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EERSTE VERQdDERINa.
8 Januarij 1874).

BIBLIOTHEEK. - DE HERTOG VAN BRUNSWIJK-WOLFENBUTTEL. - BIJBEL TE VIANEN GEDRUKT IN

1566. -

EEN OUD SCHOOLBOEK. - TWIST OVER DE SURVIVANCE.
- GEZANTSCHAPS-VERBAAL VAN WALRAVEN VAN BREDERODE , CORNELIS VAN DER MIJLE EN JACQUES DE
MALDERE , NAAR FRANKRIJK ,

1610.

BIBLIOTHEEK.

Ten geschenke ontvangen :
Van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken :
Nederlandsche historie-penningen , ten vervolge van Mr.
G. van Loon , 10e Stuk. Amsterdam , 1869. fol°.
Van de Schrijvers:
Mr. K. J. F. C. Kneppelhout van Sterkenburg, De gedenkteekenen in de Pieterskerk le Leiden, 8e aflev. Leiden,
1869. 4°.
Mr. P. van den Brandeler, Inventaris van hel Archief der
gemeente Dordrecht , 3e gedeelte. Dordr., 1869. 8°.
G. Guillaume, Quatre régiments wallops au service du Roi
des Deux-Siciles. Brux. , 1869. 8°.

14

Bibliotheek. De Hertog van Brunswijk- Wolf enbuttel.

Dr. C. Ekama, Het beleg van Haarlem door Vrouwe Jacoba
in 1426. Haarlem, 1866. 8°.
Dr. C. Ekama , Geschiedenis der stad Haarlem in tabellalarische volgorde , 2 e druk. Haarlem , 1865.
Dr. C. Ekama, Het Klokhuis en zijne klokken te Haarlem.
Haarlem , 1867. 8°.
Dr. C. Ekama, Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus
met het standbeeld van L. Jsz. Coster. Haarlem, 1869. 8°.
Van de Commissie :
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, eerste
vervolg. Middelburg , 1869. 8°.
Van den Heer Mariano Pardo de Figueroa, Octava Carla
sobre Cervantes y el Quijote, dirigida al Doctor Thebressem ,

par M. Droap en el ano 1869.
In ruiling ontvangen :
Van de Redactie :
De Katholiek, 1869 , n°. 12.

DE HERTOG VAN BRONSWIJK-WOLFENBUTTEL.

De Heer Brill spreekt, naar aanleiding van de platen
uit de verzameling van den Heer A. J. Nijland, betrekkelijk den Hertog van Brunswijk Wolfen-Buttel , van een
aantal van ruim 100 pamfletten uit de stads bibliotheek
tegen genoemden staatsman, waarin hij vele uitdrukkingen
heeft gevonden, uit welke duidelijk blijkt, dat men aan
den Hertog het plan toeschreef om den Stadhouder aan
de Grafelijkheid te helpen. Spreker vestigt de aandacht
op eerre plaat uit de verzameling van den Heer Nijland ,
getiteld : Joseph II of de Roomsche Keizer in het ootje, waar
de Hertog wordt afgebeeld als Joseph voortschuivende,
d. i. zijne politiek dienende.
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BIJBEL TE VIANEN GEDRUKT IN

1566.

De Heer de Geer van Jutfaas vertoont de uiterst zeldzame uitgaaf van het Nieuwe Testament, die in 1566 te
Vianen gedrukt werd door Goris Hendericxz. met gratie
en privilegie van den bekenden Brederode, zie Lelong,
Boekz., p. 572. In kl. 8°. bevat die uitgaaf vooraan eene
aanwijzing om het gulden getal en Paschen te berekenen,
een gewonen kalender der feestdagen, een opgaaf der boeken des N. T. , een woort „totten Lezer" : „Hier hebdy,
Eerzame Leser, dat h. nieuwe Testamendt, dat levende
woort Gods, wtghesproken door onzen Salichmaker Jesus
Christus , die welcke was Godt en mensche, beschreven
door ingheven des h. Gheests, vanden heylighen Apostelen ende Evangelisten ende is die wet der gratien , der
Liefden ende des bermherticheyts. Dat nieuwe Testament,
dwelck (alst Goudt alle metalen te boven gaet) is geprent
zonder gloren ende Prologhen, na die copie van Jacob
van Liesveldt, int jaer ons Heeren mdxliiii."
De tekst is in capittels en verzen afgedeeld, met opgaaf
der gelijkluidende plaatsen ter zijde, en in geheele doorloopende regels gezet, 33 op ieder bladzijde. Op de laatste
bladzijde (fol. 456 verso) vindt men met kleine letter, „de
Epistel Pauli totten Laodicensen , de welcke ghevonden
is in den alder outste Bijbel, die te Worms ghedruckt is."

EEN OUD SCHOOLBOEK.

Dezelfde bespreekt de oude schoolboeken, die in het
begin der 16e eeuw hier te lande dienden om het Latijn
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te onderwijzen in de scholen, die toen door de broeders
des gemeenen levens werden gehouden. Hij wijst daarbij
op het Dictionarium quod gemma gemmarum vocatur, herhaaldelijk hier en in Duitschland gedrukt ; op den Elucidarius van
den Zwollenaar Hermannus Torrentinus (van der Beke?),
en op de Pappa nova Joannis Murmelli, puerorum esui atque
usui percocta , met deze aanbeveling van Herman Busch :
Pappa datur teneris , annonaque lactea alumnis,
Nec pasei possunt utiliore cibo,
Un cl e sed ingenium capiat puer ile vigorem,
Heus puer, a musis haec tibi pappa venit.
Naar aanleiding van deze werken wijst hij op de methode bij dit onderwijs gevolgd, die veel van het geheugen
vergde, maar weinig voor het verstand gaf, en voornamelijk in het doen van buiten leeren van woordenlijsten ,
spreuken en verzen bestond en in het vertalen van enkele
dichters.

TWIsT OVER DE SURVIVANCE•

De Heer Brill vestigt de aandacht op hetgeen hij in de
Resolutiën van de Staten Generaal van December 1640
(het exemplaar in het Prov. Arch. v. ltr.) heeft gevonden,
omtrent een hooggaarden twist in den boezem van die
Vergadering tusschen de Heeren van Sommelsdijk en Ripperda. Aanleiding daartoe gaf het verzoek van zekeren
persoon om met de survivance van het Convooimeesterschap te Gouda te worden begunstigd. Sommelsdijk , die
toenmaals namens Holland presideerde , bad zich sterk
uitgelaten tegen de survivance in het algemeen, die somwijlen eerst na 20 jaren in werking tredende, de handen
bond van hen aan wie later de begeving stond. Ripperda,
die na het overlijden van zijnen schoonvader, den Heer
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van Noordwijk (Nikolaas van der Boekhorst, Heer van
Wimmenum), voor zich zelven bij het stelsel der survivance
het grootste belang had, liet zich bij deze gelegenheid de
heftigste verwijten tegen de politieke bedrijven van den
Heer van Sommelsdijk ontvallen. Deze eischte herstel in
zijne eer; Holland trok zich de zaak van haren Gedeputeerde aan , en Ripperda herriep , evenwel eerst in Sept.
1641, al zijne woorden, en er werd besloten, dat de acts
der zaak in het Register onleesbaar zouden gemaakt worden , en alle kopiën nul verklaard.

GEZANTSCHAPS-VERBAAL
VAN

Walraven van Brederode, Cornelis van der Mijie en
Jacques de Maldere,
NAAR FRANKRIJK , 1610. 1)
Uit het Archief van HILTEN.

Rapport ofte Verhael vant geene dat in de legatie
aen den alder Cristelijcxsten Coninck, bij den
Welgebooren Heerre, Heere Walraven, Heere
tot Brederode , Vyanen , Ameyde , Burchgraue
van Utrecht etc., ende Heeren Cornelis vander
Mijle, Heere vander Mijle , St. Anthonis Polder
etc., Jacques van Maldere, Heere van Reyes etc.,
Ridders, is geproponeert, gehandelt ende tot affscheyt gegeuen.
Hooge Mogende Heeren.
Hebbende ontfangen uwe H. M. last, brieuen ende
instructie, in date vanden lesten Meerte, omme in con1) Zie Arend, Algem. gesch. d. Vaderl. I[I. D. II. St. bl. 385, 38 6.
2

XXVI. J.
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formité vande selue uwe H. M. te dienen bij den Coninck
van Vranckrijck, soo sijn wij den viij en Aprilis daeraenvolgende gesamentlijck vuyt den Rage gescheyden ende
sijn smiddaechs gecomen tot Rotterdam, alwaer de Heeren
vande Magistraet ons besocht ende gedefroyeert hebben ;
vandaer scheydende sijn t'savonts gecomen tot Dordrecht,
alwaer mede de Heeren vande Magistraet ons begroet ende
oock gedefroyeert hebben.
Den iaen 's morgens vrouch van daer gescheyden , 's middaechs gegeten tot Geertruydenberge ende t'savonts gecomen tot Breda, alwaer mijn Heere den Prince van Orangien (nyettegenstaende alle onse excusen) ons heeft gelieft
in sijn casteel te logeren ende te tracteren. Den x en ende
xj en, wesende Paesdach, sijn wij aldaer gebleuen.
Der, xijen 's morgens van daer gereyst ; 's middachs gepleystert tot Westwesel ende savonts gecomen tot Antwerpen. Een weynich tijts aldaer gerust hebbende, sijn wij
verwitticht geweest, ditt de Heeren vande Magistraet onderwegen waeren om ons te comen besoucken , dewelcke
door haeren Pensionaris verclaerden , dat wij haer seer willecom waeren, doende voorts veele beleeffde aenbiedingen.
Wij bedancten haer vande moeyten , die sij naemen , ende
vande eere, die sij ons aendeden, doende van onsent wegen gelijcke beleeffde presentatie , ende versochten haer om
met ons te willen eeten , twelcke sij accordeerden ende
vereerden ons met eenyge vannen wijns.
Den xij en goet tijts van daer scheydende, ende 's middaechs gepleystert tot Terbrugge, sijn, sauonts gecomen
tot Gent.
Den xiiijen, sijnde gereet om te vertrecken, sijn bij ons
gecomen de Heeren vande Magistraet aldaer, ende hebben
door haeren Pensionaris ons wellecom geheeten ende d'excuse gedaen van dat sij 's daechs te vooren nyet gecomen
en waren, als gebeurt sijnde, mits dat het soo laet was
eer wij aenquamen, dat wij daeromme 'tselue ten besten
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wilden duyden ende nyet twijffelen van hare goede affectie, eyntelijck ons presenterende twee amen Rijnsche wijn.
Wij bedanckten haer op de beste manieren vande moeyten,
die sij genomen hadden om ons te comers besoucken, ende
van haer seer goede genegentheyt, haer verseeckerende
dat wij nyet en souden naelaten uwe H. M. daervan rapport te doen. Ende alsoo van daer scheydende ende passerende door Deynsen, hebben smiddaechs gepeistert tot
Vuylhuysen ende sijn savonts gecomen tot Cortrijck.
Den xven passerende door Meenee ende Halewijn , sijn
savonts gecomen tot Rijssel, den xvj en smorgens van daer
gescheyden, smiddaechs gepeistert tot Pontliuerdon ende
des avonts gecomen tot Atrecht.
Den xvij en 's morgens van daer gescheyden , smiddaechs
gecomen tot Saly ende sauonts tot Amiens. De heere
Aerssens, uwe H. M. Ambassadeur, is met drie coetsen
buyten de stadt ons te gemoet gecomen, te weten met
sijnne eygene ende twee die hij voor ons gecocht hadde;
sijner E. hadde wel acht dagen nae onser compste tot
Amiens gewacht. Int innecommen vande poorte vonden
wij eenyge soldaten in ordre , ende een Edelman , die in
plaetse vonden Gouuerneur commandeerde (die denseluen
dach vertrocken was naer het Rendevous in Champaigne),
ons verwellecomende, dede excuse dat alles nyet en geschiede ten vollen conform de intentie ende beuelen vanden Coninck, omdat soowel mijn heere den Graue van
St. Paul , Gouuerneur vande Prouintie van Picardie , als
oock den Gouuerneur vande stadt absent ende de meeste
compagnyen al vertogen waeren. Denseluen av'ont depescheerde de voors. heere Aertssen noch een van sijn volck
in poste aen den heere van Villeroy, om sijnne E. te adverteren oase aencompste, ende dat wij verhoopten den xxen
smiddaechs te St. Denys te welen, twelcke den voors.
heere van Villeroy van hem versocht hadde alsoo te willen
doen. De Heeren vande Magistraet aldaer, sijnde in groot*
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ten getaele, gecleet in haere stacieclederen , voor haer
hebbende gaende eenyge sergeanten met siluere messen,
sijn ons comen begroeten , doende van harent wegen door
eenen Advocaet ons aenseggen, dat sij expresse last hadden
van sijne Mat ons te ontfangen , als comende van sijnne
beste vrunden, ende dyenuolgende alle eere aen te doen;
ende voorts extollerende uwe H. M. voorsichtyge regeeringe,
ende cloeckmoedicheyt, dewelcke door soo grooten langen
oorloge, geluckelijck vuytgevoert, de gantsche werelt door
bekent was geworden. Wij bedancten haer ieder beater
vougen, met verseeckeringe dat wij nyet en souden naelaten
uwe H. M. van alles rapport te doen. Int scheyden, volgende haere gewoontelijcke maniere, presenteerden eenyge
flesschen met ypocras. Ende is doen weder bij ons gecomen den Edelman, die aen de poorte ons ontfangen hadde,
begeerende 't woort te nemen, twelck haer lancé refuys
ten lesten bij den welgebooren heere van Brederode hem
is gegeuen.
Den xviij eri de coetse ende twee peerden van mijn Heere
den Prince van Orangien met noch twee vanden Heere
van Kessel, die ons tot Amiens gebrocht hadden , wederom seyndende, sijn van daer met onse coetsen vertrocken ende gecomen tot Berteul, alwaer wij dyen dach zijn
gebleuen ; den xix en vrouch van daer, smiddaechs gecomen
tot Clermont ende savonts daeraen tot Luzarche.
Den xxen Boet tijts van daer scheydende, sijn onderwegen bejegent bij den heere van Bethune ende andere Edelluyden in H. M. dienst sijnde, ende gelijckelijck ontrent
den midlach gecomen tot St. Denys. Alwaer middachmael
houdende, is bij ons gecomen den heere van Bonnevil ,
die gewoonlijck is de Ambassadeurs te ontfangen, ons leggende, dat sijnne Ma t hem daer hadde gesonden om ons
te verseeckeren , dat wij seer willecom waeren, ende dat
den Hertoch van Vendosme met twee Mareschals van
Vranckrijck ons onderwegen soude comen rencontreren

Gezantschaps-Verbaal enz.

21

ende ontfangen. Wij hebben gedaen die behoorlijcke complimenten ende sijnne E. gebeden de saecke daernae te
willen beleyden, dat wij mijn Heere den Hertoch van Vendosme dicht bij de stadt mochten gemoeten, omme sijnne
Ex cie ende d'andere Heeren te minder moeyte te geuen.
Terwijle wij daer noch vertoeffden, sijs bij ons gecomen de
heeren van Chastillon, Villebon, de la Thuillerie, la Force
ende veele anderen.
Den voors. heere van Bonneuil ons daerentusschen vermaenende tijt te sijn om te vertrecken, sijn van daer gereden ende omtrent een quartyer mijls buyten de voorstadt
bejegent geweest vanden Hertoch van Vendosme ende de
Heeren Mareschalcks van Brissac ende Boisdaulphin, die
vergeselschapt waren met tusschen vyer ende vijffhondert
Edelluyden te peert. Den anderen genaeckende sijn de
voors. heeren van haere peerden ende wij vuyte coetse
getreden; ende de behoorlijcke groetenisse ten wedersijden
gedaen sijnde, heeft den voors. Heere Hertoge geseyt vanden Coninck expresselijck gelast te veesen, omme ons te
comen ontfangen ende te verseeckeren, dat wij ten hoochsten wellecom waeren, als gesonden sijnde van sijne Mats
beste ende getrouste vrienden. Wij bedancien sijne ExC1E
seer ootmoedelijck vande eere, die hij hem belieft hadde
uwe H. M. in oase persoonen te doen , ende dat wij nyet
en souden nalaten sijnne Mat opt alder ootmoedichste te
bedancien vande groote extraordinaris eere, die d'selue
belieft hadde, int aensyen van alle de werelt, t'onser aencomste seluer ons aen te doen ; dat uwe H. M. oock particuliere obligatie aen sijnne Ex G1P soude hebben, vande
sonderlinge genegentheyt, die deselue haer hadde gethoont.
Sijne ExC1e antwoorde, dat hij altijts sonde sijn een seer
ootmoedich- dienaer van uwe H. M. ende begeerde, dat
wij in een coetse vanden Coninck, die hij mede gebrocht
hadde , souden gaen sitten ; twelcke eyntelijcken , naer
eenyge ceremonieuse weygeringen, alsoo is geschyet, sijnde
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gereden door de stadt tot in de Faubourg van St. Germain in het hostel ofte pallais van Gondi, alwaer nyettegenstaende alle onse excuses de voors. Heere Hertoge is
ingetreden, geleydende ons tot bouen in de ea rn er.
Wij protesteerden gestadelijck tegen de groote eere, die
sijnne EX cle ende andere heeren ons aendeden ; maer en
mochte nyet helpen , lijnde int leste , den voors. Heere
Hertoge wederomme geleydende ende noch naemaels ten
hoochsten van alles bedanckende , van hem gescheyden.
Dese eere is notabel, ende aen nyemant anders tot nochtoe
bewesen , soo dat dit onse quaetgunstygen ten hoochsten
heeft gespeten.
'T voors. pallais van Gondi is een vande schoonste van
Parijs, ende is onlancx gecocht bij de Coninginne ; den
Coninck hadde 't voors. huys doen versyen van meubelen
ende, soo geseyt werde, hadde sijnne Mat seluer lust genomen te comen besichtygen hoe het geaccommodeert was.
Denseluen avont is gecomen den Secretaris vanden Ambassadeur van Venetien, doende de gewoonelijcke complimenten van wegen sijnen M".
Ende weynich daernae is gecomen den Heere President
Jeannin, ons wellecom heetende, ende verseeckerende, dat
sijne Mat ons met impatientie hadde verwacht.
Den xxj en hebben wij gerust ende onse instructie metten heere Aerssen geresumeert, denwelcken oock is gaen
vinden den heere van Villeroy omme te weten wanneer
wij audientie souden mogen hebben, ende brocht voor
antwoort , dat sijnne Mat seer begerich was met ons te
spreecken ; dat hij achte dat het soude sijn 's anderen
daechs. Na den middach sijn wij besocht geweest van Ambassadeur van Venetien, den Secretaris van Coninck van
Groot-Britannien ende den Agent van Geneuen.
Den xxij en voor den middach heeft den heere van Bonnevil ons geadverteert, dat sijnne Ma t ons na den middach
drie vuyren, audientie soude genen. Naer den middach
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sijn wij bij ordre vanden Coninck door de heeren Mareschal van Brissack , sijnen soone, ende de heere van St.
Luc, in toetsen geleyt na de Louure, passerende tusschen
de guarden, die in ordre stonden, de trommelen slaende,
ende rijdende binnen sijn geleyt in een ea rn er, alwaer wij
vertoeffden . terwijle den heere van Bonueuil sijnne Mat
ginek verwittigen van onse compste. Denwelcken ons een
weynich daernae quam haelen ende met d'andere heeren
geleyden tot bij sijne Mat , denwelcken wij vonden int
midden van eenyge gallerie, geaccompagneert met veele
Princen en Heeren ; ende ons gewaer werdeude, is alleen
blijuen staen , ende wij aen sijnne Ma t de behoorlijcke
reverentie doende, heeft deselue ons seer gracieuselijek
ontfangen ende hebben, naedat deselue ons hadde doen
decken, in substantie geleyt 'tgeene hyernae volcht:
Sire.

