck
van Schotlandt soude willen verklaeren. Maer Monck
heeft aen all zijn ‘ olck expresselijck verboden , geene correspondentie met eenige adhaerenten van Hoochstgem Coninck te houden. Ondertuschen leeft men hier in hope,
ofte ten minsten maeckt men de luyden wijs, datter de
grootste apparentie tot accommodement is, 'twelck ick
niet gelooven can, maer well dat beyde partijen, insonderheyt dese, maer daerdoor soecken tot te gewinnen , eh
Monck, indien hij hem niet en voorsief, t'aitrapperen, en
dese plaetse , die met dese violente Regeeringe niet te
ereden is, middelerwijle t'amuseren en van andere gedancken en resolutien te diverteren. Seecker is het, dat Lambert meer volck van hier heeft versocht, en secht men
derhalven nu, datter well lustig klop mochte voorvallen.
1) Bedoelt de schrijver de Teath!
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Generaell Monck will een vrij Parlement hebben, 'twelck
met d'interessen van dese Heeren niet en accordeert, die
alleenlijck soecken selfs meester te blijven. Deser dagen
zijn se met de finantien , die seer sober zijn , besich geweest, en connen niet well middelen tot penningen vinden,
sonder consent van 't Parlement, dewelcke doch seer noodich zijn indien se haer sullen mainteneren , en compt
een vrij Parlement wederom in , recht yedereen , die kennisse van saecken heeft, dat dese Heeren moeten ondergaen. Sij hebben noch niet aen de vreembde Ministers
Naere authoriteyt (gelijck se ten tijde van vall van jongen
Protecteur deden) bekent gemaeckt; evenwell heeft d'heere
Amb r Nieupoort volgens zijne ordre hem aen hunl. geaddresseert; maer noch geene antwoort gecregen. Op den
22 en deser werd d'heere Bradshaw begraeven. Waermede
verblijve,
Mijn Heere,
U Ed. ootmoedigen en onderdaenigen dienaer.
Londen, den 25en Novemb. 1659.
U Ed ts van 28en deser hebbe soo even gecregen. Adieu.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentement

a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
De bewuste troublen hier te lande causeren alomme
veele inconveniencien. Voorleeden Maendach , zijnde den
5en deser, hadden d'apprentices van London voor, seeckere

petitie aen den Lord Major ende den Raedt van stalt te
presenteren , concernerende haere privilegien , dewelcke bij
dese conjuncture van tijden geheelijck wierden te niet gemaeckt, nevens andere dingen meer op die materie passende. Twee Alldermens (die van d'andere in den Raedt
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schijnen te discreperen) dit waer werdende , giengen nae
Whitehall om van dit desseyn kennisse te geven , waerop
terstont bijkants alle soldaeten te peert en te voet nae
London wierden gecommandeert om sulcx te beletten. Daer
hadden haer eenige duysenden van gem apprentices t'saemen vergadert; dan dese trouppen wilden niet toelaeten
datse bij den Raedt giengen; eyndelijck wierden doch ses
van haer ingelaeten. Ondertusschen passeerden veele woorden (gelijck sulcx bij quaede en verbitterde gemoederen
niet vreemd is) over en weder tusschen d'apprentices ehsoldaeten ; oock wierden op de soldaten eenige steenen
geworpen , waerop zij, sonder eens op de consequentie te
letten, op d'apprentices, die ontwapent waeren, los brandten, schooien 5 a 6 onder de voeten en wierden in de 19
a 20 gequetst. Den Lord Majoor en den Raedt beloofde de
bovengein petitie van apprentices. in consideratie te sullen
neemen en haer daerop satisfactie geven, versoeckende vedereen in vreede nae zijn huys te keeren. De winckels waeren desen geheelen dach overall in London toegeslooten.
Dese insolentie van de soldaeten (niet zijnde van yemant
geroepen) heeft de stadt diermaeten gealtereert, datse
's anderen daechs daernaer seecker Committée bestaende
in 6 wt d'aldermens, 6 wt den Raedt et 6 wt haere militie hebben geformeert, dewelcke de seeckerheyt van stadt
en 'tgeene tot conservatie van deselve wert gerequireert,
sullen in achtinge neemen en mochte 't noch eyndelijck
tusschen de stadt en d'armée tot hostile actien wtbarsten ,
daertoe, eenigen seggen, all preparatoria werden gemaeckt,
indien het tot die extremiteyten sonde comen , soude ick
liever wenschen verre af als naebij te wesen , want niemant bij dese luyden soude worden verschoont.
D'hoope van accord tusschen d'heere G-eneraell Monck
en dese armée schijnt dagelijcx te verdweenen, en den
eersten (volgens 't exempell van andere grooten) onder
pretext van te tracteren, maer soecken sich vast te maecXXV. J.
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ken. In de verleeden weecke sullen drie compagnies ruyters te voet tot Nieuwcasteell, laetende haere trompetten
voor haer blaesen , van Schotlandt overgecomen zijn , en`
vert geschreven dat daertegens seecker compagnie te voet,
oock van Generaell Monck nae Niewcasteell overgeloopen,
nae datse haere arrierage van heere Lambert hadde ontfangen , weder nae Monck sonde gegaen zijn. Men hadde
hier diergelijcke inconveniencien niet tegemoet gesien, en
geloove ick Jatter veele zijn die well wenschen dat se dit
werck noyt hadden aengevangen, wantse quaelijck haer
ooghmerck sullen connen bereycken. Portsmouth zijnde
(als U Edt bekent is) een van consideraebelste en sterckste steden van Engelandt , heeft haer alreets nevens de
daerin leggende oorlochschepen voor 't Parlement eh tegens
d'armée verklaert. Men spreeckt well van andere plaetsen
en kleyne insulen; maer alsoo daervan noch geene seec-

kerheyt en is aengecomen , can dat noch niet aenneemen.
Over de glorieuse victorie op Funen geobtineert en zijn
eenige van Regeeringe om seeckere redenen niet seer gecontenteert.
D'Officieren van 3 natien , die ontbooden waeren om op
den G en deser alhier te compareren , en haere meyninge
noopende de geprojecteerde forme van Regeeringe in dese
3 Coninckrijcken t'introduceren , bekent te maecken , zijn
op den gem lach bij malckanderen geweest en sedert dagelijcx vergadert ; maer connen daerover niet eens worden,
en schijnt 't datse 't gem project ofte de meeste articulen
daervan verwerpen : eenige voteren voor een niew en vrij
Parlemt , andere voor 't laest gedissolveerde, sommige voor
den Protecteur en 2 Huysen, veele oock voor den Coninck
ende beyde Huysen. Wat uyt dese discrepante meyningen sail mogen resulteren , sail den tijt openbaren. Ick
verblijve middelerwijle , Mijn Heere ,
Uw Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen den 9/19 Decemb. 1659.
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U Ed ts missiven van Sen en 12en hebbe beyde gisteren
well ontfangen, en verhoope, dat de mijne van selve dato
oock aengecomen zijn. De gebiedenisse van Mr. Nelson
gaet hiernevens.
Adres: Mijn Heer, mijn Heer Bernarts, jegenwoordigh

in den Haegh, op de Pleyn.

Mijn Heere.
In mijnen laetsten van den 16/26 Decembris hadde vergeeten te notificeren, dat den Vice-Admiraell Lawson met
eene aensienlijke esquadre oorlogschepen op dese riviere
lagh, omme de bewuste verschillen tusschen het gedissolveerde Parlement en d'armée t'helpen componeren. Dit
heeft de saecken van dese Heeren machtigh verseth , in
voegen datse niet en veeeten haer hierin te vinden : want
alsoo dito Admiraell voor 't Parlement en die tot Portsmuyden hout , zijn se niet in stalt om haer te connen
stuyten , voornaementlijck alsoo de soldaeten beginnen wat
onwilligh te worden , crijgende geene betaelinge , en is
d'heere Fleetwood , noch yemant , capabel om een stuyver
sonder consent van 't Parlement te lichten ; en schoon
voor 8 daegen eene proclamatie dienaengaende gedaen is,
zijn tot nochtoe ('twelck nu behoorde te geschieden) geene
brieven gedepescheert ofte afgesonden.
Generaell Monck soeckt alnoch de tijt te winnen, en is
men met 't accordt niet naerder , als doenmaels d'eerste
ouverture daerover wierde gedaen. Sijn E. den gem ViceAdmiraell Lawson en die binnen Portsmuyden zijn alle 3
voor 't laetste Parlement ; dese stalt voor een vrij Parlement, maer die van d'armée , die in 't eene noch het ander Naere intereste ofte conservatie vinden , willen een
nieuw hebben en selfs de leeden , sullende daerin ritten,
kiesen. Weleke partije prevaleren sall, sail men binnen 4
51*
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daegen connen weeten , en wert gepresumeert dat d'h eeren Fleetwood en Lambert nevens eenige andere , die all
dit quaets hebben gecauseert, hoe 't oock gaet, haer seer
verlegen sullen vinden. De Casteelen bij Gravesende zijn
bij den Vice-Admiraell Lawson gesecureert, denwelcken
oock twee schepen met vivres en andere nootwendichheden , nae eenige schepen, die d'armée liet equiperen , gedestineert, comende de riviere af, heeft genomen eh- zijne
vloote , starck in de 20 schepen , daermede geprovideert.
Int landt zijn verscheyde op de beenera geweest tegens
d'armée, maer, geene rechte conduicte hebbende, wederom
gedissipeert.
Eenige trouppen , die na Portsmuyden waeren gecommandeert om 't guarnisoen aldaer te beha ewen en indien
mogelijck wederom onder devotie van d'armée te brengen,
hebben haer met haere vijanden geconjungeert, en bij haer
hebbende bij de 20 leden van 't Parlement, comen t'saemen over 7000 starck, herwaerts aenmarcheren, waerover
dese heerera seer perplex zijn. Dese stadt heeft deser daegen haeren Raedt gereformeert en alle diegeene , die men
suspect hielde , afgeseth. Van twee quaeden eens te kiesen, sail deselve liever sien 't laetste Parlemt, als een nieuw,
van soldaeten geeligeert , wederom te comen. 'T gemeen
verlangen is, den Coninck herstelt te sien, alsoo bijkanis
een veder daertoe inclineert , werdende gesustineert , dat,
dit laetste Parlement incomende , denselven sullen inroepen. Ondertusschen comen d'arme Cavaillers veel te cort,
en zijn deselve nu op nieuw wt dese stadt gebannen en
haer in dese weecke veele paerden afgenomen, onder voorgeven ('twelck misschien wel waer is) datse voornemens
waeren onlusten in de stadt te verwecken.
De tijdingen van 't accommodement tusschen den Coninck van Sweeden en d'heeren H.H.M. Gedeputeerden
hebben d'overgecomene Engelsche Ministers medegebracht,
en hebben daer veele op de beurse, als noyt connende
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sulcx van H.H.M. gelooven, ofte datse soo kleyne reflexie
op haere genomene ei voor all de werelt bekende resolutien souden maecken, en deselve soo haest sonder redenen
changeren, daertegens willen wedden ; selfs die in 't buys
van d'Ambassadeur Nieupoort connen haer dit niet inbeelden. Den goeden Coninck van Dennemarcken is te bedlagen, en connen andere potentaten haeren staet maecken
watse bij gelijcke occasie van dese Geallieerdens hebben
te verwachten.
De teyckeninge van Elucidatie , want 't tractaet selfs is
langh geratificeert geweest , hebbense duyr genoech gecocht. Hebbende dusverre geschreven, wert mijn seecker
pampier behandicht , waerin d'Officieren van armée (als
siende haer eygen Parlem t, datse vermeenen te beroepen ,
niet zijnen voortganck can hebben) onder malckanderen
geconvenieert hebben dat alles gedaen sedert den gen Octobris 1659 sall voor eeuwigh worden vergeeten en d'armée te waeter en te lande blijven onder deselve Officieren
als se doen ter tijt was, waerop volght dat 't laetste Parlement wederom sal sitten. Maer of dese stadt daermede
tevreeden is, en of d'aencomende volckeren van Portsmuyden niets daertegens sullen hebben te seggen, en hoe dit
Generaell Monck sall aenstaen , hoope metten naesten te
connen adviseren. Verblijve middelerwijle,
Mijn Heere,
U Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, den 23 e11 Decembris stilo loci 1659.
Adres : A Monsieur, Monsieur

a la Haye, op de Plein.