L'affection tresgrande et tresconstante , et comme nous
pouuons et deuons dire sans exemple, laquelle it a pleu a
vile Mate par tant dannées si liberalement tesmoigner a la
conservation des Prouinces Vnies des Pays-Bas durant le
temps de la guerre passée, la quelle a esté justement soustenue pour resister a leurs ennemis, avoit desia souffisemment obligé M. les Estatz Gnaulx noz maistres d'en avoir
souffenance a jamais, auecq souhait et desir de pouuoir
recouurer le mogen (en seruant treshumblement vie Maté)
pour faire paroistre a icelle leur deue gratitude et recognoissance.
Attendant ceste occasion extant advenu que les Archiducs faisoyent offrir a mesd ts Sr$ les Estatz de vouloir
traicter auecq eulx dune pair ou trefue de longues anneés , comme auecq et en qualité d'Estat libre et que la
dessus plusieurs difficultez suruenoient, it a de nouueau
plea a vile Mate (continuant ses royalles faueurs) avoir soing
de leurs affaires, les assistant de son conseil, autorité et
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intervention, et enuoyant pres d'eulcx ses Ambassadeurs,
qui suivant leur singuliere prudence ont si heureusement
trauaillé que une bonne et louable fin s'en est ensuiuie.
Tellement que non seulement M. les Estatz, mais tous
les inhabitans des Prouinces Vnies confessent tresvolontiers , Sire! quilz ons experimenté que les secours, faueur
et aucthorité de vre Maté , tant au temps de guerre que
durant le traicté de pais ou des trefues , n'a visé a aultre
but que la conseruation et maintien de leur Estat.
Leur debvoir et intention estoit ausi tost que la trefue
fust conclue, d'enuoyer vers vre Ma té leurs Ambassadenrs
pour recognoistre publicquement qu'apres Dieu eest vous
Sire! qui auez mis la derniere main a cent ouurage, et de
vous en remercier treshumblement ; mais cela a esté pour
quelque temps empesché , pource que le Roy d'Espaigne
tardoit d'enuoyer la ratification de lad te trefue.
Laquelle estant apportée en forme que vre Ma té l'a approuuée, est survenu vng nouuel obstacle par la besoigne
avec les Commissaires des Archiducs, touchant le redres
des contraventions dudt traicté, et explication plus pertinente de quelques poincts le concernant, n'estant ladte
communication finie a cause de l'irresolution des Archiducs
et l'opiniastreté dont usoient ses commissaires es points
ou ilz n'estoient nullement fondez, que sur la fin de januier passé , demeurants neantmoins les Archiducz encores
mainctenant en faulte d'accomplir diuers poincts dud t dernier accord et de reparer l'infraction d'iceluy.
Incontinent apres leur depart M. les Estatz deliberoyent
denuoyer vers vre Maté , mais les tresgrandes pertes et
grande misere survenue par tout le pais par les extraordinares
inondations , suiuies des commotions et nouuautez arriuées
en la ville d'Vtrecht, qu'ilz out et prudemment et heureusement pacifiées, depuis ont faict surseoir ceste resolution,
jusques a mainctenant qu'ilz nous ont faict l'honneur de
nous choisir pour entreprendre ceste charge et legation.
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Lesquelles causes ilz nous ont commandé, Sire! de vous
representer particulierement, et supplier en toute humilité,
ensuivant sa Royalle benignité et affection enuers le bien
de leur estat, de n'imputer ces retardements a aucune
aultre raison.
Et enoultre declarer a vre Mate que la principale cause
de eest enuoy est afin d'avoir l'honneur de vous faire la
reuerence en leur nom , et de leur part souhaitter a v"re
Maté toute royalle grandeur et prosperité, acompagnée de
de treslongue vie, et rerercier treshumblement des signalen bienfaicts et tresfides conseils et royalle assistence,
continuellement a eulx departie.
Asseurants en oultre que mesd ts Srs Estatz Generaulx
et les bons inhabitans des Prouinces Vnies ne l'oublieront
jammais, mais qu'eulx et leur posterité se sonuiendroit
tousiours desdts Royales assistences , faueurs et bienfaicts.
Et pour eest effect ilz nous ont expressement commandé
de vous representer Sire, que jamais Estat n'a receu du
bien et faveur d'vn Prince, qui s'en souuiendra avec plus
de gratitude, que leur Republicque, et doffrir a veie Ma té en
bonne foy et auec sincere affection , de se tenir selon leur
extreme pouuoir et puissance prompts et resolus, afin de
s'esvertuer en toutes occurrences, par touts les moyens
possibles, contre les attentaz qui se pourroient entreprendre au prejudice de sa royalle personne, sa couronne et
monseigneur le Daulphin.
S'estimants mesdts Srs de tant plus obligez a ceci , que
vxe Maté , continuant l'affection qu'elle porte au bien des
Prouinces Vnies, it a pleu a Icelle de gracieusement promettre sa royalle assistence pour la manutencion duds
traicté de trefues, en quoi manifestement est apparu sa
royalle sagesse, magnanimité, affection. et aultres parties,
dont Dieu l'a richement doué, afin de pouuoir avec gloire
mainctenir ses smis et alliez, ce que l'a faict par tout
aimer, louer et redoubter.
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Comme aussy notamm cela s'appercoit en ce que vie
Mate auec tresgrande prudence et un courage heroicque
a resolu de ne vouloir endurer, que soubs couleur de justice, aucthorité ou aultres pretexces, messieurs 1'Electeur
de Brandenburch et Comte Palatin de Neubourg, ancienz
alliez de vie Couronne, soyent troubles ou empeschez en
leur legittime droict et possession aux Duchez de Juliers
Cleues et Berge, mais au contraire que tous empeschements
et troubles soyent reparez.
En quoy vie Maté non seulement conserve mais augmente la grandeur et reputation de ses predecesseurs, Boys
de France, qui contre toutes iniustes usurpations ont tousjours genereusement presté la main aux oppressés , faisant
ainsi cesser, avec grand bien de toute la Crestienté, la
prejudiciable opinion qu'aucuns auoient conceue , qu'eulx
pouuoient donner la loy au monde.
A quoy aidera grandement si ceste louable resolution
de vie Maté en faueur de ces Princes pour la conservation
de leur droict, est serieusement et puyssamment executée
et conduicte a vne fin louable.
Ayans charge, Sire! d'asseurer vie Ma té que M. les estatz,
nos MreS s'esvertueront a l'estremité a ce qu'en cecy ilz
puissent seconder les treslouahles resolutions de vie Maté
selon leur extreme pouuoir, et ce nonobstant les grandes
charges des guerres passées qui les pressent, les inestimables dommages souffert par les inondations susd ts , diminutions des contributions et aultres difficultez et incommoditez dont l'Estat est mainctenant affiigé; qu'ilz esperent
de surmonter tant pour ne souffrir vne usurpation si iniuste,
que pour ne manquer a vie Ma té en vng desseing si genereulcx , que nous prions Dieu de vouloir faire reussir a
vostre gloire et le repos de la Chrestienté.
Sijnne Majesteyt alles gehoort hebbende, seyde uwe H.
M. te bedancken vande trouwe genegentheyt, die sij hem
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toedroegen, ende dat sij altijt wel mochten verseeckert sijn
vande sijnne ; dat wij wel wisten, dat hij ons altijt een
B oet vrunt geweest hadde, gelijck uwe H. M. mede aen
sijnne Mat ; dat hij ons oock noyt en soude verlaeten; dat
hij altijts de Spaignaerts gehaedt hadde ende noch haeten
soude ; dat de wecken van Gulich met seeckerheyt , nyet
alleen voor het jegenwoordyge, maer oock sonderlinge voor
toecommende, moesten beleyt worden. Begeerde vorders,
dat wij onse propositie bij geschrifte wilden stellen ende
het hem ouerleueren, ende ons gereet maecken omme
eerstdaechs met die van sijnnen Rade in communicatie te
commen, om rondelijck ende sonder reserue met malkanderen te handelen, want dat hij alsoo met ons wilde tracteren als met sijn eggen volck, houdende geene achterdeuren open, rí aer alles vuytgietende als in den schoot
van sijde beste ende getrouste dienaers. Omme twelcke
van nu aff te bethoonen, seyde sijn Mat ons sanderdachs
sonder ceremonien in sijnen hoff van Thuilleries int brede
te willen spreecken. Nemende daerop affscheyt van sijnne
Mát ende doende de behoorlijcke reuerentie, sijn weder bij
deselue heeren tot in ons logement, toe geacconipagneert
geweest.
Den xxiij en smorgens hebben wij, volgende sijnne Mts
begeerte, ons laeten vinden in de Thuilleries, alwaer wij
deselue vonden vergeselschapt vande heeren Cancelier van
Suilly, van Villeroy ende Jeannin. Dewelcke sijnne Ma t aen
d'een sijde laetende, is met ons gaen wandelen, ende ons
geschrift sijnne Mat ouergeleuert hebbende, is stracx in
handen vanden heere van Villeroy gestelt geweest. Een
wijle tijts daernae is den voors. heere van Villeroy weder
gecomen, hebbende 'tselue in bijwesen van heeren Can
cellier Suilly ende Jeannin alvooren gelesen , ende heeft
den Coninck alleene gesproocken. Dewelcke daernae weder
bij ons gecomen sijnde, heeft ons geseyt verstaen te hebben, dat ons geschrift, conform onse propositie van gisteren,
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seer generael was ; dat hij daeromme geerne soude syen ,
dat wij noch vanden seluen dach, naedat wij de Coninginne ende mijn heere den Daulphin souden gesyen hebben , in naerdere communicatie met die van sijnnen Raedt
mochten comen; dat hij de sijnne belast hadde opentlijck
met ons te handelen, 'tselue oock van ons vertrouwende,
opdatter geene tijt verlooren machte gaen.
Wij repliceerden, dat van onsent wegen nyet soude naegelaten worden om sijnne Mats goede meyninge te volgen.
Sijnne Mat onder andere propoosten vermaende ons mede
wel te weten, dat Peckius, Ambassadeur vande Eertshartogen, nae verscheyden gehouden consulten eyntelijck geresolueert was ons eerst te comen besoucken. Den Coninck
nam daernae een ieder van ons bijsonder om te wandelen,
ondervragende van alles curieuselijck, tot dat het middach
roerde, ende sijnne Mat daervan geaduerteert sijnne, dimitteerde ons.
Wederomme int logys gecomen sijnde, heeft daernae een
Edelman vande voors. Ambassadeur Peckius versocht vuyre
om ons te comen te besoucken, dewelcke wij hem geassigneert hebben 's anderen daechs voor den middach, mits
dat wij dyen dach de Coninginne, mijn heere den Daulphin ende daernae den Raet vande Coninck moesten gaen
vinden.
Naer den middach sijn gecomen de heeren van Vieuville
ende Bonnevil, omme ons nae de Coninginne ende mijn
heere den Daulphyn te geleyden , van dewelcke wij seer
wel sijn ontfangen, ende daerbij wel gewaer geworden , dat
hare Mat ende sijnne Hoocheyt, volgende 't exempel vanden
Coninck , openbaerhick wilden be'thoonen die affectie, die
zij uwe H. M. toedragende waeren.
Daernae sijn gegaen in raedtcamer, daer bij den anderen
vergadert waeren de voors. heeren Cancellier Hertoch
van SuiIly, heeren van Villeroy, Jeannin ende Puissieulx,
die ons int begin hebben geseyt onse propositie seer ge-
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nerael te veesen, ende bij seer nae te bestaen in complimenten. Dat sij daeromme gaerne naerder souden weten,
hoe verre wij gelast waren noopende het stuck van Cleeff
etc. , daertoe wij van wegen uwe H. M. sijne Ma t encourageerden. Waerop bij ons eerst wederleyt sijnde 'tselue
discours, ende vertoont, dat ons geschrifte meer inhoudende
Ras als complimenten, is daernae int brede geantwoort,
dat wij last hadden sijnne Ma t te verseeckeren, volgen de
de negende, thiende ende elffde articulen van onse instructie. Waerop verscheyden saecken gemoueert sijnde ende bij
ons verthoont wesende , dat 'tselue seer veel was voor de
jegenwoordige gelegentheyt, sijn sijluyden ten lesten geuallen op het stuck vande viures, ende hoe d'selue ende
andere noticheden souden sijn te becomen ; mede vande
wegen, die men soude moeten nemen om op het bequaemste
bij malkanderen te geraecken, ende o ff den Coninck vande
selue noticheyden vuyte Gevnieerde Prouintien soude connen versyen worden. Off uwe H. M. nyet souden sijn te
bewegen , soo wanneer sijnne Mat van Mesieres sal treeken , haer secours tot verseeckerheyt vande Princen te
laten marcheren tot ontrent Duysseldorp, ofte soo verre
als hetselue sonder perijckel ofte sich alleen te engageren
doenlijck soude sijn. Vragende ons vorder noopende het
volck, dat d'Eertshartoch Albart (sijnne garnisoenen beseth
houdende) soude connen (tot beletsel van het voorgenomen
werck) bijeen brengen. Daerop verscheydentlijck geopineert
sijnde, is eyntelijck goetgevonden, dat, om seecker te gaen,
nyet beter was, dan dat de heere van Bethune in diligentie
naer sijne Excl. geschiet soude werden , ende dat deselue
stracx van alles volcomentlick soude connen onderricht
worden; weleken voorslach haer smaeckende, hebben geseyt
daerop naerder metten Coninck te willen spreecken ende
sijn alsoo gescheyden.
Den xxiiij en smorgens is ons den Ambassadeur vande
voors. heere Eertzhartoge comen besoucken. Wij claech-

30

Geryantschaps-Verbaal enz.