1) De naam is onleesbaar gemaakt.

') presentement
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Mijn Heere.
Sedert 't afgaen van laetste post is alhier eene remarquable revolutie in den Staet voorgevallen , want d'hooge
Officiers zijn wt en 't Parlement wederom in de Regeeringe. Verleden saterdach revolteerden hier in de stalt
verscheyde Regimenten te peert en te voet van armée,
en begaven haer onder d'authoriteyt van haeren voorigen
Generael, den Speaker, denwelcken zij, in de deur van zijn
huys staende , en passant wederom erkendten , zijnde geresolveert met 't Parlement te leven en te sterven. Den
gele Speaker is dienvolgende densel ven avont nevens 3
leeden van 't Parlement nae de Tower gereden , waervan
den Lieutenant datelijck de poorte liet openen en zijne
submissie onder 't Parlement met veele expressien contesteerde. Den Speaker stelde dese 3 Heeren bij provisie en
tot naerder ordre van 't .Buys , tot Lieutenants van Tower,
welckers commando den bovengein Lieutenant mede tot
verdere resolutie sail hebben te pareren, en van daer scheydende liet 20 ponden sterl. aen de soldaten geven , om
haer daervoor vroolijck te maecken. Wt Irlandt heeft men
oock seeckerheyt , dat de forces aldaer voor 't Parlement
hebben verklaert , en drie Heeren , die onlancx van armée
derwaerts waeren gesonden, in hectenisse genomen : sulcx
dat 't Parlement begint nu wederom op de beene te comen, en hebben de leden derhalven verlede maendach tegens den avont omtrent 5 uyren , starck 48 a 50, haere
eerste sessie in 't Parlementhuys tot West-Munster genomen ; maer 's volgenden daechs zijnse well 60 in 't getall
geweest , en comen noch dagelijcx meer in, hebbende alreets 8 wt haer middel om de militie tot naerder ordre te
commanderen en t'employeren waer den dienst van 't lant
sail mogen vereyschen, geauthoriseert en een maents gagie voor de soldaeten toegestaen, en verder geresolveert
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dat alle soldaeten buyten last van 't Parlement geworven
(die van den Generael Monck wtgenomen) sullen worden
gelicentieert , eti dat voorts alle waepenen eh- ammunitie
wt de publycque magazijnen in de handen van eenige persoonen , niet staende onder de gehoorsaemheyt van 't Parlement , gelevert , sullen worden gerestitueert. Aen de
forces in 't Noorden, onder 't commando van heere Lambert,
is mede ordre gesonden om haer in quaertieren , die haer
sullen worden geappoincteert, te begeven ; maer hoedaenigh hem Lambert hierin sail willen gedraegen , is noch
onbekent. Tot accord tusschen hem eft den Generaell
Monck was met de laetste brieven wt Schotlandt eii Niewcasteel geene hoope. 'T Parlement heeft mede goetgevonden aen den gent Generael , den Vice-Admirael Lawson
eti d'heeren Commissarissen tot Portsmuyden brieven te

laeten afgaen e voor haere goede ende getrouwe dienste
te bedancken.
Van de Committée of Safety wert niet meer gesproocken , maer wel gevreest datse niet altemael in haere ampten sullen blijven. D'heere Disbrowe, die van armée
Gouverneur over de Tower was gestelt, siende haere desseynen dus tegens hoope terugge te gaen , hadde hem bij
tijts van daer geretireert gelijck oock de andere Collonels,
die dese comedie aengevangen hadden , naederhandt hebben gedaen. D'heere Fleetwood , seggen sommige , hier
noch present te zijn eh zijne begaene apostasie te deploreren eft te beclaegen.
Opgerii Commissarissen zijn gisteren van Portsmuyden
in dese stadt aengecomen , ende is , haer ter eere, 't geschut op de Tower los gebrandt. Men besoigneert over
een nieuwen Raedt van Stante op te rechten. De post
en is noch niet aengecomen, sluyte derhalven en verblijve,
Mijn Heer,
U Ed ts ootmoedigen eh dienstwilligen dienaer.
Londen, den 30en Decemb. st. loci 1659.
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Mijnen laetsten was den

23en

deler.

Adres: A Monsieur, Monsieur ...... '), presentement
a la Haye, op de Plein.

Mijn Heere.
Met dese post en valt niet veel besonders te notificeren , als alleenlijck 'tgeene in mijnen voorigen

van

30en

der verlede maent wierde geadviseert , te confirmeren , en
dat het tot nochtoe alomme voor 't Parlement wel gaet,
en dagelijcx van alle kanten van de guarnisoenen en andere trouppen brieven van submissie incomen.
In 't Huys is oock niet veel anders gepasseert , als in
achtinge genomen de goede diensten , gedaen bij eenige
Officieren en verscheyde leden van 't Parlement , geduyrende dese laetste troublen , en geordonneert deselve respective daervoor te bedancken.
Den nieuwen Raet van Staete bestaet in 31 persoonen ,
als : 21 van 't Parlement en 10 daerbuyten. De hooge
Officiers, als : Fleetwood , Lambert, Desbrouwe , Berry eu
veele andere Collonnels, nevens d'heere Whitlocq, Sir
Harry Vaine , Lord Warreston , die voor delen de voornaemste in den gem Raet waeren , zijn alle daervan geexcludeert , en diegeene , die getrouw aen 't Parlement
zijn gebleven , wederom geëligeert. Over een acte van indemniteyt is men oock besich geweest , eu is deselve al
tweemael in 't Huys gelesen , en voorleden Maendach gepasseert , met dese conditie dat daerin sullen worden gecomprehendeert alle Officieren zijnde in commissie geweest
op den lien Octob. 1659 ; en alle andere Officieren eh'
soldaeten van de laetste detectie en rebellie, hebbende
1) De naam is onleesbaar gemaakt.
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hun alreets gesubmitteert, en die noch voor den gen deler
haer sullen submitteren , sullen gepardonneert en geindemniseert worden voor haer leven en staet , waerwt blijckt,
dat d'Officieren , die tegens het Parlement hebben geageert,
in haere chargen niet en sullen continueren , en wert
d'heere Lambert (die hem oock somt submitteren en om
pardon bidden), voordesen Generael Majoor, nu maer getituleert John Lambert Esquire. d'Heere Desborrouw , die
oock zijn eygen interest seer yverigh heeft gesocht , heeft
al een brief aen den Speaker laeten afgaen en om pardon
gesolliciteert. Doch en sall de bovengein acte tot opsettelijck moordt, waermede zij buyten twijffel reflexie maecken
op diegeene, die in de stadt van de soldaeten van Col.
Hewsons regiment wierden doodt geslaegen, niet en worden
geextendeert.
Verleden Maendach heeft 't Huys voor haer selfs een
vast- en biddach gecelebreert, en Godt d'Heere gedanckt
voor haere miraculeuse restauratie; nochtans zijn daer veele,
die noch twijffelen datse langh sullen continueren , voorgevende dese stadt en 't gantsche landt een vrij Parlem t te
willen hebben , waervan men noch niet met seeckerheyt
can schrijven.
Bij d'heeren van de stadt zijn Gedeputeerden van 't Parlement geweest en als men seyt , met goet contentement
wederom gecomen. Bij weleke constitutie van saecken
weynich hoope voor den Coninck van Schotlandt is om
herstelt te worden , principalijck vermits 't Huys heeft geresolveert, dat alle leden in 't Parlem t sittende ofte hiernaemaels sullende sitten , een jurament van renunciatie
van Charls Stuart en de geheele familie van Coninck Jacobus sullen presteren.
Wtheemsche affaires aeugaende , heeft 't Parlement goetgevonden van daech 't rapport van d'heere Boon , een van
Commissarissen bij de Noorder Coningen t'hooren. Sijn
Edt heeft een recreditif vaii Coninck van Sweden aen d'hee-
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ren van Engelant, Schotlandt en Irlandt, zijne geconfoedereerde en goede vrienden , maer geen aen 't Parlem t, want
er doenmaels geen Parlem t en was. Van den Coninck
van Dennemarcken heeft hij geene brieven , alsoo men bij
zijn vertreck van Copenhagen geene andere tijdinge hadde ,
als dat alle Binge hier te lande in confusie waeren.
Van Duynkercken is gisteren een expres aengecomen
met tijdinge dat den overigen Prinz soude overleden zijn.
Indien dat waer is , A Dieu le mariage. Men equippeert
hier stark ter zee, 't welck apparentelijck op Vranckrijck
aengesien is , indien de Croone voor den Coninck van
Schotlandt gets soude willen onderneemen. Ick verblijve,
Mijn Heere,
U Edt ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
London den 6/16 Januarii 1660.
Adres : A Monsieur, Monsieur

1), presentement

a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
Nae de jegenwoordige constitutie van saecken hier te
lande , schijnt het dat 't Parlement niet veel te vreesen
heeft voor nieuwe onlusten , als hebbende tot hunne devotie 't geheele landt, de gantsche vloote en den Tower
van dese stadt; alleenlijck vertrowt men de gemelde stadt
niet veel , specialijck alsoo men well weet , dat deselve
met de presente Regeeringe niet wel te vreden en is, elite meerder , omdat se onlancx eenen expressen aen den
Generael Monck met brieven over eenige importante
saecken heeft afgesonden. Den gem Generael heeft last
van 't Parlement herwaerts te comen , en is oock op den
wegh , maer zijn Ed. compt geaccompagneert met eene
1) De naam is onleesbaar gemaakt.
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considerable crijgsmacht, en can binnen 4 a 5 daegen hier
wesen, 'twelck oock eenigh achterdencken geeft ; doch
willen sommige seggen , dat hij volgens ordre van 't Parlement met dese macht herwaerts compt, alsoo 'tselve
voorheeft onder d'oude Officieren eene reformatie te doen ,
en veele, die se suspect houden , af te dancken ; d'wtcomp-

ste moet men verwachten. Seecker is het , dat de stalt
noyt soo groote inclinatie voor den Coninck heeft gethoont
als jegenwoordigh , zijnde bijkans alle de borgers , diegeene
wtgenomen , die eenige conincklijcke ofte geestelijcke goederen in possessie hebben, voor Sijne M t . Verleden Maendach sach men aen de plaetse op d'oude Beurs , daer
's Conincx beelt voor desen heeft gestaen , en met groote
vergulde letters noch geteyckent is : Exit Tyrannus Regum
ultimus , Anno libertatis Anglia etc. , een vel pampier
aengeplackt , en met groote letters geschreven : Exit non
Tyrannus , sed Regum omnium optimus, Anno felicitatis
Anglia. Dit pampier , zijnde van alle , die doenmaels op
de Beurse waeren, gesien en gelesen , wierde een weynigh
voor beurstijt, wt seeckere insichte op last van den Magistraet, door eenige dienaers met lange stocken , want
se daer andersints niet conden bij co " yen , afgescheurt;
maer een gedeelte jongens dit Biende, quaemen haer achter
't gat, naemen haer de stocker' af en braecken deselve,
en , hadden dese luyden haer niet datelijck geretireert ,

hadden se onbeschaedight niet daervan geraeckt.
Aengaende d'abjuratie (daervan in mijnen laetsten is
gemelt) van den Coninck ende desselfs familie, maecken
de leden van 't Parlement daerin groote difficulteyt ; eenige,
ontrent 12 a 13, deden den eedt ; maer d'overige hebben
sulcx absolutel. gerefuseert , zijnde wel genegen te belooven, soo veel mogelijck dit te presteren, maer haer niet
met cede daertoe te verbinden , als connende hun tegens
de dispositie van Godt, wiens wille haer onbekent is, niet
opponeren , en schijnt 't flatset oock daerbij moeten laeten
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verblijven, en ondertusschen de brieven , om nieuwe leden ,
daermede 't Huys te completeren , doen afsenden , alsoo zij
verklaert hebben, dat de leden, in de jaeren 1648 en 1649
uyt 't Parlement geexcludeert , oock van dit jegenwoordige
sullen wtgeslooten zijn. 't Parlement begint oock eenige
van diegeene , die in dese laetste beroerte met d'armée
hebben gehouden , van haere ampten tc degraderen , hebbende boven de bewuste 9 Officieren , die al voor 3 maenden waeren gecasseert , en nu, door ordre van 't Parlement ,
binnen dese stadt , ofte als men 't hier noemt , binnen de
linien van communicatie, niet mogen comen, Sir Henry
Vaine , die voor desen soo wel in het Parlement als den
Raet van Staete de voornaemste was , belast wt dese stadt
nae zijn huys te vertrecken , en hem aldaer tot naerder
ordre t'onthouden. Sijn Ed t wierde voor drie dingen voornaementl. beschuldicht : 1. dat hij hadde gesocht de Regeeringe te veranderen, 2. den Vice-Admirael Lawson te
debaucheren eh van 't Parlement te trecken , en 3. dat
hij met Lambert secrete correspondentie hadde gehouden.
Met d'heere Whitelock , die 't groote zegel tot desavantage
van 't Parlement heeft gebruyckt, sail 't niet veel beter
afloopen.
't Is mijn ten hoochsten leet te verstaen, dat de civiliteyt en eere iu 't inhaelen van heeren Ambassadeurs van
Dennemarcken, door d'heere Ambr de Thou gethoont, soo
slechte rencontre heeft gehadt. Indien 't geoorlooft is van
de actien van soodaenige heeren t'oordeelen , en soo veel
ick wt de circumstantien , in U Ed t brief gementioneert,
can sluyten , dunckt mijn (onder correctie) dat sijne

Exiie

reden heeft om sick over den Graef van Flodorp , door
wiens ordre de boode dit verschil causeerde , te beclaegen ,
en de Deensche Ambassad rs t'excuseren, en haere EXcien,
indien den gem Amb r sulcx conde pretenderen , volle satisfactie te hebben gegeven. Echter zijn bier eenige hooge
persoonen, dewelcke van opinie zijn, dat d'heere de Thou
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ongelijck heeft, daervan U Ed t bij andere occasie sail connen dienen. Verblijve tuiddelerwijle,
Mijn Heere,
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
London den 13/23 Januarii 1660.
U Edt beyde missieven van gen en 16 en deler hebbe gisteren ontvangen. Mr. Nielson bedanckt U Ed t voor de
groetenisse, en gaet wederom zijne gebiedenisse hiernevens.
Adres: Mijn Heer, mijn Heer Bernarts etc., jegenwoor-

dich in den Haegh , op de Pleyn.

Mijn Heere.
Den Generaell Monck en is noch niet alhier aengelanght,
en sail nae gissinge eerst in 't midden van d'aenstaende
weecke hier connen wesen. De affgesondene Commissarissen van 't Parlemt , om sijne Exc 1e te complimenteren ,
heeft hij seer civilijck bejegent en om zijn respect aen
't Parlement te thoonen , bleef hij bij deselve 's avonts tot
eeten. Dese stalt heeft hem gelijckerwijse drie Gedeputeerden te gemoet gesonden en aen hem haer addres gemaeckt. Overall in de steden , waer hij passeert, wert hij
met seer groote eere ontvangen en de kloeken tot teycken
van blijschap geluydt. Oock werden hem ('twelck eenichsints zijne reyse tardeert) bijkanis op alle plaetsen requesten gepresenteert, ten eynde hij de saecke daerhenen
gelieve te disponeren, dat een vrij Parlement moge worden
beroepen , ofte de gesecludeerde leden in den jaere 1648
wederom in 't Parlement geadmitteert ; maer sijn E. en
geeft daerop geene directe antwoort , sulcx dat men noch
niet van zijne resolutie can verseeckert zijn. Evenwel zijn
er veele van opinie , dat bij de partijti van dit jegenwoordige Parlement heeft aengenomen , alsoo de leden van
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'tselve voor drie daegen seeckere declaratie hebben doen
publiceren, in dewelcke zij verklaeren, 1. datse de Regeeringe van dese natien onder een Republicque eu vrijen
Staet, sonder Coninck, single persoon (als 't hier wort
genoempt), ofte Opperhuys willen vast stellen , en dat deselve van tijt tot tijt door Parlementen van haer selfs gekosen, sullen worden geregeert, bij dewelcke d'hoochste
authoriteyt sall wesen. 2. Dat 't volck volgens de wetten
van 't landt (sonder arbitraire macht) sail worden gouverneert. 3. Dat reele provisie tot maintenue van de Predicanten sall worden gemaeckt en tot dien eynde de thienden
(dewelcke de militaire macht vermeende haer te ontnemen)
gecontinueert. 4. Dat d'Universiteyten en scholen van
't landt bij haere privilegien sullen worden geconserveert.
5. Datse tot restauratie van d'afnemende Commercien ,
haere gedachten op soodaenige middelen willen laeten gaen,
die deselve mogen bevorderen en wederom brengen, en dan
6. soecken soo veell mogelijck de swaere lasten waeronder
de natie is suchtende , af te helpen. Bovendien heeft 't Parlement dese weecke met herstellinge van Yrlandt en vergevinge van veele militaire charges doorgebracht ; zijnde
de voornaemste Hoofden van de militie en den Staet in
Yrlandt, te weeten : Lieutenant Generael Ludlow, Coll.
John Jones ende Miles Corbet voor hoogh verradertje beschuldicht , en belast haer daervoor bij 't Huys te suyveren.
D'heeren Fleetwood, Whitloch, Stricklandt en Hollandt
sullen eerst op toecomende dienstlach in 't Huys compareren , omme tot 'tgeene hun te laste wert geleyt , t'antwoorden.
Van Dover wert geschreven , dat verscheyde persoonen
`heel well gekleedt aldaer waeren gearriveert, en dat den
Gouverneur deselve in hectenisse hadde doen nemen, alsoo
gepresumeert wert dattet persoonen zijn van 's Conincx
partije wtgesonden. Ick verblijve,
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Mijn Heer,

U Ed ts ootmoedigen eri dienstwilligen dienaer.
Londen, den 27 en Januarii st. loci 1659.
Soo datelijck wert mijn U Ed ts laeste vari 30en deser
behandight. Hiernevens de gebiedenisse van Mr. Nelson.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presente-

ment a la Haye , op de Pleyn.

Mijn Heere.
'T Parlement continueert noch eri is dagelijcx besoignerende over middelen tot haere conservatie streckende ,
hebbende tot dien eynde noch eenige leden t'sedert 't afgaen van mijnen laesten wt het Huys gevoteert eri. een
(Majoor Saloway) nae den Tower doen brengen. Oock zijn
de Commissarissen van 't groote Segel eri de Rechters van
de Hoven van Justitie eri van d'Admiraliteyt geëligeert.
D'heere Fleetwood is door last vertrocken , eri werden dagelijcx veele Officieren gecasseert en andere in haere plaetsen aengenomen , eri verscheyde persoonen (geduyrende
dese laetste interruptie van 't Parlement), door ordre van
soldaeten in hectenisse genomen, wederom vrijgestelt, nae
dat se eerst bij geschrifte hebben belooft hun naedesen
in geene actien tegens 't jegenwoordige Parlement ofte de
ruste van de Republicque te engageren, werdende soo veel
mogelijck geleth om 'tgeene nieuwe onlusten mochte veroorsaecken , te prevenieren.
Evenwel heeft men redenen om voor veranderinghe te
vreesen , alsoo noch hier en daer in 't landt inclinatie voor
een vrij Parlement wort gespeurt , waertoe de stadt Londen oock genegen is , hebbende (gelijck voor seecker wert
geseyt) geresolveert een vrij Parlement te willen hebben ,
couste que couste. Dese verschillen gelooft men den Ge-
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nerael Monck bij zijne aencomste te sullen eyndigen en
in faveur van d'eene ofte d'andere partije te verklaeren,
werdende middelerwijle bij beyde seer geflatteert, sulcx dat
't Parlement sijn E. tegemoet heeft gesonden den Secretaris van Staet Mr. Schott nevens noch een ander Heer,
om sij E. over desselfs groote en geluckige successen te
congratuleren en voor de gedaene werckelijcke dienste
hoochlijck te bedancken.
Voor zijn Ed t is al over laugh een huys in Withaell
gereet geweest; maer , als ick hebbe verstaen, sail hij daer
niet willen intrecken , maer in een ander huys, dat hij in
Louden heeft gehuyrt. De stalt, meent men, hem op haere
zijde te hebben: want soude anders soodaenige vigoureuse
resolutie niet hebben genomen. Men hadde den gem
Monck hier in dese weecke verwacht; maer sail eerst in
d'aenstaende hier connen welen. Eenige zijn van opinie,
dat d'heere Fairfax (die, onder pretext van 't Parlement,
indien de noot sulcx mochte vereyschen, t'assisteren , eene
considerable macht vergadert heeft) met gem Generael
voor een vrij Parlement is, hebbende met malckanderen
tot Yorck over die saecke geconfereert. Bij soodaenige constitutie van saecken is lichtelijck t'oordeelen, wat vreemde
Ministers hier connen rotrechten. D'heere Amb r Nieupoort
heeft voor eenigen tijt , als U Edt buyten twijffel sult hebben vernomen, door memorie den Raet van Staete seecker
point `) concernerende de vrede tusschen de Noordtsche
Coningen en specialijck de pretensie van Sweden over geledene schade in ,Guinea; maer sijn EX cie heeft geen directe
maer dilatoire antwoort daerop gecregen, doende den Raet
van Staete hun door den Ceremoniemeester ten reguarde
van haere eggen domesticque affaires excuseren. Gelijck
complement is oock aen de Sweetsche Ministers gedaen.
1) Hier is een woord, overgeleverd of iets dergelijks, in de pen gebleven. Door memorie zal bij memorie moeten beteekenen.
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Dit niet tegenstaende heeft d'heere Downing ordre om
wederom nae den Haegh, en als sommige seggen, in qualiteyt van Envoyé Extraordinaire te gaen.
Voor drie daegen gebeurde tot Kinsington , een stadje
3 mijlen van hier gelegen , een groot ongeluck : want den
Graef van Chesterfield ende seecker Edelman , hebbende
eenige woorden met maickander gehadt, raeckten ten laetsten in duel , en wierde Edelman doodt gestoocken. Den
Graef heeft hem daernaer met de vlucht gesalveert. Verblijve middelerwijle,
Mijn Heer,