den onder andere discoursen, dat van haer sijde het tractaet van bestant nyet in alles voldaen en werde; hij poochde
'tselue jegens uwe H. M. te retorqueren.
Naer den middach hebben gevisiteert de heeren Cancellier van Suilly, van Villeroy ende Jeannin, vuyt dewelcke wij verstonden, dat sijnne Mat voort vertreck vande
heer van Bethune ons noch seluer wilde spreecken.
Den xxven heeft de heere Jeannin ons seer statelijcken
getracteert , ende van daer sijn wij gaen de complimenten
doen aen de hertoge van Vendosme. Ende van sijnne Excie
affscheyt genomen hebbende, sijn gegaen ter plaetsen daer
den Raedt au Louure vergadert was, te weten de heeren
hyer vooren genoempt, twelcke was au Cabinet de liures,
bouen sijnne Mats slaepcamer. Alwaer den Coninck bij ons
is gecomen, hebbende alleenlijck bij hem den Hertoge van
Vendosme ; ende sijnne Mat vervolgende 'tgeene den heere
Cancellier hadde begonnen te leggen, heeft verhaelt d'importantie van het secours vande possiderende Princen,
vragende wat volck wij meynen dat den Eertshartoch soude
connen bijeenbrengen, sijnne garnisoenen beset laetende;
gelijck mede op de beste middelen vande machten te samen te brengen , vivres te becommen ; — oock wat uwe H.
M. souden doen, soo die Eertshertogen ofte die Spagnaerts
hem aentasten , ende wat wij van hem verwachten , eerst
aengetast sijnne. Ende alsoo wij seyden daerop nyet gelast
te wesen , ende dat uwe H. M. nyet hadden willen soo
vermetel sijn om sijnne Mat ofte ietwes anders voor te
schrijnen, dan volgende het schrijnen vanden heere Aerssen, dat sijnne Mat , mits dat uwe H. M. volck marcheerde
als sijnne Mats secours de Mase soude passeren, twelcke
uwe H. M. geresolueert waeren alsoo t'effectueren. Waerop
sijnne Mat verclaerende dese saecke soo te beuinden, dat
volgens 'tgeene voorgeslagen was goet soude sijn den heere
van Bethune naer Hollandt te seynden, daerbij vougende
iemant vande onsen, om explicatie ende naerdere last op
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verscheyden poincten te ontfangen. Ende alsoo wij nyet
costen begrijpen dienstick te sijn , iemant vuyten onsen
derwaerts te seynden , soo hebben wij goetgeuonden , gevraecht lijnde t'advyseren, dat des heeren van Bethune
reyse resolutie opte voorgeslagene swaricheden soude connen veroorsaecken , sonder dat iemant van ons die reyse
behoefde te doen, jae dat onse ouercompste meer twijffelachticheden, irresolutien ende longueurs soude voortbrengen , twelcke oock alsoo is aengenomen.
Den xxvj em is den heere van Bethune daerop vertrocken,
ende is een weynich daernae de heere vander Mijle door
Glen heere de la Varrenne bij den Coninck ontboden geweest, ende is daerentusschen de contreuisite aen den
Ambassadeur van Venetien gedaen. Sijne Ma t verhaelden
onder anderen aen den voors. heere vander Mijle, 'tgeene
deselue noch daechs te vooren hadde begeert, dat men de
resterende poincten van onsen last mede schriftelijck ouer
Boude willen geuen.
Den xxvijen hebben door den heere Aerssen aen den
heere van Villeroy gesonden het geschrifte, inhoudende
de voors. poincten , waervan copie hyernae volcht :
Les Ambassadeurs de M. les Estatz Generaulcx des
Prouinces Vnies des Pays-Bas, estants requis de meetre
par escript certains poincts, dont ilz ont faict ouuerture
Cant au Roy qu'aucuns seigneurs de son Conseil.
Disent que du conté de 1'Archiduc on demeure en faulte
d'accomplir et entretenir le traicté de la trefue conclue
it n'y a qu'un an avecq tant de solemnité, ne quittans
les tolles et domaines originellement imposez et appertenans respectiuement aux Prouinces Vnies. En quoy (oultre I'interest de la Generalité) les Prouinces de Gueldres ,
Hollande, Zeelande, Vtrecht et Ouerijssel lont interessez,
\sur le Rhin , la Meuse et l'Escaut.
D'auantage qu'on empesche aux Estatz d'Overyssel d'exercer et jouir le droict et souuerainité dud s estat au guar-
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tier de Twente, estant membre de lad s Prouince, ce que
semblablement, oultre l'interest de la Generalité , cause
tresgrand dommage au Pays d'Overijssel.
Comme encores qu'ilz ne payent a la mayson mortuaire
de feu monsieur le Prince d'Oranges la moictié de trois
eens mille liures , lesquelles selon leur promesse debuoient
entre payez en la fin de l'année passée , et qu'ilz ne font
cesser les obstacles, que le Drossart de Lingen a faictz a
monsieur le Prince Maurice , pour l'empescher en la demande de ses debtes personnelles et aultres actions.
Aussi gu'on ne paye-au g inhabitans des Prouinces Vnies,
comme ont faict aug aultres, ce que leur est deu par les
feu Empereur Charles 5 e et Roy Philippe; les quelles et
aultres plusieurs semblables difficultez M. les Estatz nous
ont commandé de remonstrer a sa Maté et requerir treshtimblement son tres prudent conseil et assistence , affin
de faire redresser les desfaults et de pouuoir empescher
l'infraction duds traicté.
Declarent enoultre avoir charge d'entendre si sa Maté
n'approuueroit qu'ón fist vne plus estroicte ligue entre
sad te Mate , le Roy de la Grande Bretaigne , les Prouinces
Vnies des Pays-Bas et les Electeurs , Princes et aultres
Estatz d'Allemaigne pour l'assistance mutuelle; veu que
sans doubte vne Celle ligue seruiroyt a biera de toute la
Chrestienté et empescheroit toutes iniustes occupations,
attentatz et menées,
En oultre ont charge de remonstrer en toute humilité
au Roy, que l'Establissement d'une Compagnie des Indes
Orientales en France, que plusieurs se promettent, ne tendra qu'a l'avantage des Espagnols et Portugais , et au detriment et domage tant du seruice de sa Ma té, que des
Provinces Vnies, aynsi que les Ambassadeurs de M. les
Estatz lont prests de faire voir par viue raison, toutes et
quantefois quil plaira a sa Ma té , la suppliants pourtant
treshumblement que son bon plaisir soit de tenement faire
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prendre regardt a eest afaire, qu'au lieu de penser faire
le bien de son Royaulme, cela ne succede au prouffict des
Espagnols et ruine de ses meilleurs et plus fidels seruiteurs. Faict a Paris le xxvij e Auril 1610.
Den xxviij en is den Ambassadeur van Mantua ons comen
besoucken, ende lijn wij gegaen de complimenten doen aen
den heere van Puissieulx ende den Mareschal van Brissac;
ende tegen den avont thuys gecomen sijnde is weder bij
ons gecomen den Ambassadeur van Venetien. Sijnne Mat
is desen ende lach te vooren ter jacht geweest.
Den XXIX eri is den heere van Maldere door den heere
van Bonnevil bij den Coninck gehaelt, ende na den middach lijn wij gaen de contrevisite doen aen Ambassadeur
van Eertzhartogen, diewelcke int eerste scheen eenich
voordeel op ons te willen nemen, maer naderhandt dele
alles nae behooren.
Den XXX en hebben versocht den heere Aerssen om te
gaen bij den heere van Villeroy, omme oase depesche te
voorfleren ; dewelcke voor antwoort brachte, dat de voors.
heere 'tselue wilde behartygen. De heere Jeannin is ons
mede comen besoucken, die genochsaem liet verluyden, dat
sijnne Mat des heeren van Bethune compste sonde verwachten , eer deselue ons sonde licencieren.
Den j en Meye hebben wij de reuerentie gegaen aen
mijnne heeren de Hartogen van Orleans ende Anjou ende
mevrouwen de dochteren van sijnne Mat. Daernae wederomme thuys gecommen sijnde, is den Hertoch van Suilly
ons comen besoucken, dewelcke onder andere propoosten
ernstelijck seyde , dat dese occasie moeste waergenomen
werden, te meer alsoo daer eenyge waren, die den Coninck
geerne eenen anderen cours saegen nemen; -- datter noch
veel spaensgesint waren; -- dat hij geschandaliseert was, dat
den Prince van Anhalt hadde geadviseert, sonder iet breeders te specificeren; dat hij in sijnne passagie aldaer in
XXVI. J.
3
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uwe H. M. eenige veranderinge ende vercoelinge gemerct
hadde; -- dat wij daerop moesten letten ende dencken, dat
de saecken ons meest aengingen, ende daeromme ons nyet
abuseren, maer vastelijyck geloven, dat bij soo verre wij niet
la teste baissée nae haer toe quamen , sijluyden haer oock
nyet souden engageren. Verclaerde dit alles seer affirmatiuelijck. Wij bedancten den voors. heere van dat hij soo
rondelijck met ons handelde, ende seyden vorders geen advys te hebben, ende oock nyet te connen geloouen eenyge
vercoelinge ofte veranderinge, noopende de gemene saecke.
Naer sijn vertreck is dheer vander Mijle, met gemeen
advys, den heere van Villeroy gaen besoucken om ons affscheyt te vorderen. Aen denwelcken de voors. heere van
Villeroy van gelijcken seyde, dat dese occasie waergenomen
moeste werden ; dat de saecken van Cleeff den Coninck
soo seer nyet en betroffen, maar dat sijne Mat deselue
principalijck ter harten nam om onse verseeckerheyts wille;
— dat wij ons wat moesten esvertueren, ende dat men niet
en soude van ons begeeren tgeene ons onmogelijck soude
sijn te volbrengen. De voors. heere vander Mijle antwoorde
daerop, dat uwe H. M. nyet en souden naelaeten den Coninck volgende hare aenbiedinge getrouwelijck te seconderen.
Den ij en is den Welgeboren heere van Brederode door
den heere van Bonneuil bij sijnne Ma t gehaelt.
Den Tij en resumerende onse instructie, ende ouerwegende
het xiij e arle, daerbij wij gelast werden den Coninck te
versoucken, dat, eerwijlen deselue trouppen te velde marcheren, veele nootelicheyden van doen sullen hebben, dat
sijnne Mat daeromme soude gelieuen daerinne ordre te
stellen volgende de lijste, ons tot dyen eynde met gegeuen , ende daerbij ouerwegende tgeene wij alrede soo vuyt
sijnne Mat als eenige principaelste heeren hadden gespeurt
'tselue gansch buyten haere meyninge te sijn , jae dattet
offensie sonde veroorsaecken, hebben goetgeuonden 'tselue
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in surcheantie te houden ende uwe H. M. daervan in
poste te advyseren.
Twelcke den iiij en alsoo bij ons geschyet is, ende is daernae den Ambassadeur van Venetien ons nochmaels comers
besoucken.
Den vj en is den heere van Villeroy bij ons gecommen,
met sich brengende de brieuen ende ons schriftelijck antwoort vanden Coninck aen uwe H. M., daerbij vougen
dat sijnne Mat ons noch seluer van alles soude spreecken,
versouckende nyettemin, dat ment eens soude lesen, omme
te letten offer ietwes mochte sijn daerop hij ons breder
verclaeringe coste gedoen.
'Twelcke volgende sijnne E. begeerte alsoo is gedoen
geweest, ende hoewel den brieff ende 't voors. antwoort
Van sijne Mat uwe H. M. bij ons is ouergeleuert geweest,
soo wort nyettemin den 'innehouden vandyen alhyer geinsereert:
Treschers et bons amys, alliez et confederez. Nous auons
eu tresaggreable la venue vers nous de l'illustre S r de
Brederode et des S r' vander Mijle et Maldere, Chevaliers,
voz Ambassadeurs extraordinaires, et la declaration expresse qu'ilz nous ont faicte auecq le S r d'Arssen vre Ambassadeur ordinaire, resident aupres de nous, de la continuation de vre affection , amitié et observance enuers
nous, nre trescher filz le Daulphin et nre Royalle Couronne, ensemble les remerciemens qu'ilz nous ont faict de
vre part des secours favorables que vous avez receus de
nous aux occasions de la guerre et de la trefue qui se
sont presentées, tant pour deffendre que pour assurer la
liberté de vre Bepublicque. Premierement, pour les qualitez et merites desdts Ambassadeurs lesquels se sont acquitez honorablement et a nre contentement de leur legation; et apres, pour l'esperance et ferme creance qu'ilz
nous donnée et avons aussi conceue que nous et nred t filz,
comme la chose publicque de nredt Royaulme, recueille3*
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roes a l'advenir de vre susd te amitie et gratitude les fruycts,
Iels qu'ilz nous les ont promis en vre nom. Et estimons
aussi estre deubs au soing que nous auons eu et aurons
tousiours de vous bien faire. Pareillement nous louons le
sage Conseil que vous auez pris d'assister les maisons de
Brandenbourg et de Neubourg en la juste possession du
Pays de Cleues, Juliers etc., pour estre leur cause si equitable et dailleurs tapt importante a vre estat quel l'est.
Vosd ts Ambassadeurs vous diront sur cela les termes auxquelz ilz nous ont laissé et ce que nous estimons que vous
debvez faire de vie costé en ceste occasion , ta pt pour le
present .que pour l'advenir. Affin qu'estans noz armes prosperes a noz amyl et a la cause commune en l'exécution
presente, nous en assurions aussi tellement le succes, que
nous ne soyons obligez d'y recourir sy apres hors de saison , et lorsque nous n'aurions peutestre tel pouuoir et
commodité d'y pourveoir que nous auons de put. Joinct
que y exposant nre propre personne, ainsy qu ' ilz vous
diront que nous auons deliberé, nous desirous singulierement que le bien et aduantage qui en reussira soit
establi et assuré, de facon que lesd ts Princes noz alliez,
et ceulx qui soot interessés en leur conseruation auxdts
pays, ne puissent estre cy apres troublez et inquietez en
la possession et jouissance desdts pays par voyes de faict.
Dequoy comme nous auons discourru amplement et en
confiance auec vosdts Ambassadeurs, et que nous assurons
qu'ilz vous en rendront fidelle compte , nous nous en remettrons aussi a leur souffisance. Priants Dieu Treschers
et bons amt's, alliez et confederez ....
Le Roy avant entendu, veu et consideré ce que messieurs les Ambassadeurs des Provinces Vnies des Pays-Bas
luy ont diet et donné par escript tapt en leur premiere
proposition qu'au memoire qu'ilz out depuis adjousté, —
Sa Maté en est demeurée fort contente et satisfaite,
meemes de l'assurance que lesdts Srs des Estatz luy don-
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vent de leur bonne et sincere affection enuers Elle, Monseigneur le Daulphin, son filz, son Royme et ses subjects,
et de ce qu'ilz monstrent avoir tousjous en memoire et
vouloir laisser a leur posterité la souuenance de ses bienfaicts et de ce quelle a employé si librement ses forces
et moyens pour ayder a les mettre en liberté et seureté,
affin qu'ilz luy rendent aussi plus volontiers et aux liens
les mesmes effects et bons offices de leur observance et
gratitude, s'il advient jamais qu'ilz en ayent besoings.
Sa Mate loue et approuue aussi la resolution que lesdts
Srs des Estatz ont gris, de secourir et assister auec elle
les Electeur de Brandebourg et conte Palatin du Rhin
a Neubourg en leurs affaires de Cleues, Juliers , Bergh,
la Marck et aultres Pays qui dependent de ceste heredité.
Comme ung tesmoignage certain de leurs prudence et bon
jugement, en ce qu'ilz ont biera sceu considerer qu'ilz sont
plus interessés et obligez a ce secours, qu'aucuns aultres
Potentat et Estatz , tapt pour la commodité et seureté
qu'ilz receuront du voisinage de ces Princes , qui sont
leurs amys, que pour la craincte qu'ilz doibuent auoyr
d'aultres Princes, qui rechercheut les moyens de s'emparer
et approprier les pays , que lesdts Srs Electeur et conte
Palatin maintiennent leur appartenir par droicte et legittime succession. Ce qui ne pourroit aduenir sans leur
laisser un perpetuel soupcon d'entreprise sur eulx, et au
prejudice de leur liberté.
C'est pourquoy elle les exhorte et prie d'auancer au
plustost les forces qu'ilz offrent pour ce secours, ainsi que
sa Maté leur a ja mandé par le S r de Bethune, et comme
elle faict de sa part auec tresgrand soing et extreme diligence, encores qu'elle ne soit mené que du seul desir
d'assister ces Princes qui sont issus de maisons alliées d'ancienneté a sa couronne. Imitant en cela le louable et genereulx desseing des predecesseurs Roys , qui en out usé
ainsi en pareilles occurences, et du soing qu'elle a d'em-
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nher que lesfits Srs des Estaz n'en recoivent du mal et
pe
dommage , au lieu qu'eulx y doibuent estre poussez et
induictz par la necessité de leur conservation.
Les prie encores de bien considerer, qu'il n'est pas sealement besoing de faire vng premier effort pour mettre
ces Princes en l'entiere possession des Pays de Cleues et
Juliers , mais de pourveoir aussi a ce que le bon succes de
l'entreprinse soit durable pour les maintenir et conseruer
a l'aduenir contre toutes invasions qu'on pourroit faire
pour les en leietter. Ayant sa Maté faict entendre sur
ce subiect auxdts Srs Ambassadeurs les raisons qui les
doibuent induire a prendre ce conseil. Estant certain que
de ceste prevoyance et resolution doibt dependre le fruict
et bonheur entier de l'entreprinse, qui aultrement deviendroit bien tost inutile, consent a ceste occasion Sadte Maté,
suivant l'ouuerture sur ce faicte par lesdts Srs des Estatz,
d'entrer en nouueau traicté et ligue plus estroicte auec
tous les Princes et Estatz nommez en leursd ts memoires,
pour vne assistence mutuelle contre toutes iniustes occupations , attentats et menées prejudiciables a leurs Royme
pays et dominations, conformement a leurd te propositon.
Quant a la plaincte que font lesd ts Srs des Estatz de ce
que la trefue n'est observée par les Archiducs en plusieurs
articles , sa Maté ne leur peut donner aulcun conseil en
eest endroict, pour n'estre suffisamment informée de l'interest et dommage que ceste inobservation leur apporte.
Bien leur offre elle son assistence et secours au cas qu'ilz
soyent troublés en la jouissance de ce qu'ilz peuuent justement pretendre en vertu de lad te trefue, selon qu'elle s'y
est obligée par le traicté d'icelle.
Declare encores sur ce que ilz lay remonstrent touchant
le commerce des Indes d'Orient, qu'elle n'a jamais entendu
leur faire prejudice et porter dommage , én permettant a
ses subiects d'establir vne comp T11e en son Royaulme pour
lelt commerce. Elle a neantmoins differé jusques icy d'y
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pourveoir, pour le seul respect desdts Srs des Estatz, mais
a present elle ne peult plus reiecter ceste juste demande,
si ses subiectz y perseuerent auec si grande instance qu'ilz
ont faict du passé, pour ne leur doener trop de subiect
de se plaindre ; attendu que se droict et liberté qu'ilz
demandent, est commune a chacun, et que sadte Mate est
tenue et obligée d'avoir auctant ou plus de soing de la
commodité et du prouffict de ses subiects, que de celluy
de ses amys et alliez.
Asseure au surplus lesd is Srs des Estatz qu'ilz trouueront tousiours en elle toute faveur et assistence pour leur
bien , conseruation et prosperité, selon que Ma té l'a diet
plus particulierement auxdts . Srs Ambassadeurs , et qu'ilz
le recognoistront encores mieulx par vrais et bons effects
a toutes les occasions qui s'en offriront.
Faict a Paris le ve jour de May mil six eens dia. Estoit
signé Henry, et plus bas Brulart.
Daer in vordere discoursen geraect sijnde , is sijnne E.
bij ons geuraecht, noopende d'inclinatie van Coninck aengaende naerdere verbinteniss° tusschen sijnne Ma t den
Coninck van Groot Britannien, uwe H. M. ende den Charen Fursten ende andere Stenden van Duytslandt; ende
indyen sijnne Ma t daertoe soude inclineren , wanneer en
op wat plaetse 'tselue bequamelijck soude mogen geschieden. Waerop hij heeft cortelijck geantwoort, dat sijne Mat
daertoe genegen was ende dat het van nu aff sonde geschieden , soo het ons goet dochte ende wij last hadden.
Tot een besluyt seyde ons nochmaels , dat wij op alles
moesten letten en gedencken, dat sulcke occasien irrecouurabel waren , daerbij vougende dat sijne Ma t ons 's anderen daechs soude spreecken eh afFscheyt geuen.
Den vjen 's morgens lijn in ons logement gecomen de
heeren Mareschal de Boisdaulphin ende Bonneuil , met
eenyge coetsen, en hebben geseyt, dat volgens d'instantie,
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bij ons gedaen, den Coninck ons audientie ende affscheyt

soude geuen , en dat sij gelast waren om ons derwaerts
te gelegden. Naer de gedane complimenten sijn wij met
haer in de coetse getreden ende alsoo voorts gereden.
Onderwech gemoeten den heere van Bethune, die alrede
sijnne Mat gesien hadde, dewelcke ons oock leuerde uwe
H. M. brieuen. In de Louure gecomen en in ea rn er gebracht sijnne, daer de Ambassadeurs gemeynl. verwachten,
hebben wij tijt gehadt uwe H. M. brieuen te lesen, terwijle den heere van Bonneuil den Coninck verwittichde
dat wij daer waren ; denwelcken strax weder quam , leggende dat sijne Mat ons verwachte ; maer dat wij eerst
once brieuen souden lesen ; twelcke te vooren al gedaen
hebbende, sijn stracx naex bonen gegaen.
Alwaer gecomen sijnne ende ontfangen als in onse eerste
audientie, heeft sijne Mat verhaelt het antwoort 'twelcke
de heere van Bethune van uwe H. M. hadde metgebracht,
ende sich daermede tamelicken tevreden bethoonende, dan
alleenlicken seer beclagende, dat men hem wilde belasten
met het onderhoudt van sijnne Francoysen te velde, noemende het: Un petit tesmoignage d'ingratitude, ende dat
wij waeren : petitz auaricieux, ende hadden petites affaires
etc. Dat hij dat noyt van ons verwacht en hadde, ende
soo veel Engelandt aenginck, dat het een groot onderscheyt
was. Dat sij ons ontrocken 'tgeene hij ons was geuende;
dat hij geerne veel dede voor sijnne vrunden en oock al
die wat voor hem deden dubbel vergelde; dat, als wij desen weck in wilden, hij sijn volck t'huys soude ontbieden ,
latende voorts blijcken in sijnne gansche discoursen seer
daerinne ontstelt te sijn. Wij repliceerden met behoorlijeke
reverentie en poochden sijnne Mat te vreden te stellen ,
verclaren dat wij eerre expresse depesche noopende die
saecken aen uwe H. M. hadden gedaen en de swaricheden
omstandelijek vertoont, sonder sijne Ma t ietwes daervan
te willen hebben vermaenen ; dat wij nyet en twijffelden
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off uwe H. M. en souden op die saecken alsoo letten,
dat dieselue geene oorsaecke en souden geuen om ouer
haer te slagen.
Daernae begost te spreecken vaat geene de voors. heere
van Bethune gerapporteert hadde, noopende seynden van
onse troupes naer Duysseldorp en de gelegentheyt van
viures te becomen. Seggen voorts te gelouen, dat den Eertshartoch hem de passage nyet soude deruen weygeren ,
siende dat het leger van uwe H. M. op den wech sonde
sijn om hem tegemoet te comen , in geualle van eenich
beletsel. Seyde geresolueert te sijn slach te leueren en
van sich te doen spreecken , maer dat gesonden hebbende
d'Escure sijnen Mareschal de logis de larmée, omme opte
passagien te letten, denseluen hem gerapporteert hadde,
dat sijne Mat nyet en coste belet worden ; dat hij oock
pertinentelijck onderrecht was dat den Marquis Spinola,
houdende sijnne plaetsen' beset , nyet meer als acht duysent man te velde en coste brengen, nyettegenstaende den
Hartoch van Bouillon noch was adviserende, dat men hem
de passagie soude affsnijden, en dat Spinola tot dyen eynde
Boude bij malcanderen connen brengen ontrent sestien
duysent man te voet ende vyer duysent peerden. De passagie hem geaccordeert lijnde, seyde sijnne Ma t geresolueert te sijn sijne estappes te doen oprechten doort gantsche laat van Eertshartoch ende oock d'omliggende plaetsen,
en sich oueral te logeren ende te fortifieren , soo om de
seeckerheyt vande viures als van sijne wedercomste. Daer
bij vougende, noch te twijffelen off hij de voors. passage
van nu aff soude versoucken, ofte wachten totdat sijn leger
begost te marcheren ; sijnde nyettemin geneycht om het
te doen van nu aff, om fijt te winnen, sich persuaderende
dat men hem geen antwoort soude geuen noch van consent noch van weygeringe.
Verlatende alsoo dat propoost, begost te seggen, dat dese
saecke van Cleue verder lach als men wel meynde ; dat

42

Gezantschaps-Verbaal enz.

daeromme uwe H. M. wel moesten letten wat men (de
saecke van Cleue gelucckel. vuytgebracht sijnne) vorder
soude moeten doen tot verseeckeringe vant gantsche werck.
Dat hij daerouer met sijnne Ex cle ende eenyge vuyte vergaederinge van uwe H. M. met volsommen last aen sijnne
Mat daertee int leger te seynden wilde handelen. Want,
seyde sijnne Mat , wat sal het sijn off wij den Eertshartoch
Leopold wech jaegers, sonder den Princen te verseeckeren
voor het toecommende. Daer en is nyet dat lichter te doen
is als den Princen in possessie te stellen; het sal al voor
onse macht wech loopen off wijeken ; maer twee maenden
naerdat wij vertrocken sullen sijn, sal men se wederom
connen verjagen. Ick en mach nyet altijs vuyt het Coninckrijck springen, noch oock soo groote legers maecken.
Daer bij vougende dat hij out was ende dat sijn leger hemcoste viermael hondert duysent croonen ter maent, 'twelck
hij seyde genouch te sijn om vuyt te putten alle de tref
sooren van Vranckrijck, Spagnien, Venetien en uwe H.
M. gesamentlijek. Dat bij soo verre dese occasie verlooren
ging, wij 'tselue namaels souden beclagen ende noyt weder gecomen ; dat den Paus seer ontstelt was ende oueral
Nonces vuytsont; dat voorleden Sa4erdach van Hoomen
vertrock diegeene die in Vranckrijck soude comen; dat bij
soo verre uwe H. M. bij sijne Mat met volcomen last ehresolutie gedeputeerden sonden , hij stantvastich ende onuerandert in alles soude blijuen ; maer in geualle uwe H.
M. coel in de saecke bleuen, dat sij hem soude emporteren.
Wederomme verhaelende dat wij de occasie moesten waernemen, dat se achter cael was ende daeromme van voorera
moeste geuattet worden; dattet nyet genoeuch was wel
begonnen te hebben, dat men moest voleynden: finis coronat opus; dat wij spraecken van eerre ligue, dat seer goet
was, maer datse moeste sijn nyet om te blijuen les bras
liez, maer om wat goets te doen; dat wij nyet moesten
gedogen dat de Duytschen wackerder ende courageuser

Gezantschaps- Verbaal enz.