U Ed ts ootmoedigen en dienstwilligsten dienaer.
London, den 20130 Januarii 1660.
U Edts van 23 en hebbe soo terstont wel ontvangen ; mijn
Iaetsten was van denselven dato. Mr. Nelson (die hiernevens zijne gebiedenisse doet) en ick sullen U Ed t gesontheyt morgen drincken in chocolade. Adieu.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts , presentement

a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
Verleden Maendach den ben deser wierde d'heere Generaell Monck door d'heeren Schot en Robbinson ter
audiencie bij 't Parlement met soodaenige ceremonien , als
men met Ambassadeurs van vreemde Princen en Staeten
is gebruyckende , gebracht. Sijne EXeie giengh te voet van
zijn logement, staende eenige compagnien te voet laughs
den weck hij passeerde. Comende in Westmunster, wierde
(gelijck d'Ambassadeurs) eerst in seecker kamer en van
daer, den Sergeant d'armes 't scepter voor hem draegende,
in 't Huys gebracht, alwaer een stoel van Staet van roode
vluweel, om daerin te gaen ritten , voor hem was gestelt,
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en schoon den Speaker hem versoehte daerin te sitten ,
heeft hij evenwell, om zijne submissie als haeren dienaer
te thoonen , dese eere geexcuseert, blijvende geduyrigh met
ongedeckten hoofde staen. Den Speaker bedanckte hem
voor zijne groote diensten wtten naeme van 't Parlement,
dewelcke 't Huys wederom bedanckte voor dose groote eere,
leggende deselve niet te hebben gemeriteert; verhaelde
daerbij van de menichvuldige requesten , hem op zijne reyse
alomme gepresenteert , om een vrij Parlement ofte de readmissie van gesecludeerde leden te bevorderen , en zijn
antwoort daerop gegeven. Ende alsoo Sijne Ex C1e een lit
is van den Raet van Staete, heeft men hem den eelt van
abjuratie van Conincklijcke Stuartsche familie voorgeleyt;
maer Sijn Edt heeft dezelve voor zich en zijne armée beleefclelijck geexcuseert.
Waerwt verscheyde Coninxgesinde groote hoope van
zijne affectie tegens den exulanten Coninck schepten ; maer
ick geloove, dat se wt zijne jegenwoordige actien 't tegendeel sullen sluyten. Want gisteren , werdende d'acte van
schattinge der 6 maenden, hondertduysent ponden sterl.
per maent, over dese drie coninckrijcken, gepubliceert, en
welende erkent dat de stadt London geresolveert hadde
op d'ordre van dit Parlement (schoon haere quote alleen lijck tot 4663 ponden per maent monteerde) niet een duyt
te betaelen, dede Sijne Ex cie zijne gantsche armée nae de
stadt marcheren , de voornaemste posten beseth houden en
verscheyde van d'Aldermens nae de Tower zenden , en (als
men secht) eene groote somme gelts (de schattinge van
eenige jaeren voor 't contingent van de stadt excederende)
wechbrengen , hebbende dese nacht met d'armée in London
gelogeert. Het Parlement heeft gisteren geresolveert de
poorten van de stadt te demolieren, de borgerschap te
desarmeren en aldaer eene nieuwe militie te constitueren
en zijn dienvolgende alreets alle posten op- en de kettingen afgenomen, eli twee poorten geraseert. Of men met
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dese rigeur tegens de stadt verder will procederen, sail
den tijt leeren. 't Geheele landt is van deselve resolutie
geweest, om niets te betaelen, maer dese stadt werdende
aldus getracteert , is 'er weynich apparentie voor haer
om resistentie te doen : want de Commissarissen, die
dese penningen sullen vergaderen , hebben macht en ordre , bij refus , deselve par force te nemen en d'huysen, deuren en kasten tot dien eynde op te breecken.
Dit is de vrijheyt, die wt het bloedt van den Coninck is
gesprooten.
Voor drie daegen is in den Raet van Staete gemoveert
geworden , dat men den Generael Monck tot High Constable van Engelandt soude maecken.
Bij dese constitutie van inheemsche saecken zijn alle
debvoiren van wtheemsche Ministers vergeefs, en crijght
d'eene soo veel antwoort als d'andere. d'Heere Ext s Gedeputeerde van den Coninck van Dennemarcken heeft
verleden weecke aen den Raet van Staete seecker Memorie
gepresenteert , demonstrerende daerin d'onredelijckheyt en
absurditeyt van postulaten van den Coninck van Sweeden
in zijne jongste declaratie, specialijck aengaende den eysch
voor 't afstaen van Drontheim, streekende niet alleen tot
overgroote schade van Dennemarcken, maer oock inevitabel
prejudicie van delen Staet. d'Heere Amb r Nieupoort heeft
mede verleden Dingsdach aen den gem Raet in eene audientie mondelingh en bij geschrifte de vreede in 't Noorden gerecommandeert , ingevolge van zijnen last. d'Heere
Amb r van Vranckrijck heeft oock onlanx (als ick verstae)
in den geseyden Raet over dit subject en in faveur van
Sweden gesproocken. Dan 't schijnt dese heerere hebben
beyde handen volt van haere eggen affaires , en geen tijt
om op vreemde saecken te dencken.
Over de publicatie van vreede tusschen Spaignen en
Vranckrijck gratulere U Ed t , wenschende dezelve tot bevorderinge en niet tot prejudicie van eene honorable en
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seeckere vrede in 't Noorden moge strecken. Verblijve
ondertusschen ,
Mijn Heere ,
U Edt ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, den l0en Februarii 1660.
Met dese post en hebbe geen brief van U Ed t gehadt.
Hiernevens gaet de gebiedenisse van M r Nelson.
Adres:

A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presente-

ment a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
De affaires hier te lande zijn jegenwoordigh in eenige
confusie geraeckt. Alle Provincien , mitsgaders dese Stadt,
zijn tegens het Parlement , een gedeelte van d'armée (soo
te leggen) voor sich selfs. 't Landt will een vrij Parlement hebben ofte d'herstellinge van de gesecludeerde Members, waerin 't tegenwoordige haer interessen niet en can
vinden. 't Parlement heeft seeckere acte gepasseert en
opgeleyt een tart van 300000 ponden sterlinx , voor drie
maenden , dewelcke men gaerne per anticipatie soude
willen hebben, om daermede de soldaeten te betaelen en
andere crijtende schulden en oncosten te stoppen; maer
niemant will een duyt geven , 't zij dan datse worden verseeckert van binnen corten tijt een vrij Parlement ofte de
readmissie vat- gesecludeerde leden te sullen hebben. Indien men met force dele schattinge soude tenteren in te
brengen, zijn de borgers van dele stade geresolveert haere
deuren te sluyten , en hun soo langh zij konnen daertegens t'opponeren. Op 't landt en in d'andere steden sullen zij nae alle apparentie oock resistentie vinden, en bij
soodaenige constitutie van saecken schijnt het, dat de jegenwoordige I egeeringe niet laugh sall connen subsisteren.
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Aen d'intentie van d'heere Generaell Monck, die men
hadde gemeynt absolutelijck voor 't Parlement te wesen ,
wert noch getwijffelt. Sijne Ex C1e was verleden Maendach
tot S t Albans, een plaetse ontrent 20 mijlen van hier leggende, alwaer hij van verscheyde persoonen, en onder anderen wtten naera van Heere Amb r Nieupoort , door mijnen
soon wierde gecomplimenteert. Hij heeft voor 3 daegen
eenen remarquablen brief aen 't Parlement geschreven,
versoeckende dat aen de militie, leggende in London en
West Munster, drie maenden gagie mochte worden betaelt,
en deselve belast wt London te marcheren e'n haere quartieren elders in 't landt te nemen : sonde anders niet well
met zijn volck nae London connen comen. Het eerste is
voor haer niet mogelijck en 't tweede heel moeijelijck te
presteren : want er weynigh geit voorhanden is, en schoon
se hebben belast de respective regimenten voort te trecken , en wert soodaenige ordre niet geobserveert. Want
verscheyde regimenten willende sonder betaelinge niet marcheren , hebben haere Officiers , die genegen waeren de
last van 't Parlement t'achtervolgen , gecasseert, de vaendels
gescheurt en gisteren en over nacht eenige posten ingenomen en groote insolentien gepleeght.
Diergelijcke onlusten is het Parlement, als geen support
hebbende, niet capabel te verhoeden. 't Eenichste middell
om dese natie oyt tot ruste te brengen, schijnt te veesen
de beroepinge van een vrij Parlement , waertoe yedereen
inclineert, tenzij den Generael Monck , die desen midlach
is aengecomen, die controversie will decideren, en, volgens
't exempell van Oliver Cromwell , de tijt waernemen en
hemself van alles meester maecken, denwelcken seecker
pampier hier door den druck gepubliceert seyt wt Connicklijcke familie , te weeten van Edward den 3e , en daerenboven van Richard, Coninck der Romeynen, te zijn
gesprooten.
Met zijn Ex. zijn eenige 1000, soo te peert als te voet,
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aengecomen; maer verscheyde quartieren, haer geassigneert,
werden van d'andere soldaeten beseth houden, niet willende aen haer de plaetsen inruymen.
Verleden Dingsdach heeft d'heere

Ambr

van Vranckrijck

audientie bij den Raet van Staete gehadt en 't huwelijck
met den Coninck van Vranckrijck en d'Infante van Spaignen
genotificeert. d'Heeren Sweetsche Ministers hebben gisteren in conferentie met Commissarissen van gem Raet
geweest, en d'intentie van haeren Meester in zijne laetste
declaratie geesclaircisseert.
Ick verstae so terstont, dat de soldaeten een maent
gagie hebbende gecregen, eenigermaeten zijn gecontenteert
en voortgegaen. Verblijve,
Mijn Heer,
Londen, den
U E. van

13 en

Gen

Feb. 1606.

Nebbe gisteren well ontvangen.