43

souden sijn als wij. Seyde wederomme te begeeren, dat sijne
Exdle met eenyge vande gequalificeerste vuyt uwe H. M.
vergadering hein souden comen vinden, met absolute macht
om met sijne Mat te tracteren volgende onse propositie,
ende dat hij nyet en twijffelde off hij soude wat goets mette
selue vuytrechten.
Dat hij drie dingen hadde, die hem vrijelick deden spreecken. Want ick spreecke , seyde hij, met mijne vrienden,
die ick lieff hebbe , jae mogelijck lieuer als sij haer seluer
hebben. Ick ben een groot Coninck ende segge 'tgeene
mij gelieft. Ick ben out, hebbende experientie om te kennen den loop vande saecken der werelt ; ick segge dan ,
dat u oirbaer is op alles geresolueert bij mij te comen. Begeerende dat wij van dit altemael uwe H. Mo. goet rapport souden doen ende in diligentie verreysen omme uwe
H. M. daertoe te encourageren, gelijck hij gelooffde en
vertrouwde als sijnde sijnne dienaers int particulier, wij
souden het getrouwelijck doen ; dat hij nyet alleen van ons
eyschte neersticheyt van ons lichaem, maer oock met ons
verstant te willen arbeyden.
Ende een weynich swijgende, seyde vorder : Ick en sal
der altijt nyet wesen, oock en sult gij altijts nyet hebben
den Prince Mauritz ende eenyge andere, die perfecte kennisse hebben van Staet. Mijne Heeren de Staten moeten
daerop letten, terwijlen sij d'selue hebben. Dynsdach toecommende sal ick de Coninginne doen sacreren tot St.
Denys ende donderdachs daernae haere intree binnen Parijs laten doen omme 's daechs daeraen te vertrecken. Int
eynde van dese maent sal ick te Masiers ofte daerontrent
de Mase passeren. Seyde oock, dat hij geresolueert was
datelijck in poste naer Hollandt te sohicken , opdat sijne
ExC1e mette- andere heeren haer gereet mochten maecken
om mette troupes seeckerlijck nae hem te comen Begeerde eyndel. dat wij uwe H. M. verseeckeren souden
dat hij was ende blijuen soude haer getrousten vriendt
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ende plus cher voysin, die haer welvaeren soo lieff hadde
als sijn eygen. Voorts daerbij vougen eenyge gracieuse
woorden om ons te bethoonen het contentement dat hij
hadde van oase persoonen, en heeft ons alsoo, naedat wij
de behoorlijcke reverentie gedaen hadden, omhelst ende
affscheyt gegeuen, ende sijn alsoo wederomme bij de voors.
heeren int logement geleyt geweest.
Naer den middach is bij ons genomen den heere Marquis van Vieuville metten heere Bonnevil, ons geleydende
bij de Coninginne ; dewelcke naerdat wij ootmoedelijck
versochten de eere te hebben van hare Ma ts beuelen te
ontfangen, ons belasten uwe H. M. te verseeckeren , dat
sij gelijck den Coninck oock altijts uwe H. M. soude houden voor haere beste vrienden ende 'tselue in alle gelegentheyt doen blijcken, verhoopende dat uwe H. M. het
altijts mede souden doen, soo aen haere Mat als aen mijnnen heere den Daulphin. Begeerde daerenbouen dat wij
hare gebiedenisse soude doen.
Daernae hebben wij de reverentie gedaen aen mijn heere
den Daulphin, die seer beleeffdelijck antwoorde, uwe H.
M. te bedancken ende haer te willen houden voor sijne
beste vrunden etc. Zijnne hoocheyt ons affscheyt gegeuen
hebbende, heeft sich daernae bedacht, ende versocht dat wij
uwe H. M. wilden recommanderen den persoon van Aleaune. ') Vandaer sijn wij gaen de complimenten doen aen
mijn heeren de Hertogen van Orleans en Anjou ende mevrouwen de ddchteren vanden Coninck, eyntel. noch geweest bij den Hartoch van Vendosme, omme sijnne Exeie
te bedancken vaide extraordinaris eere die hij ons aengedaen hadde, ende groote moeyte bij denseluen genomen
om ons te ontfangen , dewelcke sijne ootmoedyge gebiedenisse dele aen uwe H. M.
Den vij en hebben wij affscheyt genomen van heere Vil1) de
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leroy, dewelcke begeerde dat wij uwe H. Mo. souden
verseeckeren van lijnen dienst, wetende dat het sijnne
mrs sin alsoo was; ons vorder vermaenende dat uwe H.
M. wel souden willen letten opt geene den Coninck ons
geseyt hadde. Daernae van gelijcken gedaen aen de heeren
Cancellier, Mareschal de Boisdaulphin, d'Ambassadeurs van
Venetien ende Mantua.
Op den middach is gecommen den Tresorier Arnault,
ons van wegen den Coninck presenten brengende.
Naer den middach hebben wij affscheyt genomen van
Hartoch van Suilly, die alles wat tot uwe H. M. dienst
moeste strecken was aenbiedende, hebbende ons oock daernae sijnne brieuen aen uwe H. M. gesonden. Van daer sijn
gaen besoucken den heere Jeannin , nemende van hem
affscheyt, dewelcke ieder bester vougen sijnnen dienst aen
uwe H. M. presenteerde.
Den viij en voor den middach is den heere de la Thuillerie door lapt vanden Coninck comen vernemen, off wij
eyntelijcken geresolueert waeren dyen dach noch te vertrecken. Ende verstaen hebbende dat wij alsoo geresolueert
waren, heeft 'tselue aen Coninck geadverteert. Is daernae
gecomen den heere van Bonneuil om te vernemen tegen
wat vuyr wij meynden te vertrecken , seggende dat sijnne
Mat den Mareschal van Boisdaulphin belast hadde hem
met eenyge edelluyden bij ons te vinden om ons het geleyt te geuen, dewelcke de vuyre verstaen hebbende, is
van ons gescheyden.
Den Ambassadeur van Venetien ende Secretaris van Coninck van Groot Britannien sijn ons noch wederomme
comen adieu seggen, doende de voors. heere Ambassadeur
groote instantie om ons te mogen geleyden ; 'twelcke wij
affslaende, heeft ten lesten begeert dat wij sijne coetse met

sijne Edelluyden in ons geuolch wilden toelaten.
Tusschen vier ende vijff vuyren sijn gecomen de voors.
heeren Mareschal de Boisdaulphin ende Bonneuil , heb-
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bende bij haer eenyge coetsen en veel Edelluyden te peert,
seggende de voors. heere Mareschal gelast te sijn van Coninck om ons te geleyden. Waervan sijne Ma t ten hoochsten ende opt alder ootmoedichste bedanckende en den
voors. heere van moeyte die hij nam , sijn alsoo in ,coetse
getreden en wechgereden. De voors. heere, nyettegenstaende alle excusen ende protesten , geleyde ons een quartier mijls buyten de stadt ; alwaer doende stil houden
hebben vernieuwt de bedanckinge ende complimenten, en
sijn alsoo van daer gescheyden en gecommen te St. Denys, alwaer wij 's nachts sijn gebleuen.
Den ia en sijn wij smiddaech gecomen tot Luzarche ende
sauonts tot Clermont. Den x en 's mergens van. daer, 's middaechs gecomen tot Bertheuil en 's auonts tot Amiens ,
alwaer den commanderenden Edelman ons quam verwillecommen ende alles presenteren. Den xj en van daer gèscheyden en goets tijts gecoemen tot Abbeville. De Magistraet aldaer quam ons seer formelick wellecom heeren en
den ypocras presenteren. Wij versachten Benige van heeren
bij óns te blijuen, twelcke sij deden. Na den eeten hadden
ordre gegeuen, dat eerre comp e van hare burgerie soude
optrecken. Den tij en smorgens goet tijts meynende te verreysen , is de Magistraet ons commen versoucken, vooreerst de patientie te willen nemen ende alle hare burgerie
in wapenen te sien , twelck gedaen sijn hebben affscheyt
genomen met bedanckinge van eere, die sij uwe H. M. in
onse persoonen hadden gedaen, en sijn dyen lach noch
gecommen tot Monstreul, alwaer de Magistraet ons is
comen ontfangen met presentatie van ypocras.
Den xiijen 's morgens hebben van gelijcken alle hare
burgerie doen wapenen, dewelcke ten lesten , gelijck oock
die van Abbeville gedaen hadden, ons tot buyten de poort
toe geleyden. Ende alsoo van haer oorlooff nemende , sijn
tegen den auont gecomen tot Bouloigne de Magistraet
quam ons verwillecomen, ende Monsr de Campagnolle, die
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in plaetse van Hartoch van Espernon daer commandeert
(sieck sijnde), sopt eenyge Edelluyden om ons te verwillecomen.
Den áiiij en 's morgens heel vrouch van daer gereyst ende
goet tijts voor den midlach gecomen tot Calais. Aleer wij
in stadt quamen, gemoeten den heere van la Senee (die
in plaetse van heere van Vie , die te houe was, aldaer
commandeerde) ons seer vruntl. verwillecomende, seyde
ordre vara Coninck te hebben om ons in alles te dienen ,
ende te doen blijcken voor hoe goede vrunden sijnde Mat
uwe H. M. was houdende. Van gelijcken in ons logement
gecomen sijnde, is 't gansche corpus van Magistraet comen
verclaren, sijnde alle de burgerie in wapenen ; in ons aencomen werde mede het geschut affgeschoten. De Magistraet
hadden de maeltijt doen bereyden omme ons te tracteren,
twelck metter Naest geschiedde , mits dat den wint bequaem sijnde, wij geenen tijt wilden verlieses, ' Soo dat op
ons embarquement ordre gestelt sijnde, wij vande voors.
heeren met behoorlijcke bedanckinge van sonderlinge affectie , die sij ons onder anderen verclaerden tot uwe H.
M. dienst te dragen , affscheyt genomen hebben , ende tusschen vyer ende vijff vuyren t'scheep gegaen , speelende
op deselue tijt alle 't geschut vant casteel ende stadt ter
eeren van uwe H. M.
'Twelcke sich rencontreerde op die droeuige vuyre en tijt
dat desen grootera Coninck van dyen vervloecten schelm ,
tot eeuwyge schande van onsen tijt, vermoordt werde, soo
dat uwe H. M. mogen roemen die leste geweest te sijn
die sijne Mat eenyge eere heeft doen bewijsen.
Den xvj en ontrent thien vuyren voormiddach sijn wij
aengecomen tot Rotterdam en savonts alhyer in Hage.
Voor ons vertreck van Parijs, volgende uwe H. M. resolutie , sijn van wegen deselue tot een cleyn teecken van
dancbaerheyt aen vyer van principaelste vant Ho ff presenten geg aen van eenyge tapisserien , in alles weerdich ouer
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de seuen duysent croonen, gelijck mede eerenshaluen
noodich is geweest te doen aen eenyge heeren, die door
ordre van Coninck ons dagelicx hadden vergeselschapt ,
veele moeyten genomen ende goede officiers gedaen, mede
insicht nemende dat sijnne Ma t hadde gelieft ons te doen
defroyeren ; twelcke in alles mach bedragen ontrent de
drie duysent vijff hondert guldens, gelijck bij de acquyten
daervan sijnde naerder can blijcken.
Dit is sommierlijck 'tgeene in desen onsen opgeleyden
last ende legatie is gepasseert. Wij versoucken uwe H.
M. dat d'selue gelieue onsen getrouwen dienst int goede
aen te nemen.
Aldus bij monde gerapporteert ter vergaderinge van
mijnne heeren die Staten Generael, vergadert in 's Gra-,
uenhage den alten Mey xvj c thyen, ende volgende hare H.
M. beuel bij geschrifte ouergegeuen den geven Augusty in
denseluen jtere.
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DE HERTOG VAN BRUNSWIJK-WOLFENBUTTEL.

De Heer Dr. C. A. Engelbregt komt terug op het in de
voorgaande vergadering door den Heer Brill gesprokene
omtrent de redenen, die hier te lande zulk eene omkeering
in het oordeel over den Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel
hebben te weeg gebracht. Hij maakt opmerkzaam op de
moeilijke positie , waarin de Hertog zich door zijne familiebetrekkingen tot verschillende Vorsten bevond, en verwijst naar het eenigszins geheimzinnig, maar toch te gelijker
tijd zeer gunstig oordeel omtrent hem van Góthe, in zijn
schrijven aan Frau von Stein , medegedeeld met meer
andere bijzonderheden over den Hertog, door Vehse, Gesch.
der We des Hauses Braunschweig in Deutschland und England,
V, p. 220, u. s. w.
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BRIEVEN VAN SOHNIuS.

De Heer Brill bepaalt de aandacht der Vergadering bij
de brieven van Sohnius, in den voorgaanden Jaargang van
de Kronijk medegedeeld. Sohnius had de benoeming van
Frederik Hendrik als opvolger van Hendrik Casimir in het
Stadhouderschap van Friesland en Stad en Landen tegengewerkt. De Staten Generaal hadden, om die benoeming
te bewerken, twee Heeren naar Friesland en Groningen
gedeputeerd. In Friesland kwamen zij te laat. Graaf Willem had reeds de hofhouding van zijn broeder gecontinueerd , en alle beambten in de Provincie door toezegging
van bevestiging in hunne bediening voor zich gewonnen.
De Gedeputeerden zagen vooral Sobnius aan als den hoofdbewerker van den tegenstand tegen Frederik Hendrik.
Het bleef niet bij betooning van ongenoegen. Men wilde
Graaf Willem het behoud van het Stadhouderschap onmogelijk maken, door doleantien tegen hem te doen opwerpen , en bracht het zoo ver, dat Graaf Willem de survivance
van het Stadhouderschap aan den jongen Prins overdroeg.
Zulks had echter geen gevolg , want ook deze Prins werd
lang voor den Stadhouder van Friesland uit het leven
weggenomen.
Door deze mededeelingen worden de genoemde brieven
van Sohnius volkomen opgehelderd. Te Groningen vonden
de Gedeputeerden der Staten Generaal gunstiger stemming, hetgeen zijn grond had in de voortdurende verschillen tusschen de Stad en de Ommelanden. Toen de Ommelanden zich voor den Prins verklaard hadden, wilde de
Stad niet achterblijven. Immers vreesde zij anders bij de
uitwijzing dier geschillen de Ommelanden voorgetrokken
te zien.
4*
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L'ESTAT DES TROUBLES DE NIMEGEN,

1617.
Uit het Archief van HILTEN.

L'Estat des troubles de Nimegen, de Ian 1617 jusques au moil de Nouembre.
Pour commencer des la racine it se faut rememorer que
bon nombre des Bourgois, ayans recogneu ta pt par experience que par actes publics de la Cour que tous leurs trois
Ministres estoient Arminiens et fauteurs de Vorstius, passoient tous les dimanches hors la ville pour assister a lexercice de la vraye religion. Desquels le nombre ,croissant de
plus en plus, ceux du Magistrat tous ensemble trouuerent
conuenable pour empescher ce scandale d'auoir en leur ville
un Ministre Contraremonstrant, ayans procedé si auant
que de hommer celuy de Juliers, estant sur le point de le
faire venir. Lors que les Ministres Arminiens craignans
la touche trouuerent expedient , lors que le Magistrat estoit
encor vni et tous d'un accordt , d'inciter sans raison ni
subiect les chefs de la commune , quon appelle Ghemeensluiden , de sassemblér contre tout ordre, a scauoir a jour indu
et sans congé du Magistrat , et de protester contre l'ordonnance susdicte de lappel dudict ministre , et ce non
sans apparence de tumulte (ce qui occasionna les gees de
guerre de tenir leur conseil). Surquoy Philips Weeuering
et Docteur Byl s'auancerent auec ladueu de quelques vns
du Magistrat, sans se souuenir de leur premiere resolution,
daller vers Messieurs les Estats Generaux et son Ex ce en
faueur du faict des Ghemeensluiden, Ce qui occasionna
ceux du Magistrat qui estoient les principaux et qui de-
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meuroient fermes en la resolution prise du consentement
des deux parties , de faire suiure leurs deputez fournis de
preuues suffisantes de la verité de ce qui sestoit passé.
Dont aduint que Messieurs les Deputez de son Excellence
et de la Cour furent enuoyez sur les lieux ; lesquels pour
quelques respects a nous incogneus nayans eu esgardt a
maintenir lordonnance susdite et laucthorité du vray Magistrat (ce qui a depuis tourné au grand desauantage et
mespris d'iceux), trouuerent bon auec l'accordt des deux
parties que jusqua ce quon fust pourueu de quelque autre
habile ministre on emprunteroit par tour ceux de Sutphen
et d'Arnhem, ayans ainsi reconcilié comme it leur sembloit
ceux du Magistrat. Or afin que tout allast par bon ordre
et pour faire que Tune ny lautre partie neust de quoy se
plaindre de nestre pas egalement maintenee, ceux du Magistrat, s'estudians a nourrir concorde, ordonnerent en pleine
assemblée Cant des vns que des autres que les deux parties
auroient leurs presches alternatiuement en la grand Eglise,
l'une lun dimanche a neuf heures et lautre le dimanche
ensuivant a la mesme heure. Ce qui a esté obserué quelque temps sans contredict jusqu'a ce que Damman y estant
venu, les Ministres Arminiens redoutans sa doctrine et
voyans la plus part du peuple branler en faueur d'iceluy,
craygnans que leur regne sesvanouiroit, n'ont sceu autrement se maintenir en leur credict quen 3 e rebellant contre lexpresse ordonnance susdicte, rompant lordre arresté
d'un commun accord, sans respect de personne comme it
a esté e8crit plus particulierement a son Excellence. Ce que
toutefois ils n'ont faict a la volée et sans meure deliberation , qualifiée par vne assemblée d'un certain nombre
des membres du Magistrat qui ont espousé leur cause. Ce
fijt outre les particuliers conuenticules celuy qui se fit le
Bimanche matin quils mirent leur entreprise en execution
en la maison de Philippe Weeuering representant la personae du deusiesme Bourgemestre en la place de Mr Calf4
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kens apresent a Arnhem, la ou it fut enjoint au commandeur des gens de guerre de se tenir coy quoy quil aduint
parmy les bourgeois. Et la dessus procederent dune audace
desmesurée a l'execution de leur eetreprise, donnans ainsi
occasion et cause de schisme tapt en la police quen l'Eglise.
A quoy ils n'ont faille desire seconden par diuerses sortes
de gens et qui sont en bon mombre en ceste ville; lesquels ne demandent pas mieux que de voir les affaires en
tel estat, et faisans boucler de tels personnages osent bien
mesmes sans subject accuser les bons du crime queux
mesmes ont perpetré de meure deliberation. Estimans ainsi
auoir ville gagnée et que tout doit aller d'ores en auant
a leur aduantage et a lentiere ruine et confusion de ceux
qui se sont monstrés fideles et constans en leurs charges.
Les principaux chefs de ceste faction Biisman, Weeuering,
Jan van Seller, Jan van den Heuuel, Arent Sweers, Jan
van de Wal, qui attirent apres eux partie des chefs de
mestiers, gens de toute sorte, et a cause de la pluralité de
voix quils ont pee a peu vsurpée , veulent dune animosité
inciuile entreprendre sur la principale et plus saine partie
du Magistrat. Et combien quils ne se soient trouuez depuis le dernier trouble a la maison de ville et aient faict
leurs assemblées en des maisons particulieres, se licencient
toutesfois denuoyer aux bons des protests tels que celuy
qui est icy joint. Le lendemain apres larriuée de Buisman en ceste ville le 20me Nouemb. vieux st. sont venus
sur le soir a la maison de ville le diet Biisman , Weeuering , van de Heuuel , Cornelis van de Vaert , Willem
Lesier , Jan Manes , Arent Sweers, et Jan van de Wal,
auec Docteur Biil leur aduocat. Oil ils ont trouué le premier Burgermeester Rijc Huick, le Commissaire Jan Gisberts, Gerrit van der Voort, Arent Kelfkens , Reiner van
Rensing , Pontiaen Singendong et Christiaen ter Spiick,
ausquels ledict Biisman a dit que les Ghemeensluiden
estoient assemblés et vouloient parler a eux. Surquoy ledict
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premier Burgermestre demande qui quoit donné permission ausdicts Ghemeensluiden de s'assembler et sur tout a
Celle heure? Biisman respondit que cestoit luy et ses consorts cy deuant nommés. Auquel ii fut respondu des bons
(qui sortirent au mesme instant) : „que done ceux qui les
ont conuoqués les oyent". En somme tout s'en va en empirant, et si on n'y pouruoit de bonne heure les bons s'en
vont flechir sous l'oppression des Arminiens. Les autres
disent que cest son Eve seul qui y peut apporter le remede necessaire, cuivant lauthorité quil a , en vertu des
articles de la capitulation et reduction de la ville, de deporter et mettre tels magistrate qu'il juge estre plus propres pour le repos et conseruation de la ville ; et que s'il
ne se resoudt de faire cela , it esprouuera sans Boute , a
leur grand regret et dommage, leffect des aduertissemens
quon luy donne. Ce qui seroit encor aucunement a supporter si le mal s'arrestoit a ceste ville seule, mais Tiil et
Bomel allans a la cadence de ceste cy feroient ensemble
vn corps qui donneroit bien des trauerses et dangereuses
secouses a toute la Prouince de Gueldres, quon scait estre
si meslée de diuerses humeurs ; dequoy on sentiroit les
principaux effects aug assemblées des Estats de ladicte
Prouince quon y appelle Landtdaeghen et Quartierdaeghen.
Que si les six cy deuant nommés estoient ostez du Gouuernement et qui ont assé faict pour l'auoir merité , et
qu'en leur place fussent appellez six autres bons patriotes,
bien entendus gens de bien et d'asseurance, tels que soot
Jacob Verheide, Roedolf van Steenwic, Doctor Medicus
Michael a Mandeuille , Goort Jansen, Diric Bouwens ,
Albert Kerckmans , tout seroit hors de peril et en point
de voir en bref vn grandt amandoment. Car . tout le mal
ne procede sinon de ce que les ministres Arminiens ont
rencontré gens au Magistrat sous la faueur desquels ils
aucthorisent leurs factions ; et cest appuy leur defaillant,