Adres: A Monsieur, Monsieur Bernartu etc., presente-

ment a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
De rigoureuse procedures van 't Parlement tegens dese
stadt zijn t'sedert mijnen laetsten van 10eí1 deser door
d'heere Generaell Monck gestuyt : want als sijne EgC1e op
den gem dash de poorten van de stadt hadde doen afneemen en in stucken breecken (echter sonder de nuuyre te
demolieren), de kettingen en posten weehneemen en 10
van den Raet van London nae de Tower lenden, is deselve 's avonts wederom nae Whitehall gekeert. Maer alsoo
zone comnnisie als Generaell op den gemelden dach expireerde, en nevens hem 4 Commissarissen over d'armée van
't Parlement wierden gestelt, is hij, ten regarde van dese
resolutie en andere pregnante redenen, specialijck oock,
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alsoo eenige van zijne voornaemste Officieren over dese
harde procedures tegens de stadt haer groot misnoegen
thoonden , op den

liet

in de voornoen met zijne soldae-

ten wederom nae London gemarcheert , alwaer hij , hebbende met den Lord Major en eenige van den Raet een
ruymen tijt in conferentie geweest, met goetvinden van
zijne Officieren eene ample missive aen 't Parlement dupescheerde, versoeckende onder anderen daerin, dat 't Parlement geduyrende haere sessie in der daet haere affectie
tot het gemeenebeste van de natie wilden thoonen , de
opene plaetsen van Officieren van armée sonder wtstell
met andere voorsien en 't Huys als 't behoort opvullen , en
dat de noodige brieven daertoe tegens delen lach mochten
worden gereet gemaeckt , als zijnde dit 't eenichste expedient om de geheele natie te mogen contenteren.
Op dese missive resolueerde 't Huys, dat den Generaal
wt haeren naeme soude worden bedanckt voor zijne getrouwe dienste , gedaen in 't verseeckeren van de stadt , ei
aengaende 't completeren van 't Huys hadde 't Parlement,
al voor den ontvangh van zijnen brief, over de qualificatien
gedelibereert, deweleke t'zijner tijt souden worden afgesonden.
Onder 't volck (hun imaginerende een vrij Parlement te
sullen hebben) ontstont eene onwtspreeckelijeke vreuchde;
de kloeken wierden alomme geluyt, en op eenige 100 plaetsen groote vuyren gemaeckt, en eenpaerich geroepen : een
vrij Parlement ! een vrij Parlement ! en van 't tegenwoordige
seer schandelijck gesproocken.
Niet tegenstaende de bovengein resolutie van 't Parlement,
waeren(se ende) die van den Raet van Staete seer ontstelt en (heymelijck) op den Generael wttermaeten vergramt, Biende haere desseynen tegens de stadt en de
geëmaneerde acte van 't Parlement over de betaelinge van
de 100000 honden p maant, daerdoor te worden gecontramineert; vonden derhalven goet hem verleden maendach
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bij haer tot middach te gast te noodigen (zijndë van intentie geweet, gelijck yedereen rontwt seyt , hem datelijck
op een ofte andere maniere van kant te helpen); dan sijne
Ex cie heeft hem voor dese civiliteyt bedanckt en beleefdelijck geexcuseert. Men beeft hem daernaer oock versocht
zijne gewoonlijcke plaetse in den Raet te willen nemen;
maer hij heeft geantwoort, soo haest als 't Hays was opgevult, haer te sullen comen opwachten.
In de bovengein missive hadde den Generael hem oock
beclaeght, dat d'heere Lambert eǹ Sir Henry Vane (ongeacht d'ordre van 't Parlement) in de stadt jegenwoordich
waeren, soeckende nieuwe tumulten te verwecken; waerop
't Parlement (alleenlijck onder schijn om den G-enerael niet
te willen desobligeren) verleden maendach den gem Vane
wederom heeft doen vertrecken en Lambert door opentlijeke proclamatie belast, onder verbeurte van zijnen geheelen staet, voor 't Parlement op den Men deler te
compareren.
D'Anabaptisten, Quakers en' andere Sectarissen zijn
middelerwijle besich geweest om dese stadt t'enbrouilleren;
maer hebben door de vigilantie van Generael en den Magistraet van de stadt noch niets connen wtrechten. Sij
hebben ondertusschen haere dienste aen 't Parlement gepresenteert , en zijn daervoor hoochlijck bedanckt.
De Provincien persisteren in haere voorige resolutie
voor een vrij Parlement ofte readmissie van de gesecludeerde leden, en werden dienaengaende verscheyde requesten aen den Generael behandicht, ende vert geseyt, dat
d'heere Fairfax eenige 1000 mannen bijeen heeft om, des
noot zijnde , den G-enerael ende de stadt t'assisteren.
Het Parlement weet sich hierin quaelijck te vinden , en
om geen hazard in 't toecomende te loopen , Boude gaerne
de leden, sullende nae desen in 't Hays sitten, met eersen
eelt constringeren; dan connen oock niet wel hierover
accorderen; zijn evenwel soo verre genomen, dat se sullen
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belooven ende verklaeren getrouw te willen zijn aen de
Republicque van Engelandt ende de Regeeringe daervan
onder eerre Republicque ende vrije Staet, sander Coninck,
enckel persoon, ofte heerenhuys.
Dese domesticque affaires zijn oorsaecke , dat alle debvoiren van de vreemde Ministers niet en werden in consideratie genomen.
D'heere Lockart, zijnde van Duynkercken voor twee
daegen gearriveert, heeft gisteren aen den Raet van Staete
rapport gedaen. Verblijve hiermede,
Mijn Heere,
U Eds ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, den 17/27 Februarii 1660.
U Edt
de gebiedenisse

1) hebbe wel ontfangen. Hiernevens
2)

Adres: A Monsieur, Monsieur
a la Haye, op de Pleyn.

2) presentement

Mijn Heere.
Hier te lande zijn wederom nieuwe en considerable veranderingen in de Regeeriuge voorgevallen. Dan de militie
die t'sedert 't moorden van den Coninck 't grootste gesach
heeft gehadt, schijnt noch in dese macht te sullen continueren en overall de wetten te willen stellen. Op verleden saterdach, den 18e2 Februarii, zijn voor d'heere Generaell Monck in de stalt gecompareert 10 van 't Parlement
(soo als 't doenmaels was) en 10 van de gesecludeerde
leden , dewelcke ter presentie van sijne

EX c ' e

de redenen

van haere pretensie voorbrachten. Dan deselve heeft beyde

1) Het woord missieve en de dagteekening zijn uitgewischt.
2) De naam is onleesbaar gemaakt.
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partijen gehoort en , sonder de controversie op dien dach
te decideren , wederom laeten wechgaen, meynende ondertusschen 't Parlement alles voor hun richtigh te welen.
Sijne Ex e marcheerde hierop verleden dingsdach den 21e"
dito omtrent 8 uyren 's ochtens wt de stadt met eenige
regimenten te paert en te voet nae Whitehall, alwaer hij,
hebbende de gesecludeerde leden (soo veel als in de stadt
waeren) en eenige van 't Parlement voor hem doen comen,
verklaerde, dat hij van gemelde leden satisfactie hebbende
gecregen , 't beste expedient om de ruste van natie wederom te brengen, vondt, dat de leden voornoemt haere
plaetsen wederom in 't Huys naemen , haer representerende , de noot te vereyschen datse ten spoedichsten haere
gedachten lieten gaen om 1. d'armée van 3 natien tot de
vrede en securiteyt van selve vast te stellen ; 2. om deselve te lande en te waeter , als 't behoort , te mainteneren; 3. een RRaet van Staete t'appoincteren en brieven tot
beroepinge van een nieuw Parlement , om tegens den 20e1
April in West-Munster te vergaderen , te depescheren ;
en 4. over eene wettelijcke dissolutie van dit jegenwoordige Parlement te delibereren, met protestatie geen ander
oochmerck hierin te hebben als G-odes eere en d'herstellinge van dese natien op de gronden van eene Republicque.
Hierop naemen beyde partijen haeren afscheyt en giengen terstont nae 't Huys. Over welcke readmissie van
gesecludeerde leden in dese stadt (als meynende nu t'eenemael haer wit bereyckt te hebben en den Coninck haest
te sullen sien) eene ongemeene vreuchde ontstondt, sulcx
dat de kloeken alomme wierden geluyt en (gelijck als voor
14 dagen gebeurde) mennichte van vreuchdevieren aengesteecken. Maer datse hiertoe soo groote redenen hebben
gehadt , blijckt niet : want zijne Exdbe den Generael heeft
in zijne declaratie dese clausule geinsereert : sonder Coninck, enckell persoon, ofte heerenhuys.
Het Parlement met dese leden zijnde geaugmenteert,
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heeft terstont geconstitueert den Generael Monck Generalissimo over alle Forces in de 3 natien, en Vice-Admirael
Lawson in zijne charge als Vice-Admirael geconfirmeert.
Verscheyde resolutien in de jaeren 1648 en 1649 eii
onlancx op den 5 en Januarii tot prejudicie van dese leden
streckende , gelijck oock eenige t'sedert d'aencompste van
Generael genomen, zijn t'eenemaell geannulleert, connende
d'andere leden als minder in 't getall sulcx niet beletten.
Alle gevangene in de Tower en elders , als Sir George
Booth mitsgaders zijne partije, d'aldermens van stadt enandere zijn wtgelaeten en op vrije voeten gestelt. Den
Raet van Staete hebben zij gecasseert en een nieuwen
wederom (bestaende in 31 persoonen) opgerecht, waerin
doch eenige weynige van d'oude weer zijn geraeckt, alzoo
zij op de gewoonlijcke maniere (ick vertrouwe door trecken
van pampierjes) zijn gekosen. In desen Raet is Generaell
Monck d'eerste. De resolutie van 't Parlement aengaende
de stadt London en de te maecken reformatie in haeren
Raedt zijn mede geannulleert, en daertegens geresolvoert,
de poorten, posten en kettingen van deselve op costen
van Staet te repareren , sullende deselve haere voorige
vrijheyt genieten om haere eygen militie in postuyre te
stellen ; ende alzoo 't Parlement groot mangel aen geit
heeft, sail deselve stadt worden versocht eene considerable
somme te willen avanceren.
Bij soodaenige constitutie van saecken is eenige apparentie van dat dese natien doch eenmeel mochten tot stilte
worden gebracht; dan men heeft groote redenen om daeraen te twijffelen, alzoo alle Provincien een vrij Parlement
ei? sander restrictie begeeren (zijnde van intentie door dit
middel den Coninck te mogen inroepen), en den Generaell
en dit Parlement (om hem niet te desgousteren) daertegens sustiueren, dat de persoonen , die in 't toecomende
(jegens den 20 e1 ofte 25 e " April) Parlement sullen compareren, sonder qualificatie niet sullen worden geadmittecrt
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Voor dese geluckige restauratie van Leden heeft 't Parlement geresolveert Godt d'Heere op toecomende dingsdach te dancken.
Den Generael Monck is desen middach van stadt seer
costelijck gefesteert, verstae so even, dat hij wt last
vant Parlement deselve heeft genotificeert, dat de van hun
voor 2 daegen verschotene penningen sullen worden geemployeert tot af betaelinge van militie, die voorts sall
werden afgedanekt en geene andere als die hij wt Schotlandt medegebracht heeft , gecontinueert, waervan metten
eersten wat naders. Verblijve middelerwijle,
Mijn Heere,

U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen , den 24en Februarii , st. vet. 1660.
U Edt missive van 27en Nebbe gisteren wel ontvangen.
Hiernevens de gebiedenisse van M r Nielson.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presente-

ment a la Haye op de Pleyn.