56

L'Estat des troubles de Nimegen ,

1617.

it sera .plustost temps pour eux de songer a rendre compte,
qu'a excogiter de nouuelles fascheries.
Les noms des bons et Principaux du Magistrat :
1 Rijc Huick, premier et plus vieux Bourgemestre, gouuernant ceste année.
2 Jan Gisberts, Commissaris en Raet.
3 Gerrit van der Voort, Escheuin.
4 Licentiaet Rensing, Conseiller.
5 Pontiaen Singendonk, Escheuin.
6 Verspijc, Escheuin.
7 Arent Calfkens, Escheuin.
Les Arminiens sont les suivans :
1 Burgemeester Weeuering, substitut in de regeringhe
van Burgemeester Calfkens, nu tArnhem weesende.
2 Jan ten Heuuel, Burgemeester gheweest.
3 Bijsman, ooc.
4 Jan van Seller , , ooc.
5 Arent Sweers,, Scheepen,
6 Jan van de Wal, Scheepen.
7 Willem Lesier, Scheepen.
8 Willem van Eck, Scheepen.
9 Jan Mannes, Scheepen.
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RAPPORT VAN GECOIIIIITTEERDEN
VAN DEN

STADHOUDER VAN GELDERLAND
NAAR NIJMEGEN, 1617.
Uit het Archief van HILTEN,

Schriftelijck Verbael ende Rapport vart geene datt
wij onderschreuen, als Gecommitteerden van sijnne
Princelijcke ExGe onsen genedigen heere Stadthouder deses Furstendoms Gelre ende Graeffschap
Zutphen , vuyt crachtt van Hoochg. sijnne ExCe
commissie in patente ons toegesonden, vanden
xxviijen Nouemb. stil. no., binnen de Stadtt Nymegen , proponeertt, getracteertt ende vuytgerichtett hebben vanden xxvj en tot den xxxen Nouembris stil. ve, incluys.
Omme de auergesondene apentlycke commissie van sijnne
Princel. ExC1e onsen genadigen heeren Stadthouder toe
achteruolgen, sijn wij onderschreuen Gecommitteerden opten xxv Nouembris deses jaers xvj c soeuentien , van Arnhem op Nymegeri geuaeren ende aldaer angecommen,
wesende onse compste soo aen den Gouuerneur, als ooc
de Burgermin inder tijtt insinueret, ende vande selue
versochtt op morgen, die waere den xxvj eri , voormiddages
om elff uhren , die, samentlycke Magistraett to doen vergaderen omme to beuorderen 'tgeene bij Hoochg. sijnne
Ex cie ons belastett was. Midderlertijtt informeerden wij
ons vuytt den montt van eenige persoonen vuyt de Magistraett , als . ooe den Gouuerneur Lambert Charles , in
weleken terminis de saecke tusssen de Magistraett ende
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Gemeynsluyden mitsgaders de Kerckendienaers, sich verhalden deden.
Verstonden alsoo volncommentlyc de oorsaecke vantt
misnuegen en alteratie, soo daer in de stadtt sich toegedraegen hadde voordesem, en datt nu nieuwelyc binnen
weynich daegen , den geen deses , vuytt den naem vande
Magistraett eenige criminale procedure (daervan sijnne
ExC1e missiue, in dato den 5 en Decembris, in 's Grauenhage geschreuen, aenmanunge doet) aengeuangen ende ondernaemen waeren tegens die persoonen vanden Burgermeester Rijck Heuck, Jan Gijsberts, Commissaris, Gerrit
Veruoort, twelc die vervreemdung ende alienatie vande
gemoederen soo tegens elcanderen ontsteecken hadde, datt
het corpus vande Magistraett zedertt den gen Nouembris
nyet int geheel bijeen geweesen noch vergaderti hebben.
Des woensdachs dan , wesende den xxvj en Nouemb. sti.
vet., de Magistraet vergadert ende wij door twee vuytt
de Magistraett geintroduceert wesende in de Raetcamer,
hebben , naer genamene sessie, voor all van wegen sijnne
Princel. EXcie onsen genadigen heerera Stadthouder, die
behoorlijcke aenbieding gedaen van die genadige wil, meynung ende intentie van Hoochg. sijnne EXeie , gestadich
zedertt het aennemen van sijn generael Gouuernement
ende reductie der Stadtt Nymegen gehatt, ende to kennen gegeuen hadde , tot ruste vande Gemeente, soo in
kerckelijcke als politicque saecken , mitsgaders tot onderhoutt en conseruatie van die autorité des Magistraets.
Dat Hoochg. sijnne Excie vertrouwtt hadde, datt mits de
ordening ende affscheytt, soo door desselues Committeerden den XXiXen Julij laestleden , ouer die doen ter tijtt
ontstandene misuerstanden, die vreede in de kercke, rust
onder de burgerie en eenicheyt in de Magistraett s'deels
soude sijn conserueertt , s'deels ooc restaureert.
Maer datt tot hoochste misnoegen van Hoochg. sijnne
Brie heit daernaer alsoo vuytgeuallen is, ende sodanige
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alteraties in de stalt causeret sijn, datt sijnne Ex C1e in sorge
gesteltt, datt sulckes tott meerder onordenung ende hef
ticheytt lichtelijck soude moegen vuytslaen , ten waere
dat men (met) goede middelen daerinne voorbouwede.
Hadde dan goettgeuonden onse weyniger persoonen te
committeeren ende te belasten omme sich aldaer in haere
Ers. presentie to vinden ende naer volcommene informatie
ende ontfangenen berichtt, dese ontroerten soo moogelijc
te doen slichten ende die verschillen to neder to leggen,
offerende onsen dienst ende behulp daertoe, met ouerleuerong oneer apene bryeuen van commissie, dewelcke wij
deden verlesen.
Waerop bij de Magistraett door den Burgerror vooreerst
de bedancking aen sijnne ExC1e gedaen vande voorsorge
ende genadige affectie, soo haer Ers. tallen tijden eruaren
hadden, tot de ruste ende heit beste der stalt Nymegen
ende de burgeren. Versoeckende datt sijnne Ex C1e geuallich
sijn mochtte, omme daerinn e genadich to continueren, ende
datt haer Ers. daertegens nummer gefonden souden worden , o ff sij souden bereyt sijn voor soodanige genadige
affectie sijnne ExC1e in alle dienstwillicheytt to bedancken.
Verclaerden mede datt haer Ers. dese tegenwoordige besending van sijnne Ex cie tot sonderlinge aengenaemheytt
was streekende, ende voor onse personen, datt wij willecom
waeren.
Ende soo wij insisteerden omme te mogen hebben apenunge ende daervuytt volncommene informatie vande verresene misuerstanden en verschillen, ende besorgden '), naer
die humeuren ende gelaett vande persoonen , so wij conden affnemen , datt misschien in onse presentie ouer idt
verhaell van yders eens reden eenige woorden mochtten
worden captieret, daerdoor merder verbittertheytt hadde
moegen rijsen, hebben wij in bedencken gestellett off men
1) d. i.

vreesden.
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niet geraetsaem vonde to sijn, dese saecke in presentie van
alle (bij so verre men bij moderatie buyten passie verhoopten sulx te cunnen geschieden), off veel beter elcke partye
apart en besonder to verhooren ; hettwelcke laetste dan
alsoo goetgeuonden. De namen van die geene, soo sich
hinc inde bijeen voegden ende t'saemen holden sijn deese:
2.
1.
1 Rijck Heuck, Burgerror.
1 Christoffel Biesman.
2 Philips Weuerinc, Vice- 2 Jan Gijsberts, Commissar.
3 Gerrit Veruoort.
Cons.
4 Arndtt Kelffken.
3 Cornelis vande Wartt.
5 Reyner van Rensen.
4 Johan Mannus.
5 Jan vanden Hoeuel.
6 Pontiaen Singeldonc.
7 Christiaen ter Spick.
6 Willem Lesier.
7 Willem van Eck.
8 Arndtt Sweers.
9 Jan van 'Wall.
10 Jan van Seller, dewelcke
op den laesten daeh eerst
in de stadtt van sijn reyse
gecommen.
Hierbij compt den Sindicus
D. Jan Byl.
Ende naer datt wij inde Raetcamer verbleuen, soo is bij
D. Biel vuytt den naem vande eerste proponerett , datt
omme to informeeren die Gecommitteerden , sij noodich geachtet den anuanck vande dissensie watt hooger to verhaelen, to veeeten: Datt voor weynich jaeren ouer idt
disputt vande interpretatie van eenich priuilegie der stadtt
Nymegen (twelc was datt geen burger den anderen buyten
de stadtt vermochtte in rechte te betrecken ende in casu
orto disputeret werde in den Raet tussen twee partyen)
bij eenige vuytt die Magistraett ende voornamelijc bij den
Burgerror Hueck watt hefftich vuytgeuaeren waere, sulx
datt daerdoor occasièneertt werde den - twist, soo noch
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tegenwoordich , tussen D. Biel ende den Burgermeester
voorschreue sweuende was. Ende datt veruolglijck daer
door d'een ende d'ander partye heeft gecregen , datt so
geuoedet is, datt sulx, bouen andere particuliere passeerde
acte , onlijdelijc was in den Raett langer to cunnen verdraegen. Waertoe daerna misbruycket sij den deckmantel
vande religie, bij eenige ende sommige, geporret van ambitie , dese onordnung geschiett is : datt eerst int stuc
van religie men sich hadde beginnen toe formaliseeren ;
dat sulx euenwel mett interuentie van sijnne Ex cie Gecommitteerden doemaels was accommoderett; maer dat men
daernaer, als in Augusto , den xxviij en desseluen maents ,
seeckere resolutie genaemen ouer de beurten soo die predicanten souden hebben in haer predigen , met ordenung
vanden Kerckenraedtt, sich heeft beginnen to laeten mereken, ende op eene ander resolutie in datte den xvij en Septembris lestleden onformelijc (so worde geseyt) genaemen
met opene deuren, willen dese ordre infringeren ende den
predicant Dammannum van Zutphen (soo op dien tijtt
aldaer bij leeninge gecommen) beuolen to prediken in de
groote kercke, tegens die angestelde resolutie en ordnung
in Augusto. Hoedanige predicatie , alsoo voorgecommen
worde bij gauwicheytt van een vande andere predicanten,
genoemt Coetzius , hadde men aldaer in de kercke sodanige alteratie getoont, datt den Burgerror Heuck , neffens
andere vande Magistraet , opstaende ende vuytt de kerck
gaende naer den Broeren kerck, deselue mett opbreecken
ende geweltt genoechsaem ingenamen ende aldaer eerst
vuytgeroepen hebbende vuytt de groote kerck den voors.
predicant Damman , hem gelastet to prediken etc.
Datt hierenboouen sich eenige vuytte Magistraett hadden
gelusten laeten , contraminerende den staett vande stadtt,
ende mett allerhande machinationibus , den staett vande
stadtt to euerteeren ende bij geschrifte soo aen sijnne Excie
door de darde hant soude ingeleuertt worden, so injurieu-
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selijck de litmaten vande Magistraett , als ooc eenige persoonen vande Gemeensluyden aengetast, datt hun sulx nyett
stonde langer te verdraegen sodane oultragien ende attentaten tegens de gemeyne ruste vande stadtt met stilswijgen
voorbij to gaen, maer tegens soodane publicque perturbateurs, mett hanttbieding vande Gemeensluyden , criminaliter to procedieren, gelijc sij ooc resolueertt waeren daer
met voort te vaeren etc. Begeerden datt geduyrende dese
accusatie de drie persoonen sich sollen hebben tontholden
van alle publicque sessien ende opstaen , als wesende in
reatu ; mochten lijden datt die andere met hun in vooruallen saecken vande stadtt ende politie ende justitie besoigneerden , twelc ooc in derseluer presentie voor hen
geseytt worde.
Ende hiernaer Hueck , Burgermeester , met de andere
bouengenoemde Raetspersoonen gehoorti wesende, beclaegden sich datt sij met leetweesen mosten bekennen datt
zedertt datt die drie predicanten in der stadtt Nymegen
Bich vanden Sinode van G}elderlandtt hadden beginnen aff
to sonderen, ende datt sij soo wel vuyt haere predicatien,
als ooc to zeer notoirlijc verstonden vuytt derseluer ondercrypinge , soo sij van huys tott huys, bij schippers ende
andere burgeren , soo yuerich begonsten to doen , datt sij
in sorge stonden , dat men de predicatie van hett woortt
Godes (soo hett bis daertoe gepredigett was ende daeruoor datt sij ende haere olderen so veel vuytgestaen ende
geleden) metter tijtt souden hebben commen to verlieses,
ende dat men hett schip aen de zijde vande Arminianen
en Remonstranten begonste to stuyren , met ontrustinge
van een goett deel vande ingesetenen der stadtt Nymegen. Hebben sij eerst moeten dencken hoe men sodanich
voorneg en mochte voorcommen , ende is dan op hett beclagh van hun , ende omme to vermijden datt met vuytgaen vuytt de stadtt op andere plaetsen geene schuerongh
soude causeertt worden , soo vern de sake gebrachtt, dat
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men naer affscheytt vande Gecommitteerden van sijnne Egde,
in Julio lestleden , soude omsien naer een predicantt vande
gesintheytt der Contraremonstranten, ende middelertijt bij
leenung eenen vuyt de naeste steden sien to becommen.
Datt hett waer is datt op ancommen van Gullielmi Baudartii, den xxviij en Augusti lestleden, hem in de Raetcamer
door den Burgerror Hueck , ronder omuraege des Raedts,
onder anderen angeseytt worde datt hij, Baudartius , sich
soude to vervoegen hebben bij den Kerckenraedtt (No.
dit sijn de woorden) die op huyden van wegen sijne beurte int
predigen ende andersins souden ordineren, , maer datt suix genne
resolutie was voor alle tijden.

Ende so men gewaer worde , datt daerdoor prejudicie
soude sijn geuallen voor de gemeente int gehoor, datt
den geleerden predicant alleen maer op eene maent eens
in de groote kercke des Sonnendaeges ten negen uhren
soude hebben moegen predigen , so ist bij een ander resolutie den xvij en Septemb., de persoonen des Magistraets
elff sterck wesende, onder welcke eenige vijff vande Remonstranten ende maer bij twee tegengespraecken , op
eenen gewoontlijcken Raetsdach des Godesdaeges eene andere resolutie genamen, dewelcke ooc den kerckendienaers
door Dammannum dinsdages to voorera insinueert is.
Maer alsoo bij den Kerckenraedtt, vermoge de acte van
vjen Nouemb. nyett en wilde accepteert werden sodaene
resolutie den xvij en Septemb., en datt hett onder de gemeente ende burgerie des saterdages vuytgestroyet roerde
dat men Damman mett geweltt op den predicstoel wilde
brengen des Sonnendaeges , die sich ooc in competenten
getall, buyten gewoonte, om ende omtrent den predicstoel
in de kercke gestelt hadden (gelijc geseytt wortt met steenen ende Corte houwers gewapent), — Soo hadden eenige
vande Magistraet des Sonnendaeges door ontheytt ') vanden
1) d. i.

bevel.
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Vice-Burgerror Weuerinck, gebadett den Capiteyn la Barbe,
als commanderende in absentie des Gouuerneurs, ende ooc
die Hopluyden vande burgerrie ende bij D. Biel, alsdan
ten huyse vanden Burgerror Weuerinck , den voors. la
Barbe aengeseytt, datt bij so verre daer eenige oneenicheytt
tussen de burgerie ontstonde, datt sij souden willen ordre
stellen datt het garnisoen sich daermede nyett en wilde
bemoyen , neffens eenige andere heftige propoosten , soo
bij eenen vande Magistraets persoonen , aldaer present,
geuoerett werden.
Ende soo de predicatie op dien voormiddach eenstonde,
ende die vande Magistraett ten huysse van Weuerinc vergadert waeren , wel bewost was watt voor handen ende
wat opsett datter gemaeckt was, so soude het sich well
betaemt hebben, datt sij intt apenbaer de Magistraett hadden doen vergaderen. Maer ditt verblijuende, ende den
Burgermeester Hueck mett andere Raetspersoonen in de
predicatie verschijnende, en nyet anders vermoedende off
de predicanten sollen de Resolutie vande Magistraett gehoorsamet hebben, soo ist geboert dat den predicant Coetzius to vroech, een weynich voor de darde luydunge, eiende
Damman incommen , sich veruordertt heeft omme op den
predicstoel to gaen. Waerouer tweemael bij den Burgerror
in der tijtt doer eenen roydreger 4vermaent datt hij Damman sonde plaetze geuen, ende hij blijuende bij sijn voornemen , den Burgerror met andere Raetsvrunden sich vuytt
de kercke vertrocken ende naer den Brueren kerck sich
begeuen, aldaer de deuren met den sleutel geapentt ende
Damman vuytt die groote kercke ontbiedende, die predicatie desseluen angehoortt. Niet cunnende anders ordelen
als off het hadde den predicant Coetzio gebeuret `) de Resolutie vande Magistraet to gehoorsamen , ronder datt bij
hem ofte anderen buyten de Magistraett ouer de resolutie
1) Hoogd, gebiuhreG, d. i. betaamd.
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ytwes hadde behooren gedifficulteert ofte de resolutie disputeertt to worden.
Versoeckende van de Committeerden om gehanthauett
to worden bij sodanige resolutie des Magistraets, solemnelijc genaemen, en alle contrauentie to helpen affdoen.
Ende angaende de missiue daerouer datt geclagett werde,
datt de Magistraett, ofte eenige van dien , sonde moogen
beschuldiget werden, datt sij deselue geschreuen, off toegestaan hadden datt sij geschreuen sonde werden, hebben
sich de samentlijcke T1aetsvrunden excuseertt sodaene eene
missiue nyet gesien noch geschreuen to hebben. Dan
vervreemden sich, datt haer contrarie partije in de Magistraett sich so wijtt vergeeten , datt sij eenige van hun op
den naem vande Magistraett ende G-emeensluy4en hebben
laeten beschuldigen tegens gewoonte ende die preuilegie
,der stadtt. Begeerden gemainteneertt te blijuen, tottdatt
de saecke vuytfundich sonde sijn gemaeckt, op de schuit
ofte onschultt ende reparatie van eer e n naem , als ooc
vander stadts priuilegien.
Alle ditt geene voorschreue bij den Committeerden auerleytt ende opgemerckt, hebben vanden Goensdach tott
Saterdach , soo voor als naer den middach, verscheydenmael getenteertt omme mett geuoegelijcke middelen d'een
ende d'ander questie nyet soude kunnen hebben beslichtt
worden , maer te vergeeffs.
Sulx datt op vrijdach , oock omtrent achtt ende negen
uhren 's auonts, den affscheytt wij genamen hadden om
de saecke to laten verblijuen.
Jedoch alsoo wij vuytt de particuliere ende apentlijcke
verclarunge verstaen hadden, dat men sich sonde moegen
watt naerder voegen, hebben wij op Saterdach wederomme
opt nieuw dese handelingh angeuangen ende soo vern
bearbeydett, dat d'een, ende dander partije in handen vanden Committeerden gesteltt hebben de ordnung, soo tussen de predicanten Boude obseruéertt werden bij prouisie.
XXVI. J.
5
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Waerop bij ons ditt bijgeuoegde prouisioneel accortt ouer
de beurte vaat prediken ende anders gemakett is, omme
datt middelertijt die gemoederen watt mochten versachten,
ende die stadtt ende gemeente buytten confusio ende onordnung gesteldtt, gelijc apparentelijc sulx anders to besorgen ') stonde. Ende alsoo bij den Committeerden omstandich versochtt warde, datt men insgelijcken soude hebben
to doen ouer de ontroerte, soo ter occasie vande missiue
ende daerop geuolgde proceduyren gedaen, -- soo heeft men
euenwel daertoe nyet cunnen commen. Ende is bij D.
Biel vuytden naeme vande eene sijde geseytt , datt sulx
nyett en conde vallen nu ter tijtt, ende dat men eenmael
dese swaericheyden met rechtt moste ouercommen ende
die luyden nedersetten.
Niettegenstaende bij ons vrij watt angereget werde van
die swaericheytt, so hiervuytt fineer ende meer volgen soude
moegen.
Immers het persistit is hierbij gebleuen, datt men eene
veertien daegen soude inholden, bis datt sijnne Excie hiervan naerder veraduerteertt mochte werden.
Maer naerdatt hett ingestelde prouisioneel accortt voorgelesen ende daernaer ten handen gestellett is, om vijff
uhren namiddaegs, op Saterdach, is bij d'eene sijde (daeruoor D. Biel spraecke) neer communicatie mett den Kerckenraedtt swaricheytt gemoueertt ouer de woorden: „Dat
een offte twee predicanten souden beroepen worden", ende
begeerden, datt hett woortt „twee" soude vuytgelaeten worden. Waerop wij seyden, dabt sulx occasioneertt waer door
haer selffs eygen voorstelt, dat men so liberaelijck gedaen
hadde , in cas de saecke hiermede to helpen waere , datt
men nyett alleen één maer twee off drye predicanten annemen soude. Begeerden daeromme, datt sij ronder vorder
beswaerenisse sich den voorslach ende prouisionele acte
1) d. i.