Mijn Heere.
T'sedert mijnen laetsten van 24en der verleden maent
en is hier niet veel van sonderlinge consideratie voorgevallen , zijnde 't Parlement voornaementlijck besich geweest
om seeckere acten tot ontslaeginghe van diegeene, die
overall in 't landt, vermits se voor een vrij Parlement hadden verklaert, gearresteert waeren , en diergelijcke particuliere affaires te depescheren.
De stadt London heeft op versoeck van 't Parlement, tot
betaelinge van de militie , geresolveert eene comme van
60000 ponden sterl. te verschieten , sullende deselve wt de
maentlijcke contributie van 100 m ponden wederom intrecken; dan dat de militie (als in mijnen voorigen heb ge-
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mentioneert) daermede salt worden afgedanckt , en continueert niet.
Den Raedt van Staete vergaderde compleet voor 't eerste
mael verleden Saterdach ; maer sail haer qualijck met eenige
vreemde affaires vóór 't aenstaende Parlement willen (of
connen) bemoeijen. Daer zijn oock twee Secretarissen van
Staet gestelt, te weeten eenen John Thompson ende d'heere
Thurloe , voorige Secretaris van Staet en van de beyde
Protecteurs.
Over 't depescheren van brieven van beroepinge van
't toecomende Parlement zijn verleden maendach en t'sedert in 't Huys verscheyde debatten gevallen ; eenige leden
(met recht en volgens de statuten van 't Landt) sustineerden , dat geen Parlement sonder authoriteyt van den
Coninck , ofte (geen Coninck zijnde) van 't Heeren-Huys,
ofte ten minsten sonder d'authoriteyt van een enckel persoon , can worden beroepen , 't laeger Hays (als men recht
spreecken moet , zijnde maer een gedeelte van 't Parlement)
geene macht hebbende om een Parlement t'ontbieden.
Dese vonden derhalven raedtsaem den Coninck 't herroepen en de brieven wt zijnen naerve af te senden. Andere
waeren daertegens en van een ander sentiment. Oock
wert geseyt, datter eenige proponeerden, men soude d'heere
Richard Cromwel tot Protecteur maecken over dese natien,
soo lange tottet Parlement in April soude comen te ritten.
Over de dissolutie van 't tegenwoordige heeft men oock
gedelibereert , en eyndelijck geresolveert , dat deselve voor
of op den 15en Meert sail geschieden.
Verleden Dingsdach heeft 't Parlement een danckfeest
voor haere restauratie gecelebreert, 't welck oock de stadt
dede, alwaer Sijne ExC1e d'heere Monck de predicatie (en
niet in West Munster), nevens eenige Officieren, hoorde,
en wierde nae geeyndigde predicatie van den Lord Major
en Aldermens heerlijck getracteert in Grocers Hall en
daernaer tot een vrije man (als men 't hier noemt) van
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Grocers Hall gemaeckt, zijnde seeckere eere, die de stadt
voor desen alleenlijck haer Coningen en Princen aendeden.
De poorten van gemelde stadt zijn wederom opgemaeckt
elf gerepareert. Sijne Ex cie d'heere Amb r van Vranckrijck
heeft over de vrede , met Spaignen geslooten, verlede Sondach in zijn hays het Te Deum doen singen en met alderhande instrumenten musiceren ; sail, als zijne domesticques
leggen, in 't begin van d'andere weecke vreuchdevuyren
branden.
Hier loopera geruchten , dat den Coninck van Sweden
van eerre koortse Boude overleden zijn en dese tijdingen
van lach met een expressen wt de Sondt aen de Sweetsche
Ministers aengecomen zijn. Verblijve,
Mijn Heere,
U Ed. ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, den Z en Martii, st. v., 1660.')
Adres: A Monsieur, Monsieur . ....
a la [iaye, op de Pleyn.

2 ),

presentement

Mijn Heere.
D'hoope tot herstellinge van den Coninck neemt dagelijcx toe , principalijck alsoo 't Parlement verleden Vrijdach
is gedissolveert. Veele willen hier seggen , datter al eenige
nae Sijne May t zijn afgevaerdicht, om met deselve te tracteren ; dan can culcx niet aennemen.
Voor 't scheyden depescheerde 't Parlement d'acte, concernerende de beroepinge van 't toecomende Parlement
tegens den

25 en

van d'aenstaende maent, en werden de

gewoonlijcke brieven in de naeme van de Bewaerders der

1) De vermelding der ontvangst van vorige missieve, benevens nog
iets anders, is uitgewischt.
2) De naam is onleesbaar gemaakt.
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liberteyt van Engelandt bij authoriteyt van 't Parlement ,
onder 't groote zegel dagelijcx afgesonden. In dese acte
heeft 't Parlement seecker clausule doen insereren , te
weten , dat dose procedures van dit Huys (om daermede
te thoonen, datse maer een gedeelte van 't Parlement zijn)
door nootdringende redenen bij jegenwoordige constitutie
van tijden gecauseert, niet en tenderen omme in 't minste
te krencken, veell min wech te nemen 't oude recht,
't welck 't Huys van Peeres (bestaende in d'heeren hebbende haer in de saecke van 't Parlement geengageert tegens de forces, wtten naeme vali laetsten Coninck vergadert en tot den jaere 1648 gecontinueert) hadde ende
heeft om te wesen een deel van 't Parlement van Enge
landt. Eenige willen hierwt sluyten , dat tegens den gepraefigeerden tijt de Lords ofte 't Opperhuys mede op haere
gewoonlijcke plaetse sullen compareren.
Daerenboven heeft 't Parlement dienselven avant geresolveert , dat op den 6 ° 11 April een vast- en biddach alomme
in dese landen sail worden gehouden.
Met brieven wt Irlandt heeft men seecker naericht , dat
de Vergaderinge ofte Parlement aldaer noch continueerde ,
en over saecken , den Coninck toucherende, serieuselijck
delibereerden.
De phanaticque (als men se hier noemt) en gedesgousteerde gemoederen soecken well nieuwe troublen te verwecken ; dan de Regeeringe draeght behoort jcke zorge om
alles in goede ruste t'houden. De stadt London heeft tot
dien eynde op verleden Maendach aen den Raet van Staete
en den Generael Monck versocht , van Whitehall en S t James te gelieven te removeren en in de stadt bij haer te
resideren, om te seeckerder te mogen zijn ; dan den Raet
en Sijne Excell., soodaenigh gevaer noch niet apprehenderende, hebben haer voor dose affectie en civiliteyt bedanekt.
Oock zijn op denzelven lach (le Jesviten, gelicentieerdo
Officieren van d'armée, en die den Coninck tegens het

832 Geheime correspondentie uit Engeland , 1659, 1660.
Parlement hebben gedient, door drie verscheyde proclamatien belast binnen 5 a 6 daegen wt dese stadt te vertrecken en haer in 't landt op haere goederen , en die
geene en hebben, 20 mijlen van dese stadt af, te vervoegen , om daerdoor alle occasie van onlusten te benemen.
D'heere Lambert (als 't schijnt) heeft den Raet van
Staete noch geene volle satisfactie gegeven: sulcx dat hij
noch in de Tower wert bewaert.
Collonel Berry (een van de voornaemste Regeerders voor
desen) is mede in hectenisse genomen en op een ander
plaetse gebracht. Sir Arthur Hasleridge, Col. Desbrow en
Coll. Kelsey hebben belooft aen den Raet van Staete, de
jegenwoordige Regeeringe subject te zijn en niets tot prejudicie van deselve te sullen ondernemen.
D'heere Montague is gereet om nae de Vloote te gaen.
Veele wenschen , dat de jalousie die tusschen hem en
Lawson (die oock eenige grillen in 't hoofd heeft) is, nieuwe
brouillerien mochte baeren ; dan wert gepresumeert, dat
men van die kant niet veel sal hebben te vreesen.
Die jegenwoordigh binnen White Hall woonen, zijn
belast wt te trecken ; tot wat eynde is onseecker. Eenige
meenen om plaetse voor de leden van den Raet van Staete
te maecken ; andere zijn van een ander opinie.
Den Raet van Staete heeft eenige wt haer middel geconstitueert , om over d'wtheemsche saecken te delibereren,
dewelcke jegenwoordigh besich zijn met de Noordersche
affaires. lok verstae, dat d'heeren Engelse Plenipotentiarissen in de Sondt in haere laetste missive den Coninck
van Dennemarcken voor refusant hebben verklaert. De soon
van heere Ambr Nieupoort heeft door dit groote onweer
en contrarie windt de riviere wederom moeten inloopen en
is hier gisteren aengecomen. Waermede verblijve,
Mijn Heere.
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
London den 23en Meert st. vet. 1660.
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den gepubliceert ; dan deselve is in soodaenige termen (soe
als ick verstae) gecoucheert , dat de ges. roovers niet meerder gerestringeert zijn als voor delen.
Dat Sijne Exc' e met den meergerij Generael in goede
intelligentie staet eh t'saemen vecle conferentiere hebben ,
Nebbe tot nochtoe niet connen vernoemen ; maer ick ben
seecker, dat dito Ambassadeur bij den Generael voornoomt,
tsedert zijne aencornste wt Schotlandt, niet over 2 ofte
ten hoochsten driemael is geweest. Sijn tweede soon vertreckt van lach naer \Tranckrijek. Ick verblijve rniddelerwijle,
Mijn Heere,
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dientier.
London , den 13/23 Aprilis 1660.
U Ed t laeste van 16" deser hebbe wel ontvangen , hiernevens de gebiedenisse van Mr. Nielson.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presentement a la Haye, op de Pleyn.