vreezen.
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wolden geuallen laten ; datt wij ooc nyett en souden cunnen bedencken, datt eenige vordere correctie bij d'andere
to obtineeren stonde.
Waerentegens dan entelijc begeertt worde, datt wij (in)
onse verbael Boude willen stellen dese swaricheytt bij hun
moueert, ende datt sij mett hett beroep van éénen hett
souden probeeren, ende besten off het dienlyc, ooc nuttelyck ende stichtelyc wurde sijn met des anderen vocatie to
procedieren; twelc met discretie ende insichtt vande Magistraett, naer d'occurrentien van saecken ende gelegenheyt
der stadtt ende gemeente, gescheen solde. Begeerden mede
datt subnoteert worde, dat met de tegenwoordige acte nyett
gemeyntt worde de voorgaende, in Julio , bij de Committeerden van sijnne Ex cie to derogeeren ofte to crencken;
welckes wij angenaemen om in onsen verbael toe insereren. Ende vermanende de presente sich soo to willen
schicken, datt die ruste vande kercke ende gemeente met
haere actien beuordertt roerde, naer d'intentie en meynung
van sijnne ExC1e ende oneer Committeerden apentlijcke vermaninge ende verclarunge , soo sijn wij op Sonnendach ,
wesende den laetsten Nouemb. , naer onfanck van beteykende acte, hyerbijgaende, op Arnhem verreyssett.
Seer dienstelyc versoeckende sijnne Ex C1e gelyeue dese
onse volntreckinge van idtt beueel ende last S. Ex cie in
genaden ende ten besten op to nemen ende to duyden.
Actum Arnhem desen ersten Decemb. xvj c soeuentien.
Martin Gregorj.
Goessen van Varick.
Johan van Goltstein.
Origineel.
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GESCHILLEN TE NIJMEGEN.
1617,
Uit het Archief van HILTEN.

Monseigneur.
On a depuis quelques années en ca commencé a obseruer, qu'entre six personnes it y a un tour pour seruir en
l'office de Bourm Te, et les nómer a V. Exe, ainsy que pour
l'année a venir on propose, comme estant leur tour, les
personnes de Ryck Heuyck et du D r Jan Kelfken. Quant
au premier , i'ay estimé de mon debuoir d'aduiser V. Exe
que c'est un homme fort opiniastre en ses conceptions,
desquelles ny en faict de iustice ou de police on ne le
peut diuertir, ny aucunement mener a raison , au grand
prejudice des parties et de la ville. Un homme irreconciliable et injurieux, ayant des terribles caprices , mal voulu
d'un chascun et de toute la vine; lequel aussy au faict
du Sr de Weiswyler se fit assez cognoitre contre V. Exe.
Si i'estois digne de seruir en cecy d'aduis , ie diroy que
V. Ex e , laquelle n'est tenue a aulcune nomination , mais
peut eslire tels Bourgm rs qu'il luy plaint, se passet de la
personne de Ryck Heuyck, et nommast Jan van Heuvel ,
ou Jan van Seller, touts deu g anciens Bourgmrs, pour un
d'eux seruir auecq ledit D r Jan Kelfken , en qualité de
Bourgmrs, pour l'année prochaine. Je ne doubte aulcunement ou V. Ex e fera en cecy chose tendante au seruice
de la ville et du Magistrat : car eest aultre nous brouilleroit les bonnen affaires, et feroit, selon son naturel , retarder ou renuerser beaucoup de resolutions necessaires,
ayant mendié les suffrages , et honteusement importuné
pour estre nommé. Aussy aparoistra par la que V. Ex e at
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la disposition et election libre, ce qu'aultrement par succession de temps on pouuroit tascher de tirer en consequence pour ces personnes de tour, ce que selon les occurrenges ne peut tousiours estre estimé du seruice de
V. Ex e, ny de la ville. Je prie que V. Ege plaice me croire
en cecy, et le tenir en bonne part, auecq discretion requise.
Et je ne laisseray d'aduertir fideletnent ce que je trouueray convenir pour le service de V. Ex e et de la ville. Qui
prie Dieu,
Monseigneur, tenir V. Exe en sa saincte guarde. De
Nimegue le 19" Decembre 1616.
De V. Exe.
Treshumble seruiteur,
Joh. Biel, Syndicq de Nimegue.
Adres: A son Excellence a la Haye.
Origineel.

Extract vuyttet Raetssignaet der stadt Nijmmegen,
vanden jaere xvjc seuentien.
Veneris den xxviij en Augusti.
Wilhelmus Boudartius, dieper des heiligen Euangelii
binnen Zutphen , binnen doen commen , heft vertoent op
versoeck van een Eerbaer Raedt, van sijn heeren , bij nominatie des Kerckenraedts, verloeft te sijn der kercken
alhier voor wat tijts bij te woonen. Begerende te verstaen,
oft op sijn Logement ende bedienungh eenige ordre gegeuen Bij. Waerouer sijn W. van drie logementen hem
gedesigneert de koer gegeuen , ende vorders aengeseidt is,
dat den Kerkenraedt op huiden van wegen sijn boerte int
predicken ende anders Boude ordineeren.
In fidem extract,
J. de Beyer.
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Extract vuyttet Raetssignaet der stadt Nymmegen,
vanden jaere xvj c seuentien.
Mercurii den xvijen September.
Om de litmaten deeser gemeinten , die om d'exercitie
vande reformirte religie bij deese werend differenten hierouer tot Lenth ter predicatie gaen , herwerts te trecken ,
sol men sich met die meeste stemmen gevallen laeten, dat
die predicanten hier geleent, des sonnendaghes ten negen
vhren , de beurten dan in Ste Stephen's kercke ende ouer
den anderen sonnendach ter Regulieren sollen predigen.
Accordiert met den voors. Raetssignate,
J. de Beyer.

Doerluchtige, Hochgeboren Furst, genadige Heer
Stadtholder.
Wr ij en hebben niet moegen naerlaeten V Ex tie in onderdanicheit te aduertieren, met watt beleidt van saecken
onse partij onse moeyten ende schuldige plicht int 't bevorderen vande behoudenis ende vortplantinge vande suiuere ende gesonde leere der reformierter kercken allesins
ende bij extraordinaris maniere van procedieren suckt te
beletten. Idt heft V Ex t1e belieft gehadt onse Gecommittierden ouer het different, geresen int beroepen vanden
persoen Casparij Sibelij tot eenhen vierden kerckendinaer
alhier, genadelick te hoeren. Diewelcke (gelijck V Extie
sich ontwijffelyck sail weten te ereinderen) ten appetit van
sommige vande gemeinte alhier, misleidt door quaede informatie , gelijck 'tselue geblecken , belet is worden doer
entremise vande geenen die met veel beneficien deeser
stadt verbonden lijn, ende aleffenwel als raetgeuers ende
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steuncel voor deselue geabuseerde vande gemeinte , sich
hebben misbrucken laeten, met contreuentie vande belofften verscheidelyck deesen aengaende ons gedaen, ende soe
verscheiden resolution daerop gevolght. Idt is weer, dat
'tselue different door Commissarien van deese Landtschap ,
die V Ext1e belieft heft ons te ordonieren, bijgeleide is.
Alwaer den gedesigneerden persoen hem meede onse party
gemackt heeft, ende sijn credit , in dienst van ons ende
deser stadt vercregen, die heer Commissarien, ofte eennige
vande selue, persuadert heeft (gelijck wij seeckerlyck bericht sijn), dat de saecke eindelick doer sijn goedt debuoir
tot onsen wunsch wel souden goet vallen. Die welcke heeren Commissarien ons daerouer bij goede vermaninge ende
inductie doen condescendeeren in al sulcke conditien , die
andersins in de kercke alhier ooit gebruckelyck sijn gewest, ende daervan , gelijck de ervarenheit meede geleert,
niet veel goeds voor de recht gesinde gemeinte alhier te
verwachten stonde. Namelijck, dat daer V 'Ex tie 't beroepen
van Casparus Sibelius niet mochte belieuen en affraeden,
als geschiedt (daerbij wij, V 'Extle te belieuen, oock geacquiesceert), dat in suicken gevalle drie gequalificierde kerckendinaeren , vande geronde leere, genominiert solden werden , waervuyt den kerckenraedt d'electie van éénhen souden
hebben. Waermede de geaffectionierde tot die suiuere leere
niet en hebben connen gedient sijn ; want wat moeyten
ende costen bij ons, met affsendingh van eersen onser Secretarieti, aengewendt is, om drie soedanige gequalificierde
predicanten te bewilligen , ten fine haere persoonen inde
nominatie te laten commen, soo heeft doch qualicken één
connen gevonden werden, die daertoe, bij dese gelegentheit
ende constitutie van dese stadt, heeft willen versteen. Soo
dat bij dit middel, 'twelck in apparentie wat schint te
veesen , bij onse partye voordachtelyck gepractisiert die
saecke voor die recht gesinde litmaeten deeser gemeinte ,
die niet in geringe getal noch vande minste sijn, op die
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lange baene geschouen ende die contrarie partye met correspondentie van buten , opritsunge vande geme pte van
binnen vaster gemact is. Daeromme wij ons oock sedert
voors. accordt moeten behelpen met geleende predicanten
van onse goede naebueren, namelijck die van Zutphen;
diewelcke dan het beste contentement vande actie der
ander drie predicanten ende vanden kerckenraedt alhier
niet en hebben. Diewelcke hen gelusten laeten d'ordere
vande Magistraet, bij formele resolutie vanden seuenthienden Septemberis aen den geleender predicanten gegeuen
(te bevinden bij extract hier bij gefucht onder lettera A)
te disputieren, ende bij contrarye ordere, met hun twe off
drie, neffens de drie predicanten, als kerckenraeden omvere
te stooten ende onvruchtbaer te maecken. Waertoe, sick
dan merendeels gebruicken laet eennen vande drie kerckendienaren (een saecke te seer onlijdelyck) , die tot coste
van dese stadt in studiis is opgelagen, die voors. resolutie,
ter igeboorlijcker tit ende plaetse genamen, medebrengen,
dat om meerderen dienst ende vruchte vande voors. geleende predicanten te trecken, ende de oorsaecke van scheuringhe ende vervremdinghe vande gemeinte te weren, deselue geleende kerckendienaeren den eennen sonnendach
in dele, ende den anderen sonnendach in de ander kereke
te negen vheren voermiddach, als wanneer in beide kercken gepredickt wordt, Goedes wordt souden vercondigen.
Twelcke beleth wordt, ende maer toegestaen , dat den geleenden minister simpelyck die vierde boerte int predicken
des sondach sol hebben, sulckx die hem muchte toevallen
in weerwille van die vande Magistraet , die de voors. vierde
predicant versocht ende 't beleidt hiervan bijt 't accordt
vertroutt ende toegestaen is. Waerinne als men den voerghenomde kerckendienaer hierbeuoren hadde ordere gegeuen , ende die boerte , in eracht vande voors. resolutie
vanden xvij en Septemberis , nu weder gecommen was aen
eennen vanden voorgh. geleende kerckendienaren, hebben
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wij als daerinne in onse devotie met den rechtgesinde ,
ende mede aen onse eer ende respect mits die qualiteit,
die V Ex tie belieft heeft ons te confereeren , niet langer
begerende gestoert ende vernaedelt') te sijn, in tijts aen de
drie kerckendinaren laten weten, dat sij de vernomde resolutie souden plaetse geuen, ende daertegens geen bestoringe doen. Die daerouer met eenige vande Magistraet
voorscreuen in den Itaet ouerstemt siende geweest, met
den Syndicus ende een ofte twe andere, als Kerkenrade ,
de voorgh. resolutie daernae tegengespraecken. Waermededen voergedesignierde kerckendienaer gesterckt sijnde, boden en tegens verscheide affinaenunghe door eennen geswaeren dienaer deser stadt de boerte voor hem staende
gehouden ende verdedicht, met seer groote onrustunge
en versmadinghe van ons. Ende heeft sich stoutelyck op
den predicstoel voor den gewoenlicken tijt laten vinden ,
ende den predickstoel voor hem met eenige vuyt de Gemeinsluiden ende bij denseluen opgemacte schipperen doen
versekeren, ende meer gedachten geleende kerckendienaer
daer affgehouden , gelijck des noot sijnde met geloffwerdige
conschappe staet te verifieren. Hoewel oock den kerckenpináeren vapden geleenden kerckendinaer, die het predicken aengeleidt ende bevoelen was, instantelick sijn versocht ende gebeden worden , hem voor ditmael , dat hij
't laeste op sonnendach in dier vugen soude predicken ,
deese gevalle te doen, dat sij doch verscheidelijck anderen
deden ; int aensien vande voors. des Magistraes ordere ,
ende soe veele goede luiden , ende onder andere een personage van hoegen staet, die aengeseit was dat den geleenden predicant D. Damman soude predicken, hem die
boerte int predicken gunnen. Doch allet te vergeffs , als
blijckt bij gevuchde attestatie van sijn W. onder lettere
B; daerbij noch gecommen is, dat ons meerder bedencken
1) benadeeld.
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geft, datte vergaederungen des moergens vroe ter ongewoenlicke plaetse gehouden is worden van eennige raetspersoennen ten huise vanden Borgomester Weveringh,
alweer gecompariert sijn geweest, omtrint ter achter oeren,
Cornelis vande Wardt, Jan Mannus, Borgomester ten Hoeuel , Willem Lesier, Aerndt Sweers, Jan vanden Wall,
met den Syndicus. Alwaer de Commandeur Quert, garnisoen Cappitein la Barbe, ontbaden ende aengeseit is doer
den Syndicum, dat hij 't gaernisoen, ofter eennige onverstandt ende onlust tussen die borger ontstunde, soude
inhalden ; sijnde hem deswege toegestelt acte vande Hoch
Mo. Heeren Staten General, waervan copie desen bijgefucht is onder lettera C. Soo dat eindelyck naedat verscheiden affmanunghe meer gedachten kerckendinner ieder
kercken door eenera geswaren gerichtsbade tot twemaell
bij gehorsamheyt vuyt last vanden oltsten Burgomeyster
ende die aenwesende Raetspersoonen te vergeffs gedaen is,
hebben wij goedt gevonden ons vuyt der kercken te begeuen, ende gevolcht sijnde bij een groote menichte vande
gemeinte, ons getrokken hebben met den voors. geleenden
predicant D. Damman in een kercke die ledich was, ende
die predicatie van Goedes wort aldaer aengehoert. Ende int
wtgaen vanden oldsten Borgemester Huick is hem int gemoet gecommen Jan Mannus, Raetspersoen, waertegens hij
'claecht wiese gesproecken heeft : „Watt mueitmaecker is
Koetz." Diewelcke Mannus antwordt gaff (als ons den voergenomde Borgemester te kennen heeft gegeuen) : „Soo siet
ghij oock ;" waervan wij niet naerlaten moegen V Ex t1e wijtlopich met allen omstander te dienen. Ende diewiele 'tselue
streckt tot wijder alteratie ende vervremdinghe onder de
gesonde leer in deser stadt onder te houden, ende consequentelyck de ruste vande kercke in dese prouinsie te
verstoeren ende deseluighe in gestadighe beroerte te houden , met ontachtungh van onsen persoonen , die V Extie
belieft hebben die eere te doen ende te verkisen tot Bor-
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gemeyster ende Raeden alhier. -- Soo bidden wij V Extie
onderdanichlijck , deselue gelieuen wil daerinne nae haere
hochwijse discretie te versien , ende bij d'aensta'ende coer
des Magistraets alhier, V Ex t1e bij de capitulatie, waermede
dese stadt gereduceert worden is , voorbehouden, tegens de
vooraengetogene ongeregeltheyt sulcke ordere te stellen,
die tot conseruatie ende vorderunghe vande suiuere ende
nae den worde Godes gereformeerde religie (waervoor wij
met onse ouders geleeden hebben , ende waerbij wij doer
Gades genade dencken te verblijuen), metsgaders den welstandt van 't landt ende van dese stadt 't nodichst ende
diendelickst sal moegen bevonden werden. Waertoe ons in
onderdanicheit tot vwer Ex tie betrouwende , bidden den
Almoegenden ,
Dori. Ho. F. Gen. Heer , V Ex tie te houden in sijne
heilige hoede ende protectie. Geschreuen tot Nijmegen
den xj en Nouembris a° xvj e seuentien.
Vwer E$tie dinstwilligers ende onderdanighe dienaers,
Rijck Heuck.
Johan Gijsberts.
Gerit vander Voort.
Arnoldus Kelfkens.
Reiner van Rensenburg.
Pontian Singendonck.
Christiaen ter Spijcke.
Adres : Aen lijn Extie onssen genad. Heere Stadtholder
's Hage.
Origineel.

Doorluchtiger , Hoochgebaerener Furst, genediger
Heer Stadthouder.
Uwe Ex cie call voor d'aencompste van delen door onse
medebroederen Gecommitteerden aldaer apenunge gedaen
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lijn vant misuerstant, op verleden Sonnendach tot Nijmegen
verresen ouer ende onder de voormiddaegsche predicatie.
Zedert is , met bryeuen van credents vande anwesende
Magistraet aldaer (daervan copie hierbij gaett) , in onse
vergaderinge erecheenen den kerckendienaer van Zutphen,
Dammannus, ons de gelegenheytt vande saecke verhaelende, in effect eens sijnde met 'tgeene wij vuyt het rapport vanden Syndicus Biel an den voornoemden onsen
medebroederen geschreuen hebben. Ende namentlyc dat
ter aencompste van Wilhelmo Baudartio , mede kerckendienaer van Zutphen , de Magistraet in Augusto verleden
aén den Kerckenraet gedefereert hadde to doen ramonge
vande ordre, naer dewelcke die ordinaris Ministers , ende
die van buyten bij leenunge quamen , souden predigen,
sijnde bij den Kerckenraedt doenmaels goetgeuonden dat
daerinne, ronder onderscheyt van tijt ende plaetze, gelijcke
boorten souden gehouden worden. Waernaer de Magistraet , bemerckende dat als dye boorte van dien , die bij
leenunge van buyten quam , viel omme to predigen sonnendaegs smorgens vroech, off des namiddages, off s'auonts,
veele vande litmaeten de voormiddaegs predicatie buyten
besochten; -- hebben in Septembrj daernaer met die meeste
stemmen buyten den Kerckenraedt goetgeuonden, om 'tzelue
vuytgaen to beletten , dat den geleenden predicant des
sonnendaeges sonde hebben die voormiddagen predicatie
bij boerte , den eenera sonnendach in de Groote ende den
anderen in de RReguliers kercke.
Welcke resolutie den voornoemden Dammanno int begin vande voorleden weecke door de Magistaet ten handen
gestelt sijnde, omme sich daernaer to schicken ende dienuolgens den doemals aenstaenden sonnendach in de Groote
kercke den dienst to bewaeren, heeft sodaenen last ende
resolutie de ordinaris Ministers tijtlyc to kennen gegeuen.
Die daerinne swaericheyt maeckende , hadden den Kerckenraedt daerop* doen vergaderen ; dewelcke waeren ver-
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bleuen bij haere ordre in Augusto beraemt , ende die vande
Magistraet, naer apenunghe vande meynunghe des Kerckenraedts , yrst op vrijdach, daertegens bij haere resolutie.
Weshaluen d'ordinaris Ministers door Dammannum ten
hoogsten versocht en gebeden lijnde, daerinne om de ruste
vande kereke ende gemeente to willen bewilligen , met
verclaringe dat het tot geen prejudicie soude strecken,
hadden euenwel gepersisteert ende verclaert sulx nyet to
sullen geschieden. Edoch, bij nieuwe vergaderinge vanden
Kerckenraedt soo veel gedispenseert dat hem in plaets
vande Groote , de Reguliers kercke voor die reyse soude
vergunt worden. Nochtans die vande Magistraett blijuende
bij haeren last , was den voorn Dammannus des sonnendaeges tijtlyc naer de Groote kercke omme sijnnen last
toe voluoeren, gegaen, dan van Coetzio gepreuenieert, als
dewelcke t'sijnner ancompste, ooc voor de leste luydunge,
den predicstoel geoccupeert hadde, nyettegenstaende hem
sulx door den Stadtdienaer, vuyt beueel vanden olsten
Burgerror in der fijt, verbooden voordat hij opgegaen was
ende daernaer iteratiuelyc op den cantzel staande. In
welcke leste reyse eenige vande Gemeensluyden , daertoe
sich zommige schippers geuoegt , ende opsettelijc de naeste
bancken bij den stoel ingenaemen hadden , sich verheften,
die sich naderhant als Dammannus vermaenden en teyken
gaf met die predicatie voort te vaeren, wederomme geset ;
ende (soo beydersijts gerefereert is) souden hieronder eenige
met steenen en corte houwers gewapent sijn geweest.
Waerouer eenige vande Magistraett met veele vande
gemeente vuyt die Groote kercke sich vertrecken in een
ander, ende Dammannum ontbiedende, aldaer gepredickt.
Edoch den voornoemden Dammannus verleden dinsdach
wed er gepredickt hebbende , was gelijc to voorera met eene
groote menichte, soo van d'een als d'andere partije gehoort,
ende ten zeluen daege vruntlijc met dancseggunge gedimitteert,
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Uwe Ex cie sail door de voornoemde onse Gecommitteerden mede sijn vertoont, 'tgeene wij goetgeuonden hebben
aende Magistraet toe schrijuen; waerop ons antwoort geworden is, als uwe Ex C1e gelyeuen sail vuyt de bijgaende
copie to vernemen. Ende soo wij daervuyt nyet seeckers
conden sluyten , hebben naerdere instantie gedaen, daervan hierbij mede dubbelt gaet. Uwe Ex cie sail gelyeuen
naer haere hooge ervarenheyt alles to ouerleggen, stellende
int goet bedencken van uwe Egcie, off deselue nyet sollen
goetuinden gelijeke anmanunge to doen off ons to lasten
'tgeene vorder tot rust vande stadtt ende gemeente sail
dienen gedaen. Waernaer wij ons geerne sullen houden en
ondertussen Godtt bidden,
Doorluchtiger, Hoochgebarener Furst, genediger Heer
Stadthouder, uwe Ex cie in voorspoedige regierunge en langdurigen welstant to erholden. Geschreuen tArnhem den
xiij en Nouemb. xvj c soeuentien.
Uwe Ex cie onderdanige dienstwillige,
Cantzler ende Raden des Furstendoms Gelre
en Graeffschaps Zutphen.
Ter ordonnan vande zelue,
E. Engelen.
Adres: 9.en sijne Excie.
Origineel.

Doorluchtiger, Hoochgebarener Furst , genediger
Here Stadthouder.
Sedert onse leste brieuen sijn alhier erschenen twe
Raetzpersonen vande Magistraet der stadt Nymegen, ende
hebben ons wtfuerlic verhael gedaen vant geene ouer het
verresen different inde kerckelicke ordre vant predigen
gepassiert is, gelic uwe Ex tie voordelen int lange , so wt
onse brieuen als die vande voorseyde Magistraet vernamen
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sullen hebben. ,Ende terwijlen wij verstaen , dat ondert
dexel vanden last sent garnisoen gegeuen , van sich stille
te houden ende hen inde sake vande kercke nit te mengen,
d'eene partie te meerder soude mogen worden geanimeert
om yet voor te nemen tot onderdruckonge van d'andere,
waerwt meerder onheylen souden mogen ontstaen , —
So versoecken wij dienstlic, dat uwe Ex tie gelieue goet
te vinden den Gouuerneur Lambert Charles te vermogen
sich mitten yrsten na 't voors. garnisoen te begeuen, mit
ordre ende last , dat hij mit alle middelen sal trachten de
gemeinte in goede ruste te houden, ende daer (bouen
hoepe ende verwachtonge) eenigen onlust soude mogen
ontstaen, dat hij in sulcken val , volgende die goede meynonge Nan uwe Ex tie ende d'ordre voor desen gegeuen,
sal hebben te mainteniren ende voor ouerlast te beschermen de Magistraet ende leeden van dien, mitzgaders den
predicant , die daer noch geroepen sal worden , ende die
ondertussen bij leenonge aldaer sullen predigen volgende
den voet alreets geraemt of noch te ramen , ende voorts
alles te beleiden tot eenicheyt in de kercke ende politie.
Edoch in desen allen ons gedragende tot uwe Ex tie hoochwijse discretie, bidden Godt,
Doorluchtiger , hoochgebarener Furst , genediger Heer
Stadthouder, uwe Extie in voorspoedigen regimente ende
gedurigen welstant te erholden. Gesch. t'Arnhem den
xvij en Nouemb. xvj e souentien.
Vwe Extie onderdanige dienstwillige,
Cantzler ende Raden des Furstendombs Gelre
ende Graefschaps Zutphen.
Ter ordonnant. van selue,
E. Engelen.
Adres : Aen sijne Extie.
Origineel.
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Die Gecommittierden van sijne Princ. Ex C1e, onsen gnattlgen Heeren Stadhouder des Furstendoms Gelre ende
Graeffschaps Zutphen, eenige daegen besich geweest sijnde,
volgende baeren last en commissie, om nae d'intentie,
will ende meynonghe Hoochgh. sijn Ex t1e sich t'informeren
op d'alteratien, verschillen ende onlusten , soo tusschern
die lithmaeten vande Magistraet deeser stalt Nymegen,
ende mede onder die gemeynte ende burgerye verresen.
Ende te beduchten, dat vorder ontrustinghe ende misuerstanden toenemen ; opstaen ende occasioniert muchten worden ouer die beurten ende vices , soo bij die predicanten
(soo wet binnen dese stadt als van buyten bij leeninghe
aengenaemen) int predigen gebruyckt ofte gepooget wordt .
te gebruycken, op den naem ende duthoriteyt van een
Erb. Raedt ende in eracht van resolutien op diuerse tijden,
soo in Augusto den xxviij en , als den xvij en Septembris lestleeden bij heer Ers. genaemen ende ten prothocol gebracht
(diewelcke den Gecommittierden exhibiert sijn per copiam),
-- Hebben als Gecommittierde van Hoochgh. sijne Ex C1e goet
geuonden ende den alinghen Magistraet proponiert ende
in bedencken gestelt, off het niet tot ruste van dese stadt
ende stilte der gemoederen vande ingeseetenen van dien
dienlick ende raetsam waere, nae de gelegentheyt vanden
tegenwoordigen standt der voors. stadt, bij prouisie ende
sonder preiudicie, krenckinge ofte veranderinghe, hiermede
te doen off gemeynet te doen , in ofte ouer die woorden ,
teneur ende inhout vande voors. resolutien oft achterdeel
vande vigeur derseluer, toe weeten : Dat bij prouisie den
tijt vande eerste drie naestvolgende maenden (binnen denwelcken tijt opte vocatie ende beroep van een off twe
predicanten vant gevoelen der Contraremonstranten sal
gedacht ende derseluer beroep bij een Eer. Raedt soo veel
doenlick acceleriert worden) deese volgende ordre (tot
affweringe ende verhoedinge van scheuringe in dese stadt
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ende gemeynte) in die beurte van prediken, soo in St.
Stephens als die Regulieren kercken , sal onderlingh onder
die tegenwoordighe vier Ministers , sander confusie observiert worden. Toe weeten : Dat op morgen den eersten
aenstaenden Sondach, die wesen sail den laetsten deeses
maents Nouembris, die beurte van te predigen sal assignieret sijn in den Regulieren des voormiddaghs om die
negen uhren sen Cornelio Dongano , predicant tot Aernhem, ende des naestvolgenden sondach in de Groote kercke
des naemiddaghs, ende sail soo voort op yder darden sondach daernae sijne beurte om die negen uhren volgen, soo
in de Regulieren als Groote kercke. Sall oock middelertijt
alle sonnendach in de Groote kercke bij den voors. Donganum gedaen worden eene predicatie om die ses uhren smorgens, ofte opten naemiddaghs oft opten avont naede vergelijckonge ende bespreek, dat onder den vier predicanten sal
moegen beraemt worden. Sal mede die voors. Donganus
eene predicatie t'allen weecken hebben, 'tsij opten dincxtdach , goensdach off vrijdach. Blijuende d'ordeninge hierouer aentestellen insgelijcken bij die voorn kerckendienaers.
Vindende goet dat deese ordeninghe mede sal onderhouden
worden bij ende van sodaene predicanten, soo bij leeninge
hiernae sullen versocht ende geroepen worden. Hoedaenigen voorrhaem der Gecommittierden die vande Magistraet
om die ruste van gemeynten sich hebben laeten gevallen
ende aengenaemen deese tegenwoordige prouisioneelen
voorslach den saementlicken vier kerckendienaren te doen
insinueren, om sich onderlingh daernae te regulieren, ende
int predigen ronder onordeningh haere vices waer te nemen. Des t'oorconde is deese prouisioneele Acte bij d'onderschreuen Gecommittierden van Hoochgh. sijne Ere
onsen genadiger Heeren Stadthouder, ende den Secretarius
deeser stalt Nijmegen vuyt beveel des Magistraets onderteyckent ende onderschreven. Gedaen inden jaere onses
Heeren duysent ses hondert ende zoeuentien, den naest
6
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lesten vande maent Nouember stilo veterf, opten Raedthuyse der stadt Nymeghen.
Martin Gregorj.
Goessen van Varick.
Johan van Goltstein.
Ter ordonii van mijn Heeren vande
Magistraet der stadt Nymegen.
Origineel.
J. de Beyer.

Doorluchtiger Hoochgebarener Furst , genediger
Heer Stadthouder.
Uwe ExC1e Gecommitteerden hebben in oase vergaderingti verhaeltt 'tgeene int voluoeren van haeren last tott
Nymegen is gepasseert , twelc uwe ExC1e vuytt derseluer
verbael ende schriftelyc rapport int lange genadich sullen
vernemen , waertoe wij ons refereren.
Ende naerdien op uwe ExC1e goet behaegen het eene
different ouer de beurte vant predigen prouisionelyc is
vereffent , ende 't ander ouer 't veruolg vande criminele
proceduyren tegens eenige ledematen vande Magistraett ,
onangesien de redenen van inductien daertoe gebruycktt,
voor alsnoch nyett heeft cunnen geuonden worden, -- Soo
hebben wij nyet sullen laeten uwe Ex cie (onder verbeterunge) to dienen van ons advys , sijnde 'tselue dese: Datt
uwe ExC1e de voors. prouisioneel accommodatie goettvindende
deselue bij besondere bryeuen aen de voorseyde Magistraett
souden nioegen approbeeren ende voor angenaem houden ,
ende daerdoor occasie nemen , die vande Magistraet eernstelyc to vermaenen tot eenicheytt ende roste in de politie en opheuonge vande alteratie , die doort schrijuen van
seeckeren brieff ende memorie bij 't verbael geuoegt (men
en weett noch nyett bij wiep ende door wiens last) veroorsaect is , mett verclarunge datt uwe ExC1e tott ontijdige
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krenckinge van d'een off d'ander na rechtten ende redenen
nyet en cunnen verstaen, datt geduyrende de betichtunge
ende proceduren eenige separatie behoortt to geschieden
int volntrecken van haer amptt , soo in saecken politicq
als van justitie, maer datt het corpus vande Magistraett
sich behoortt geheell to houden tott vuytdracht der saecken. Haer Ers. daerneffens eernstich versoeckende ende
gesinnende , omme met de angeuangen proceduyren inne
to houden ende to supersedieren , op hoepe van vruntelycke accommodatie. Waertoe uwe ExC1e souden van meynunge sijn Gecommitteerden opt nieuwe te senden , ten
eynde de onuerstanden, beydersijts verresen, tot ruste
vande stadtt ende Gemeente , haer eggen scuffs reputatie
ende weluaertt vaat landt , sollen moegen worden bemiddeltt. Edoch in desen allen ons gedraegende tot de hoochwijze discretie van uwe Ex e1e , sullen Godtt bidden,
Doorluchtige Hoochgebarener Furst, genediger Heer
Stadthouder , uwe Ex C1e in voorspoedige regieringe ende
langduyrigen welstantt to erholden. Geschreven t'Arnhem den eersten Decemb. xvj c soeuentien.
Uwe ExC1e onderdanige dienstwillige,
Cantzler ende Raden des Furstendoms Gelre
en Graeffschaps Zutphen.
Ter ordonnan van selue,
E. Engelen.
Adres : Aen sijne ExC1e.
Origineel.

Doorluchtiger Hoochgebaerener Furst, genediger
Heer.
In geuolge van uwe ExC1e apene bryeuen van commissie ,
ons toegesónden , hebben wij ons op den xxv en deses voorleden maents binnen de stadtt Nijmegen geuonden ende
6*
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naer d'insinuatie van onse compste, soo wel aen den Gouverneur als den Burgermr in der tijt, geintroduceertt in
de Raetcamer in presentie vande Magistraett, hebben wij,
naer gedane complimenten ende anbiedung van uwe Excie
genadige affection, de oorsaeeke onser compste aldaer vermeldett, ende dienuolgens mett de Magistraett eenige
daegen getracteert, ende eyndelyc geslooten dese prouisionele acte hierbij gaende. Verhopende datt uwe ExC1e onsen dienst en trouwe int vuytvoeren vande commissie met
genaden sich geuallen sail laeten, ende de bryeuen van
ratificatie off placet aen ons doen ouerseynden , omme die
vande Magistraett daervan to verstandigen , ofte anders
uwe ExC1e goede geliefte aen de voors. Magistraett in dese
saecke to verstaen toe genen. Wij hebben de voors. Magistraett geuonden gedeeltt in twee genoechsame partijen,
's deels gecauseert vuytt eenige particuliere disputen, mitsgaders eenige resoluties , daermede d'een d'ander haere
actien ouer de boorte vande predicatien, ende onlust daervuytt ontstaen , sochten to justificeeren , 's deels ooc van
wegen seeckere missiue mett eene bijgevoegde memorie,
met dewelcke eenige drye persoonen vuyt de Magistraett,
to weeten Burgermr Rijck Heuck , Johan Gijsberts, Commissaris , en Gerardtt Vervoordt betichtigett worden datt
sij deselue geschreuen , ingesteltt ofte gedirigeert souden
hebben (van hetwelcke doch de voors. persoonen sich voor
ons verclaerden innocentt te wegen), gelijc uwe ExC1e naerder vuytt onsen verbaele ende bijgeuoegde stucken genedich affnemen cunnen. Het eerste meynen wij bij prouisie
op uwe ExC1e goetuinden geaccommodeertt te hebben, maer
het tweede different hebben wij tott nochtoe nyett cunnen vereffenen. T'onser wedercompst op huyden hebben
wij mett den Heeren Cantzler ende Raeden dese saecke
naerder in deliberatie geleytt , watt uwe ExG1e hiervan bij
ons to aduiseeren sijn soude ; hetwelcke geaduiseerde uwe
Erie bij besondere missiue van gedachten Cantzler ende
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Raden hiermet ouergesonden is worden. Waertoe wij ons
diensaengaende refereren en bidden den Almachtige,
Doorluchtiger, Hoochgebaerener Furst , genediger Heer,
uwe Ex C1e to conserueren in goede voorspoedige regieringe
en lange leuen , tott welstantt deser landen. Wtt Arnhem den T en Decembris 1617 sti. vet.
Uwe Excie onderdanige ende dienstwillige ,
Martin Gregorj.
Goessen van Varick.
Johan van Goltstein.
Adres : Aen sijne Excie.
Origineel.

MAGISTRAATS-VERANDERING TE NIJMEGEN,
1617.
Uit het Archief van HILTEN.

Durchiuchtiger , Hoochgeborener Furst, gnediger
Heer Stathelder.
Alsoo den tijt is aenstaende , namelick den ij en Januarij
xvj c achtien, olden stijl, dat na olde'gewoonte geprocedeert
wordt tot het aanstellen vande Magistraet alhier, soo hebben wij uwe Ex cie daervan wel willen advertiren, en om aen
uwe Ex cie van alles onderrichtinge te doen en vande gelegentheyt deser stadt te verhalen, versocht ende gecommitteert den Heere Burgem r Christoffel Biesman ende den Syndicum Johan Biel, dewelcke uwe EXeie believen sal toe te
stellen alle gelooff ende credentie, als off wij gesamenderhandt present waren , ende ons ende dese stadt te houden
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in goede ende gewoonlicke recommandatie. Daerover wij
meer en meer verbonden sullen blijven , om met alle manieren van danckbaerheyt ende goede diensten , na ons
geringh vermogen , te herkennen de groote ende goede
genegentheyt , die wij altfijt aen uwe ExC1e bevonden hebben. Wij bidden den Almogenden ,
Durchluchtiger , Hoochgeborener Furst , gnediger Heer
Stadthelder , uwe EX eie lange in gelucksalich welvaert to
gesparen. Vuyt Nymegen den rij en Decembris xvjc seventien.
Vwer ExC1e onderdanige dienaers,
Burgemsn, Schepen en Raedt der stadt Nymegen.
Ter ordonnan van selue,
In absentie van Secretaris door den Raetsfrundt ,
Aernt Zweers , Vt.
Adres : Aen sijn Exeie.
Origineel.

Memorie voor sijn Exe.
Alsoo d'gewoonte is dat op den tweeden Januarij nae
den ouden stijl den keur vande Magistraet tot Nijmegen
gedaen wort , sal sijn Ex. belieuen die te doen waernemen
ende nae 't gebruyck, nu eenige jaren geobserueert, daertoe op twee vande oude Burgerrors de commissie laten
depesscheren; dewelcke souden mogen sijn Christoffel Biesman en Philips Weverings.
Dat voords sijn Exe belieue over het aenstaende jaer
van 1618 tot Burgerrors te committeren
Johan van Heuvel.
Oude Burgerrors.
Johan van Zeller.
Ende tot nieuwe Raedspersonen :
Joncheer Gerrit van Bronchorst.
Johan Biel , Syndicus.
Antoine vander Linden.
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Alles onder het goet e'n welbehagen van sijn Exe , nae
derwelckers geliefte wij oock bereyt sijn en gelast een dobbel getal vande Raetspersoonen te noemen.
Overgegeven in 's Gravenhage den 28en Decembris 1617.
Bij ons als gecommitteerden der stadt Nymegen.
Chr. Biesman.
Biel.

Joh.

Origineel.
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Uitgeg. door idem. Leeuw., 1863. 8°.
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GEZANTSCHAPS- VERBAAL VAN DEN HEER VAN SOMMELSDIJK.

De Heer Dr. W. G. Brill vestigt de aandacht op het
Rapport of Verbaal van de ambassade van den Heer van
Sommelsdijk naar Engeland , in 1639/40, berustende in
het archief van Hitten. Spreker stelt den ontzettend grooten invloed in het licht , dien Sommelsdijk had op het lot
van ons Vaderland. Bij gelegenheid van deze ambassade,
kort na den slag van Duins, werd ook het huwelijk van
Prins Willem II met de Engelsche Prinses voorbereid.
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VERKLARING- VAN OLEVIANUS.
Medegedeeld door het Honorair lid CH. RAHLENBECK, te Brussel.