Mijn Heere.
Op verleden maendach hielden beyde Huysen (echter
yeder in 't besonder) eenen vast- en biddach. Voor 't Heerenhuys wierden twee predicatiën en voor 't Huys der gemeente, alwaer Sijne Ex cLe den Generael en den Raet van
Staete haer lieten vinden , drie predicatien gedaen , sulcx
dat het duyrde van 10 uyren af tot mine 4 uyren nae de
middach, en sail op den 10 deser binnen dese stadt ehde linien van communicatie en 14 daege daernaer over
't geheele landt een danckfeest worden gehouden om Godt
d'Heere te dancken dat 't Hem gelieft heeft zijne Ex' '.'
d'heere Generael en andere treffelijcke l uyden te verwerken, dewelcke instrumenten zijn geweest om dese natie
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van slavernye en miserie te bevrijden, 'twelck tot onsterffelijcke eere van geseyden Generael streckt , en geloove
niet dat oyt diergelijcke resolutien in Engelandt genomen.
's Daegs volgende , te weten op den len deler, die voor
Engelandt , soo langh de werelt staet , remarquabel is, wierden verscheyde brieven van sijne M t den Coninck van
Groot Britannien , aen 't Opperhuys , Laegerhuys en aen
den Generael, door Sir John Greenvile overgelevert en
met de grootste onderdaenigheyt en respect aengenomen
en gelesen. Sijne M t hadde gelieft in seeckere bijgevoeclhde
declaratie eene generale en suffisante amnestie te belooven, te willen passeren onder zijn groote zegel van Engelandt, aen yedereen die dese genaede binnen 40 daegen
nae de publicatie van ges. declaratie souden begeeren en
baer als getrouwe en gehoorsaeme onderdanen gedraegen,
diegene alleenlijck wtgenomen , die van 't parlement nae
desen sullen worden geexcipieert; 2. liberteyt van conscientie te vergunnen aen diegeene, die daerdoor de ruste
van 't Rijck niet en prejudicieren, en 3, aengaende 't poinct
van gecochte ende verkochte goederen te willen acquiesceren , met 't geene 't Parlement dienaengaende sail goetvinden te determineren. De leden van 't Laegerhuys hebbende den brief en declaratie van Sijne M t voornoemt,
met groote submissie, te weten , staende en blootshoofts
hoorera lesen ; wierden in haere gemoederen soodaenich van
vreuchde over dese zijne M ts genaedige missive (soo noemen se deselve) gealtereert , dat se terstont resolveerden
Hoochstgem Sijne M t per wissel over te stuyren 50000
ponden sterl., om daermede eenichsints zijne oncosten te
stoppen. Hebben oock met eene onderdaenige ende seer
submissive missive deselve voor dese onwtspreeckelijcke
genaede bedanckt, ende haere debvoiren , als onderdaenen
behoort , door den bovengein Ridder , die wederom vertrocken is, gepresenteert. Gisteren is men besich geweest
om eenige personen wt 't Parlement te kiesen, om aen
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Sijne Mt te senden , omme deselve herwaerts t'accompagneren. Wt 't Heerenhuys zijn 6 gekosen, waeronder de
G-raeven van Middelse p , van Oxford ende van Warwijck ;
heden sail 't Lagerhuys 12 wt haer middel kiesen.
Sijne Mt heeft mede door particuliere missive de stadt
London van zijne geuaede verseeckert , deweleke 10 persoonen wt haeren Raedt hebben gedeputeert, om Zijne Mts
halide te gaen kussen ende een present van 10000 ponden
sterl. mede te brengen.
Dit is eene saecke van groote consideratie , e'n daerover
geheel Europa verwondert staet, en nae alle apparentie
sullen de saecken in sommige gewesten haer wat anders
kanten en (als ick vertrouwe) dese Sijne M ts glorieuse
restauratie , oock de vrede in 't Noorden bespoedigen.
Alhier worden bij provisie 20 schepen van oorloge gereet
gemaeckt, om nae de Sondt te worden gesonden.
De bovenverhaelde resolutie van 't Parlement causeerde
alomme in dese stadt eene ongelooffelijcke blijschap ; de
kloeken wierden geluyt ; de stucken op de Tower losgebrandt ; mennichte van vreuchdevieren aengerecht , en
opentlijck op de straeten op de knien op de gesontheyt
des Conincx gedroncken , waertoe d'heere Extraordinaris
Gedeputeerde van Dennemarcken een goede quantiteyt
wijn voor zijn deur contribueerde.
Den voorges. Sir John Greenwile , die Sijne M ts missive
overbrachte, sail met 500 ponden, om hem een juweel
daervoor te coopen , worden vereert. Enfin , daer is tegenwoordigh geen dingh, dat dit groote werck (als alleenlijck
de Goddelijcke providentie, die 't selve schijnt te bevorderen) can stuyten. Want d'armée dependeert van Generael
ende is wttermaeten wel te vreden met de Conincklijcke
declaratie, en resteert anders niet als d'entrée van Sijne
Mt , daertoe (soo veel als ick heb verstwen) noch geen
seeckeren tijt is vastgestelt; doch sail 't niet laugh daermede aenloopen.
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Veele die voordesen de Conincklijcke spraecke hadden
vergeeten , beginnen al soetjes wederom te leeren , ende
spreecken in desen corten tijt al redelijck.
Dat H.H.M. over de wonderlijcke procedures van haere
Ministers in Dennemarcken verwondert zijn (als U Ed t
schrijft), en is geen wonder : want andere natien zijn mede
daerover verwondert, ende niet soo seer over de gesegde Ministers als over de Principaelen selfs. Ick Boude de Sweden
connen prijsen , vermits se constant blijven in haere maxime
(die evenwel geene eerlijcke luyden, veel min diegeene,
die van oprechte Christenen ende Protestanten te zijn
willen glorieren , betaemt); dat is , noyt eenige reflexie op
tractaeten ofte accorden te maecken , als se sien met de
violatie van dien yets te connen prospereren.
Met haere verwonderinge en sullen se de Sweden geene
schade doen , en soo langh se in dese verwonderinge over
't comportement van haere Ministers, en in d'alderatie over
de procedures van de Sweden sullen continueren, gelijck
se een rugmen tijt gedaen hebben , sullen se over 't geene
noch wellicht mochte comen te gebeuren en selfs over
haere eygen verwonderinge seer moeten verwonderen. Dien
Printz is ongeluckigh, wiens geallieerden haer, als 't hem
quaelijck gaet, alleenlijck daerover verwonderen. Ick verblijve,
Mijn Heere,
U Ed ts ootmoedigen en dienstwillligen dienaer.
London , den 4en Mey st. vet. 1660.

U Ed ts laetste van

ten deser hebbe wel ontvangen. De

gebiedenisse van Mr. Nielson.
Mylord Craven heeft mede zijne sessie in 't Heerenhuis
Adres:

A Monsieur, Monsieur Bernarts, presentement

a la Haye , op de Pleyn.
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Mijn Heere.
Sedert mijnen laetsten zijn wt alle quartieren van 't landt
alhier tijdingen ingecomen, hoe dat sijne Conineklijcke May t
van Groot Britannien alomme met groote solemniteyt en
onwtspreeckelijcke vreuchde van d'ingesetenen is geproclameert geworden. Niettemin zijn er noch veele quaetwilligen , die seer woelen en heymelijck door conspiratien en
andere wegen soecken dit groote werck soo veel mogelijck
te stuyten, jae selfs sijne May t , indien doenlijck, van kant
te helpen. Veele persoonen , die tegens sijne May t onbehoorlijck hebben gesproocken, zijn geapprehendeert ; onder
anderen is oock alhier seecker Capiteyn ingebracht, die
sonde voorgehadt hebben 't schip daerop den Coninck soude
overcomen, te laeten in de lucht vliegen; maer de persoon,
dewelcke hij zijn desseyn hadde bekent gemaeckt, heeft
sulcx ontdeckt. Oock wert voor seecker geseyt, dat een
Majoor een van de soldaeten, die de wacht bij den Generaell hadden , hadde gedesbaucheert en met 30 ponden sterl.
daertoe gecocht, dat hij gen- sijne Ex C1e soude doodtschieten ofte steecken ; dan desen , hebbende de gem comme
ontvangen , gaet sulcx overseggen en creegh noch 30 ponden voor zijne moeyte. Den Majoor is in hectenisse genomen. Generaell Major Harrison, mede een fanaticq,
en die getracht heeft in 't laat onlusten te verwecken,
sail metten eersten herwaerts worden gebracht.
't Parlement is seer besich om alles tot receptie van
sijne Mt selfs tot zijne Crooninge gereet te doen maecken,
werdende de logementen in Whitehall, St. Jameses (welcke
plaetse den Generael voor sijne M t quiteert) en Sommersetshuys met alle naerstich t gerepareert. Daer is mede
ordre gegeven om de Croon , 't scepter en purpuren tabbard te vervaerdigen. Veele private persoonen equipperen
haer op 't costelijckste om sijne May t te gemoet te gaen.
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De vereeringe voor sijn Hooch t den Hertoch van Yorck
is verdobbelt ende tutte 5000 ponden noch andere 5000
toegeleyt geworden.
Ondertusschen werden dagelijcx scherpe resolutien genomen , concernerende die geene die voornaementlijck aen
den doodt van den voorigen Coninck schuldich zijn geweest. Bradshaw , die President was , Olivier Cromwell
(sonder ander titell) , Henry Ireton , Thomas Pride , alle
overleden , zijn alreets voor hoogh verradertje beschuldicht,
ende ordre gestelt om de goederen van eersten te visiteren , en" in cas van refus de deuren en slotten t'openen
en optebreecken. 't Sal met 't geene d'andere hebben naegelaeten , niet beter afloopen. De boecken van den onthoofden Bischop van Canterbury, jegenwoordich in de
handen van Thurloe en seecker guyt van een Predicant,
sullen worden gerestitueert. Alle persoonen , die eenige
juweelen , silver ofte andere saecken , Sijne M t toebehoorende , hebben , sullen deselve in handen van seeckere
Commissarissen stellen. Den gem Thurloe noch voor 4
daegen Secretaris van Staet, is voorleden dingsdach in 't Lagerhuys voor hoogh verraedertje aengeclaeght, en voorts
den sergeant d'armes belast desselfs persoon t'assecureren.
Dan sijn Ed. heeft tot nochtoe niet connen gevonden
worden ; sail doch qualijck wt 't landt connen raecken ,
alsoo men nae hem inquireert en bovendien in alle havenen strictelijck is verbooden niemant solider pas wt te
laeten. Middelerwijie sullen de goederen van soodaenige
persoonen , die (ter tijde van 't procederen tegens den Coninck als Rechters present waeren en) voor verraeders
aengeclaeght zijn , en haer hebben geretireert , worden gearresteert en ten dienste van Coninck geconfisqueert , en
't geene dienaengaende in 't Journael van 't Parlement
wort gevonden , wtgedaen.
D'heere Downing quaem hier te Londen verleden dingsdach den Men deser, apparentelijck om zijne saecke en`,
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persoon te recommenderen, dan is , op 't aenraeden van
eenige vrienden , om sick selfs aen Sijne M t te presenteren ,
eergisteren wederom vertrocken, en sall, alsoo de windt is
seer goet geweest , voor 't aencomen van desen all in den
Hage gearriveert zijn.
't Was te wenschen , dat Sijne ExC1e d'heere de Thou maer
eene memorie in faveur van Dennemarcken geliefde te
presenteren ; ben van meyninge sulx de saecken in 't Noorden soude seer bevorderen. Het is vreemt , dat de Ministers van heeren Mediateurs (die neutrael behooren te zijn),
sells van diegeene, die in de conservatie en niet in de
ruine van Dennemarcken haer interest hebben , sooseer op
de Sweetse zijde inclineren. Ick verblijve ,
Mijn Heere ,
U Edts ootmoedigen en onderdaenigen dienaer.
Londen , den 18 en Mey 1660.
Adres : A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presentement a la Haye , op de Pleyn.

Mijn Heere.
Men verwacht alle uyre 't arrivement van den Coninck
van Groot Britannien, en soo haest Sijne M t tot Doveren
sall aengecomen zijn, sail men 't selve alhier binnen een
uyre connen weeten , alsoo langhs de riviere scheepen
leggen , die 't een nae 't ander , als zij vermercken , dat de
stucken op 't Casteell van Dower werden losgebrandt ,
't welck een teycken van d'aencompste van den Coninck
sail wesen , ordre hebben te vieren. Middelerwijle werden
alle dinge tot desselfs receptie gereet gemaeckt , die wttermaeten costelijck ende heerlijck sail zijn. Sijne Ex C1e den
heere Generaell is eergisteren wt dese stadt vertrocken,
om Syne May t te gemoet te gaen. Men secht, latter van
de Noblesse, nevens veeje voornaeme borgers en haere
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kinderen wt dese stadt , over eenige duysenden , die op
't costelijexste wtgemondeert zijn , alle te peert, nae Dover
gaen, om Sijne May t t'onthaelen. Ende vermits dese wederbrenginge en restauratie van Sijne May t niet sonder
groote costen van den Staet can geschieden, heeft 't Parlenient seeckeren impost opgeleyt, te weeten voor 3 maenden , 70000 ponden per maent , behalven noch 400000 ponden eens, die nae de conditie van yeder persoon sullen
worden betaelt. Het Parlement heeft op nieuws belast,
dat diegeene eenige roerlijcke goederen van Syne May t hadden , deselve sullen wederom geven.
Op verleden Saterdach wierden door den druck gepubliceert de naemen van de persoonen, welckers goederen
aen den Coninck sullen worden geconfisqueert ; waeren in
't getall bij de 8 ev 69, waeronder John Bradshaw, Oliver
Cromwell en Henry Ireton d'eerste. Veele van d'andere
hebben haer met de vlucht gesalveert. Den Generael Major
Harrison is dese weecke gevangen nae den Tower gebracht,
gelijck oock Collonell Desbrow , die men aen de waterkant
heeft gevonden. Sir Henry Milmay, dewelcke ten tijde
van den ouden coninck bewaerder van des Croons juweelen
was , willende nae Vranckrijck , is mede geapprehendeert
geworden en bij hem gevonden omtrent 100 ponden in
gout en een ringh. Voor 't Parlement en den Raet van
Staete werden twee nieuwe scepters , met des Conincx
wapenen ende croon op , gereet gemaeckt. Oock sullen de
gallerijen, die door last van Oliver Cromwell in de kercke
van White-Hall gemaeckt zijn , worden afgebroocken.
Met brieven wt Irlandt heeft men, dat de vergaderinge
aldaer heeft geresolveert , Sijne Mayt 20000 ponden sterl.
ende de Hertoghen van Yorck en Glocester ieder 2000
ponden te presenteren. Dan men verstaet daernevens,
dat de Paepsgesinde aldaer nieuwe onlusten beginnen te
verwecken, en de Protestanten wt haere goederen (hebbende de Papisten voor desen toegehoort) per force wt te
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De post is noch niet aengecomen. Hiernevens de gebiedenisse van Mr Nielson.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernart, presentment

a la Haye , op de Pleynn.

Mijn Heere.
Het covenant, daervan in mijnen laetsten gemelt, en is
op voorleden Sondach niet gelesen geworden; dan de saecken voor den Coninck zijn evenwell t'sedert well geavanceert, zijnde 't principaelste poinct, te weten 't vaststellen
van de militie over 't geheele landt, t'eenemael afgedaen
en deselve in handen van voornaeme persoonen en van de
beste van Noblesse geconstitueert. Ende dit was 'tgeene
't ongenoegen van eenige Officieren van d'armée causeerde ,
als tegemoet siende dat oock apparentelijck eens mochten
worden afgedanckt , en schoon de quaetwillige jegeuwoordigh nieuwe brouillerien souden soecken te verwecken ,
sullen se , de militie in soodaenige getrouwe handen wesende gestelt, niet veel van inportantie connen verrichten.
Daerenboven heeft den Generael dese malcontente Officieren tot sich ontboden eh onder anderen gerepresenteert,
dat, indiense hun onbequaem vonden d'ordres van 't Parlement t'achtervolgen, datse maer haere commissie van
haer souden leveren.
D'acte tegens de Jesuiten en Paepse Priesters is gedruckt , en d'executie van deselve aen de respective Magistraten serieuselijck gerecommandeert
Om de vloote van volck wel te versien, heeft 't Parlement geconsenteert (als hier gebruyckelijck is), matroosen
tot dienste van RRepublicque te pressen.
Het Parlement heeft mede gecasseert ende geannulleert
ende belast wt het Journael van 't Parlement wt te doen
dit volgende bewuste solemneel engagement: „Ick verklaere
XXV. J.
53
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ende beloove getrouw aen de Republique van Engelandt
te blijven , gelijck deselve jegenwoordich is gestabilieert
ronder Coninck ofte Heerenhuys." Dese resolutie verweekt
onder de Conincxgesinde eerre groote vreuchde ende in
't tegendeel onder diegeene, die den welstant van den Coninck met scheele oogen aensien, groote droefheyt ; eenige
willen d'heere Nieupoort onder deselve reeckenen , die,
om sulcx in den Haege de Regeeringe te insinueren , en
soe eerder soe liever zijne dimissie (indien den Coninck
soude intomen) te procureren , zijnen soon eergisteren met
een oorlochschip op Rotterdam heeft gesonden.
Over de qualificatie van leden van 't toecomende Parlement is oock gedebatteert geworden , ende goetgevonden ,
dat geene persoonen , hebbende in eenigerhande maniere
gecontribueert tot de rebellie in Irlandt, tot den oorloch
tegens het Parlement sedert den ten Januarii 1641, 't sij
dan dat se naderhandt haere affectie voor het Parlement
hebben doen blijcken , ofte die van Paepsse religie zijn,
sullen geadmitteert worden om in 't Parlement te sitten.
Dan dese qualificatie en heeft weynigh te beduyden ; sail
oock niemant veel tonnen prejudicieren.
Middelerwijle (als geen Parlement en is) sall den Raet
van Staete macht hebben om alle suspecte erl dangereuse
persoonen t'ontbieden , examineren en in hectenisse te
nemen.
Men hadde gemeent dat 't Parlement soude op gisteren
gedissolveert zijn ; dan 't schijnt , dat 't selve de saecke van
den Coninck voor haer scheyden soo verre wil bevorderen ,
datter daerover geene disputen ofte questien meer sullen
vallen. Heeft tot dien eynde geresolveert noch eenige daegen te ritten , 'twelck men meent op een Opperhuys aengesien te zijn , en als dit maer wert herstelt , twijffelt niemant aen d'herstellinge van sijne Mayt , zijnde alreets
eenige Heeren, boven diegeene present zijn, deser daegen
hier aengecomen.
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D'heeren Sweetse Ministers zijn nu in de rou , en hebben
verlede dingsdach 's avonts in den Raet van Staete audientie
gehadt en de doodt van haeren Coninck genotificeert en
d'interessen van de Croon Sweden gerecommandeert; maer
dat yets in dele saecke voor 't sitten van 't aenstaende
Parlement sail connen worden gedaen , vert getwijffelt.
D'heere Ambr Nieupoort heeft verscheyde maelen om conferentie aengehouden, maer te vergeefs, hebbende den Raet
van Staete haer over de domesticque affaires geexcuseert.
D'heere de Bourdeaux heeft verleden dingsdach in zijn
huys een groot en magnificq feest gehouden. ') D'heere
Lambert is op suffisante cautie wt zijne gevanckenisse in
de Tower ontslaegen. 'T Parlement heeft geresolveert aen
d'heere Generael Monck 20000 ponden te vereeren , dewelcke aen sijne Ex. binnen corten tijt sullen worden betaelt. De saecke van Mylord Craven staet nu in goede
termen , en heeft 't Parlement gisteren belast van 't verkoopen van zijne goederen ofte 't vellen van boomen op
zijnen grondt te supersederen.
Gister avont ten ses uyren is d'infaeme schrift (gestelt
op de plaetse, daer des ouden conincx statue stonde) op
d'oude beurse wtgemaeckt, en begint men soo allenexgens
op den ouden wegh te comen. Den Generael Montague
is genet binnen 3 daegen zee te kiesen ; men secht , in
't Canaell te sullen gaen kruyssen ofte nae Portugall gaen.
Tuschen sijne Ex. en den Vice-Admirael Lawson is groote
jalousie , dewelcke wellicht eenige onlusten (daernaer veele
verlangen) mochte haeren. Ick verblijve,
Mijn Heere ,
U Edts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen , den 26/16 Martii 1660.
Adres ; Monsieur , Monsieur

a la Haye

'), presentement

')

1) Hier zijn 2 regels onleesbaar gemaakt. 2) Onleesbaar

gemaakt.
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Mijn Heere.
Met dese post valt soo weynigh van consideratie te
schrijven, dattet de port niet waert en is. Verleden Maendach , den gen deler 's avonts, hebben omtrent 40 van de
voornaemste Officieren van d'armee ván Engelant , Schotlandt en Irlant seeckere remonstrantie met haere handen
geteyckent, aen Sijne EX eie d'heere Generael gepresenteert,
waerin zij haer t'eenemael 't commando van Sijne Excie van
den Raet van Staete en van 't Parlement vergadert zijnde,
submitteren, verklaerende haere ordres te sullen achtervolgen , en haer geensints met d'affaires van den Staet en
de Regeeringe te sullen bemoeyen etc. Welgein Sijne Excie
is verleden Dingsdach in Goldsmiths Hall en gisteren in
Vintners Hall heerlijck getracteert geworden.
D'heere Lambert, die, omdat hij tot nochtoe hadde gerefuseert suffisante borge te stellen, geduyrigh in de Tower
is bewaert geweest, escapeerde eergisteren heel vroech wt
zijne gevanckenisse ; waerop den Raet van Staete hein door
opentlijcke proclamatie terstont heeft belast voor haer
(onder d'hoochste straffe) binnen 24 uyren te compareren ,
oock 100 ponden sterl. aen diegeerle belooft, die hem
sullen openbaeren ; en indien men bevint, dat hem yemant
sonde bergen, sall die deselve straffe als hij , Lambert,
hebben te verwachten.
Gisteren wierde alomme (echter ronder fondament) geseyt, dat hij was wederomgecregen. D'heere Generael is
met den Lieutenant van Tower niet wel tevreden ten
regarde van dese eschappade; heeft, om van die plaetse
te meerder verseeckert te zijn, datelijck daernae 4 compagnien te voet van zijn eygen regiment derwaarts gesonden.
D'heere Ambr Nieupoort heeft eyndelijck van den Raet
soo veel geobtineert, datter eene proclamatie tegens de
commissievaerders, onder dese custen varende, sall wor-
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stootera. Het Parlement hierover eenichsints ontstelt , heeft
belast met soodanige rigueur tot naedere ordre te sullen
innehouden en dat ondertussehen alle Irsche Papisten en
andere Catholicquen (omdat se hier niets sullen beginnen)
wt de stadt sullen vertrecken.
Op d'wtheemsche affaires en can bij dese jegenwoordige
conjuncture van tijden geene reflexie worden gemaeckt.
Niettemin heeft d'heere Amb r Nieupoort dese weecke een
Memorie aen den Raet van Staete overgelevert, en over
de procedures van Sweeden , specialijck aengaende 't Tractaet van Elbingh, seer geclaeght, aengesien d'heeren Sweetsche Ministers te vooren door Memorie haer beswaert
hadden over 't arresteren vande 10 bewuste oorloghschepen
in de Sondt. Sijn Ex C1e (als ick verstae) heeft gister avont
met een express ordre gecregen, om hem nae Hollant
datelijck te begeven. De spraecke gaet hier , dat Sijne
May t in Duyns al soude gearriveert veesen, maer niet willen desbarqueren , voordat d'heere Generael Monck aldaer
soude aengecomen zijn. Verblijve hiermede,
15 Ed ts ootmoedigen en dienstwilligen dienaer.
Londen, 4 Juny 1660.
U E s van 28 en deler hebbe wel ontfangen. Hiernevens
de gebiedenisse van Mr. Nielson.
Adres: A Monsieur, Monsieur Bernarts etc., presentement a la Haye, op de Pleyn.
*) Onder deze brieven bevond zich de hier volgende, die omtrent
vermoedelijk denzelfden Heer Bernarts zekere bijzonderheid inhoudt :
„Je n'ay pas pensé vous escrire si tost, le porteur de la presente
nommé le Sr Pierre Bernarts m'en a donné le subiect. 11 va a Loudres pour les affaires de quelques particuliers, ayant esté cy devant
gentilhomme extraord. de Messs les Ambass s , desorte qu'il y a desia
quelque practique et vous pourra peutestre servir en quelque chose , a
quoy vous le trouverez prompt et discret , estant d'une humeur supportable et obligeante. Il vous pourra aussi informer de ce qui sect
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passé icy depuis vre depart encore que ce n'est pas grand' chose. Je
vous en avertiray, sil nous arrive quelque nouvelle de consideration
priucipalt ce que nous apprendrons des Indes. En attendant ie vous
supplie de croire que ie suis,
Monsieur et Cousin ,
Ve treshumble serviteur ,
Wicqfort.

De la Haye ce 29 May 1654."
Adres: Monsieur, Monsieur Hellemans Hooft'), Chev. s. a Londres.

1) De zoon van den Drossaart uit zijn huwelijk met Helionora Hellemans.