Déclaration de Gaspard Olevian , 19 Xbre 1559.
(Archives générales de Belgique. Secrétairerie
allemande.)
Ego Caspar Olevianus , Juris Doctor. Notum ac testatum facio omnibus et singulis praesentes inspecturis, quod
aliquandiu tanquam intuitu Augustani Recessus hoc mihi
licuerit in primis in collegio , post etiam ad preces quorundam civium in hospitali divi Jacobi in hac civitate non
requisito clementissimo dno meo ac principe dno Joanne
confirmato Archiepo Eccliae Trevirensis ac Principe Electore
quem ut ecclesiasticum et alias supremum ejusdem civitatis
temporalem ordinarium requirere me debuisse fateor , conciones habuerim. Et quanquam mihi a clementissimi mei
principis locum tenente , coeterisq consiliariis interdiceretur, ne contra Recessum Augustanum, anno 55 ab Ordinibus Imperii acceptatum concionarer : me tamen neglecta
tali prohibitione ter repetita, perrexisse. Qua ex re non
mediocres motus in hac civitate sunt excitati. Nam clementissimus mens princeps , quod is, et summus hujus
civitatis Ordinarius et Magistratus esset, hisce rebus omnibus , et contra supradictum Imperii Recessum, a me actum et .concionatum, et alias sese graviter offensum et
laesum esse judicavit.
Ita factum est , ut cum a Senatu hujus civitatis cum
aliis quibusdam civibus ex mandato suae Celsit : in custodiam receptus essem, criminalem accusationem contra
me, et illos ejusdem Celsit. suae consiliariis laici instituerint; quam quidem accusationem ipsi consiliarii omnino
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prosequi decreverant : nisi primo illustrissimi et clementissimi principis Frederici Electoris Palatini : deinde etiam
illustrissimorum et clementissimorum Germaniae principum
instantibus precibus pro nobis factis locum dedisset. Quibus
et nostris quoq precibus permota ipsius Celsit. imprimis
vero, ut praedictis Illustrissimis Electori et principibus
tam instanter petentibus gratificaretur, indignationem omnem, et ob id quoq contra me et alios institutam accusationem clementer remisit et gratiose abolivit. Ea tamen
lege, ut ad mandatum ipsius Celsit. et senatus quatenus
cujusq interest , ex ditione atq hac civitate ipsius Celsit.
discederemus, et hanc ipsius Clementiam grato aió agnosceremus.

Itaq gratiam, quam mihi ob neglectam requisitionem,
et alios meos excessus facit ipsius Cels. quodq salva mihi
relicta conscientia, criminalem adversus me institutam accusationem ad intercessionem praedictorum illustrissimorum Principum clementer aboleverit, gratam habeo, et pro
singulari gratia agnosco et quod ipsius Celsi : a me laesa
sit fateor.
Porro sacrosancte certo et stabili animi proposito juro
per Deum et sanctum ipsius Evangelium, me custodiam
nec non criminalem accusationem atq ex praescriptis suae
Cels. ditione et civitate mihi imperatum discessum , et
quicquid inde secutum est, adversus ipsius Celsit. hujus
civitatis cathedralis Ecclesiae Canonicos aliasq personas,
tum etiam Archiepiscopatum Treveren sis , suos subditos ,
successores praefatosq laicos consiliarios et contra quenquam clementissimi mei principis subditum praesertim
senatum , universosq et singulos dictae civitatis cives ,
eorumq. posteros et comuniter omnes alios, qui consilium,
operam vel aliud quodvis adminiculum ad prescripta omnia praestiterunt, neq facto , neq dicto , neq scripto, sub
quovis quaesito colore aut praetextu, per me aut alios ad
hoc a me instigatos aut rogatos vindicaturum esse. Pol-
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me propter praedictas causas ex Clementissimi
mei principis ditione et ex hac civitate precipue, intra
octiduum proximum a dato pntium excessurum ; me fixas
sedes in ea, nisi quatenus ab ipso Clementissimo meo
principe ant ipsius Celsit. successoribus facta mihi fuerit
ejus facultas, habiturum. Quodsi etiam negotiorum ternporalium solummodo causa, et non aliter in Clementissimi
mei principis ditione, et praesertim hac civitate esse contingat : absq ulteriore requisitione et permissione ultra
triduum, ant quatriduum moram non tracturum.
His si quid contrarium a me admissum fuerit, poenam
debitam sustinere non recuso ; dolo et fraude penitus
semotis. Ac ad superiorum omnium confirmationem me
mea manu subscripsi , et sigillum meum consuetum scions
appendi , nec non in evidentius veritatis testimonium rogavi spectabiles et providos viros dnos Scultetum et Seabinos secularis judicii Reverendissimi domini mei supradicti
in hac civitate Trevirensis quatenus sigillum schulteteriae
ejusdem judicii presentibus juxta meum velint apponere.
Quod nos sculteti et scabini ad rogatum doctoris Caspari
Oleviani libenter fecimus atque sigillum schulteteriae praescripti judicii praesentibus apponi jussimus : nobis tarnen
nostrisq haeredibus et successoribus stne praejudicio et
damno. Datum Treveri die decima nona mensis Decembris. Anno Dni millesimo quingentesimo quinquagesimo
nono.
Caspar Olevianus,
Juris civilis doctor.
liceor quoq
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STUKKEN
BETREFFENDE

de bevoegdheid der Hoven van Justitie tegen de uitspraken
der stedelijke Magistraat.
Uit het Archief van HILTEN.

PROTEST VAN DE STATEN VAN HOLLAND
TEGEN DE BEMOEIING DER HOVEN VAN
JUSTITIE MET STEDELIJKE ZAKEN.

Edele, erentfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige,
lieve besondere goede vrunden.
Wij hebben in dese onse vergaderinge eerst wt de clachten vande Gedeputeerden van verscheyden steden , ende
daernae van eenige wt uwe L. Collegie verstaen , dat bij
uwe L., — opt versouck van eenige kerkendienaren, poorteren ende ingesetenen der respectiue steden , hen beclaeghen ouer de keuren ende ordonnantien bij Burgemirs,
Regierders ende Vroetschappen aldaer, tot hanthoudinge
vande ruste , eenicheyt en policie (daer van hen de sorge
ende het beleyt is opgeleyt), tot voorcomminge van schadelicke ende onbehoorlijcke scheuringen ende het houden van verboden vergaderingen, mitsgaders die peynen
ende correcties jegens de wederhoorigen en contraventeurs
vande selue keuren en ordonnantien gedecerneert, soo bij
ontslaginge vande dienste der kerckendienaren ende bevelen van de steden te vertrecken , ontpoorteringe ende
andersints, — provisien van justitie bij beslooten missiuen,
mandementen, relievementen ende anderen sijs verleendt.
'Twelck de voors. Gedeputeerden van steden sustineren te
strijden jegens haere rechten ende gebruycken, bij verschey-
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den resolutien , sedert den jaere xv c twee ende t'seventich
tot den jaere xvj c zesthien bij ons genomen , bevesticht
ende datelijck gepractiseert , niet alleen ten opsien van
steden, maer oock vande dorpen, in dewelcke men bij onwettelijcke proceduren de gemeyne ruste ende vrede heeft
gepoocht te turberen, seggende dat als daerover bij kerc kendienaren ofte andere persoonen eenich beclach ouer de
wettelijcke ordinaris Ouericheyt is gedaen, 'tselue geschiet
te wesen aen onse Gecomitteerde Raiden , die tot opsicht
en mainctenement vande kerckelijcke policien ende questien daerwt resulterende, bij Naere instructien ende oase
resoluties sijn gecommitteert; ende dat , soo wanneer bij
importuyne sollicitaties ofte abuys in sulcken saecken,
bij de Collegien vande ordinaris Justitie eenige provisien
sijn verleendt, d'selue sonder eenich effect ofte gevolch
sijn gebleuen ende dat die kennisse vande saecken bij ons
ofte onse G ecomitteerder Raiden is genomen.
Ende hoewel wij die redenen bij uwe L. Gecomitteerden in
onse Vergaderinge verheelt, tot voorstant vande verleende
provisien , wel van consideratie hebben bevonden , omme
daerop bij goede gelegentheyt geleth ende gedaen te werden
als behoorl. ende dienstel. wesen sail; — soo en hebbén wij
nochtans niet connen verstaen , dat jegens het recht ende
gebruyck , aen ons ende den steden gereserveert , ende in
onse absentie aen onse Gecomitteerden Raiden ten dienste
ende conservatie vanden welstandt, ruste ende verseeckerheyt der landen ende steden gestelt, ende gestadich sedert
den voors. jasre 1572 tot nochtoe in sulcken saecken ende
anderen (bij den oorloge aengenomen) gebruyct ende gepractiseert , uwe L. eenige dispositie es competerende.
Weshaluen ons ernstige meyninge is, dat de provisien in
de voors. saecken bij uwe L. verleent, ende alle de proceduren daerop gevolcht , sullen gehouden werden als niet
verleent ofte gehouden , ende dat uwe L. sullen naelaten
voortaen eenige provision in sulcke saecken jegens die
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Regenten vande steden te verleenen , maer den versouckers vande selue aen ons ofte onse Gecomitteerden Baiden
te renvoyeren , totdat bij ons anders sail wesen geordonneert ende uwe L. tot de kennisse ende judicature vande
saecke ende gelijcke saecken sullen wesen gecommitteert.
Ende alsoo in den jaere 1591 bij ons nae goede deliberatie ordre gestelt is , hoe uwe L. sullen hebben te procederen int verleenen van provisien jegens den steden
van Hollandt ende Westvrieslandt , in saecken daer uwe
L. in gebruyckt lijn, van kennisse en judicature te nemen;
-- ende bij veele steden geclaecht werdt, dat uwe L. deselue ordre te buyten gaen ende niet en achtervolgen ,
overmidts daerjegens bij uwe L. eenige verclaringe soude
wesen gedaen ende oock anders gepractiseert, — Soo hebben wij V L. alsnoch willen verwittigen , dat, nietjegenstaende de voors. gedaen verclaringe ofte contrarie practicque, onse ernstige meyninge ende verstant is, dat uwe
L. hem nae de voors. sullen hebben te reguleren , ende
dat 'tgene jegens den inhouden van desen gedaen ende
gecontradiceert is , gehouden sall werden voor 'tgene de
voors. resolutie exprescel. medebrenght. In andere saecke
tot uwe L. kennisse ende judicature staende , ende daerinne onse voors. resolutie gevolcht sail werden, sullen wij
nae onse goede affectie tot hanthoudinge van goede justitie uwe L. de handt bieden nae behooren. Hiermede,
Edele etc. , seyt Godt in genade bevolen. Geschreuen
in den Hage den xxiij en Martij 1617. Onder stont : Ter
ordonnan van Staten van Hollandt en Westvrieslandt,
ende was ondert. A. Duyck.
Superscriptie: Edele etc., den President en Raiden in
den Hoogen Raide.
Copie.
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Welgeboren , edele, mogende, wijse, voorsienige,
seer discrete Heeren.
Wij hebben uwe Ed. Mo. missiue v ynden xxiij en der
voorleder maent op den xxvij en daeraen, sijnde in de vacantie van Paesschen, ontfangen, ende met behoorlijck respect,
doch met leetwesen verstaen, dat de redenen bij onse Gecommitteerden in uwe Ed. Mo. vergadering mondelinge
verhaelt, deselue niet en hebben connen moueren omme
goet te vynden de prouisien van justitien bij ons onlanx
verleendt, als dewelcke de Gedeputeerde van steden sustineren souden te strijden yegens hare rechten ende gebruycken , bij verscheyden resolutien sedert den jare 1572
totten jare 1616 bij uwe Ed. Mo. genomen, bevesticht
ende datelycken gepractiseert. Dan nademael opt schrijuen van dese uwe Ed. Mo. missiue al geresolueert was
voor ende alleer onse schriftelijcke deductie deselue is behandicht connen werden, en dat daerinne volcomentlijck
ende veel breder als wel bij monde heeft connen geschieden , gejustificeert werden de voors. verleende prouisien,
soo vertrouwen wij vastelijck, dat uwe Ed. Mo. dese hare
resolutie (als sijnde genomen Bonder alvoiren in de Vroetschappen der steden geexamineert te hebben), onse voors.
schriftelijcke redenen gefundeert op de notoire en bekende
privilegien vant landt ende steden, ende de instructie van
desen Rade soo solemnelijck bij uwe Ed. Mo. gearresteert
ende bij ons besworen , niet en sullen laten plaetse houden. Want offschoon geseyt ende bij uwe Ed. Mo. missiue
aengeroert werdt, dat tsedert de voors. jaren altijts anders
sonde geresolueert ende gepractiseert veesen ; soo en connen wij ons geene sodanige exemplen erinneren, die desen
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eenichsints gelijck souden zijn, aengesien tgeene geschiet
ende goetgevonden mach zijn , twelck wij nochtans ignoreren, tsedert den jare 1572 totten jare 1580 toe, geschiet
int heetste vanden oorloge ende in soo sorgelijcken tijt,
als wanneer o ff de justitie noch niet volcomelijck opgericht,
ofte den name vanden Coninck van Spaignien noch in
swanck sijnde, tegens sijne bedeckte aenhangeren niet juridice en heeft connen werden geprocedeert. Ende is in
allen gevalle, met rijpe kennisse van saecken , als in een
republycke, die nu vast gestelt ende wel gepoliceert was ,
bij tmaecken van onse instructie gealtereert , sulx dat
daerop gansch niet te letten is. Ende soo daer eenige
exemplen tsedert date van dien voorgecommen souden
mogen zijn , houden wij dat die in desen niet en zijn applicabel. Hebben oock altijts onse voorsaten, selffs met goet
genuegen van uwe Ed. Mo., daer yegens haere welgefundeerde tegenberichten gedaen, ofte en hebben de beswaerde
personen haer aen de justitie nyet geaddresseert, ofte sijn
hare requesten met kennisse van laken bij deselue affgeslagen. Emmers en sal nyet bevonden worden, dat de
Raden van justitie haer desélue hebben geabdiceert, veel
min dat uwe Ed. Mo. cum effectu, ten ware in seer extraordinaris gevallen (daervan wij mede geen kennisse hebben) , deselue aen h aler hebben gehouden. In allen gevalle,
de resolution van doen ende d'ander tijt sullen bevonden
werden te slaes op sodanige seditieuse ofte vijantelijcke particuliere ende weynige personen, dewelcke nyet alleen de
Magistraet van dese ofte die stalt uyt particuliere affecten,
insichten ofte passien , maer uniuerselijck allen anderen
Magistraten van steden ofte plaetsen van Hollandt en
Westvrieslandt met redene hatelijck waren. Als dewelcke
arbeyden om de gemeene contributien te verhynderen, der
vijanden handen te verschonen, openende deur middelen
van dien de deure naer haer vermogen , omme de steden
ende landen de moetwillige slauernye ende barbarische
7
xxvi. J.
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tyrannie vande gemeenti vijanden te onderwerpen, soo als
spreeckt seeckere resolutie van uwe Ed. Mo., in den jare
1598 staetsgewijse beschreuen ende vergadert, genomen,
die ons alleen ter handt gecommen is , ende daervan wij
alhier geen exemplen en souden connen voorts brengen
maer niet van sodanige personen, liefhebberen vaat Vaderlandt , die alsnu, met groot hopen, naer de gesintheyden
van dese Magistraet feytelijck verjaecht, met seer exorbitante keuren beswaert , ende van d'andere danekelijck ingenomen ende met gunst gebeneficieert werden. Wij en
willen niet ontkennen, off onder dese en schuylen, soo wel
van d'een als d'andere gesintheyden, veele wrevelige ende
oproerige menschen. Verstaen oock mede, dat die ten exemple van anderen behoren gestraft te worden ; dat oock
alle scheuringen met wettelijcke ende lijdelijcke middelen
behoren te werden geweert. Maer in dese ongelijckheyt
van keuren ende straffen, ende grote diuisien ende factien,
die men nu leyder in veele steden van dese prouincie van
d'een ende d'ander gesintheyden speurt , meynen wij dat
den thoom de Vroetschappen , die geen qualiteyt hebben
om recht te spreken, niet te ruym en moet werden gegeuen , ende dat 't middel van justitie is het bequaemste
ende eenige remedie om gelijckheyt oueral in te voeren ,
ende de goede ingesetenen yegens alle exorbitante com-'
mandementen te protegeren ende echter in goede gehoorsaemheyt te houden. Tot dewelcke men haer soo veer nyet
en sal connen brengen, soo lange sij haer wederhoricheyt
daermede connen verexcuseren , dat die pro judice niet
en mach ondersocht, veel min gestraft worden, ronder dat
wij in goeder conscientien connen verstaen, dat aen uwe
Ed. Mo. (twelck wij deselue bidden te willen int goede
verstaen vanden gheenen die daor ouer van herten suchten) in dese verdoolde gelegentheyt , de slachten connen
werden gebracht, pochte oock aen uwe Ed. Mo. Gecommitteerde Raden , sijnde voor tmeerendeel litmaten ende
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Vroetschappen vander steden, ouer derwelcke exces geclaecht werdt, die wij oock (onder correctie van uwe Ed.
Mo.) bij haere instructie tot sodanigen saecken niet en
bevynden gecommitteert te sijn. Sijnde ons oock noyt gebleecken van eenige resolutien , daer bij hare Ed. geauthoriseert werden om alle beclach, bij kerckelijcke ofte andere
personen ouer de wettig ordinaris Ouerheyt gedaen , te ontfangen. Want behaluen dat int generael de protectie van
alle kerckelijcke ende geestelijcke personen , volgens het
xije articule vande instructie vanden Houe Prouinciael ,
tselue Hoff wert geasscribeert , ende dat wij het daer voor
houden dat oock vuyt de registren vanden voors. Houe
veele sodanige exemplen sedert de troublen souden connen
werden voortgebracht, dat hare contracten ende delicten,
niet min als van andere ingesetenen , alleen de kennisse
van ordinaris justitie vanden voors. Houe sijn onderworpen,
-- Soo en connen wij oock niet sien, waeromme d'excessen
ende keuren, tegens henluyden gemaeckt, oock de mesusen,
die aen d'een en d'ander sijde in het sediteux prediken, int
maecken van eenige rotteryen , beroerten ofte andersints
mogen gepleecht worden, de Houen van justitie behoorden
ontrocken te worden. Niet dat wij ons ofte andere Collegien van justitie arrogeren willen den toesicht ende mainctenement vande kerckelijcke ordeningen, veel min de decisie ofte kennisse vande controuerse poincten in de leere,
die wij verstaen dat ons nyet en competeert; maer dat
alle excessen ende feytelickheyden in de landen en steden,
van wien ende om wat oorsaecken het oock sij, begaen,
bij ordinaris justitie alleen bericht en gestraft connen ende
moeten werden , gelijck als int brede bij de voors. onse
schriftelijcke deductie beweert werdt, ronder dat met eenige
onbekende instructien en resolutien de kennisse vande
deucht ofte ondeuchdelickheyt vande keuren ende der judicature ouer de delicten (onder reuerentie) op anderen als
diegeene die sulcx na de wetten vaat landt competeert ,
7*
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werden getransfereert. Ende daeromme willen wij uwe Ed.
Mo. gebeden hebben ten beste te willen duyden, dat wij
eedts ende amptshaluen uwe Ed. Mo. rescriptie nyet en
mogen naercomen , doch alles uwe Ed. Mo. naer volcom
men kennisse van saken (waertoe wij deselue ootmoedelyck
bidden in de Vroetschappen de voorgaende onse schriftelijcke redenen te willen doen examineren), Boet sullen
vynden bij publycke placaten , daer ouer geroupen die 't behoort , onse instructie in desen te veranderen ende publycke en eenparige wetten op d'een ende d'ander te
maken , ende sullen wij niet naerlaten in alle onderdanicheyt deselue te gehclorsamen ende naer te commen ; alle
hetwelck wij oock versoucken geappliceert te werden tegens
de resolutie vanden jare 1591. Nopende de prouisien, yegens
steden van Hollandt ende Westvrieslandt te verleenen,
ons dien aengaende refererende tot het onverbreeckel. contrarie gebruyck tot desen huydigen dage toe int verleenen
van sodanige prouisien gehouden , ende bij onse voorlaten
ende ons , niettegenstaende eenige rescriptien , gemainteneert, ende tot haere ende onse deductien dien aengaende
uwe Ed. Mo. tot meermalen ouergegeuen, die wij met reverentie mede versoucken dat uwe Ed. Mo. rijpelijck in
den haren willen resumeren. Hiermede,
Welgeboren etc. , bidden wij Godt Almachtich uwe Ed.
Mo. te sparen in langdurige voorspoedige regieringe. Ges.
in sGrauenhage den 25en Aprilis 1617.
Vwe Ed. Mo. dienstwillige,
die President,
Ter ordonnaii van selue.
In dorso : Antwoord op de missiue vande Staten van
Hollant den 25 April 1617.
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GECOMMITTEERDE RADEN VAN HOLLAND AAN
DEN HOOGEN RAAD, BETREFFENDE ZIJNE
BEMOEIENIS MET DE STEDELIJKE OF
KERKELIJKE VERSCHILLEN.
Edele, erentfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige,
seer discrete Heren ende goede vrunden.
Wij seynden uwe Ed. beneffens desen dubbelt vande
resolutie bij de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt en
Westvrieslant, den iiij en Augusti voorleden, ten eynde uwe
E. deselue siende, kennisse daervan hebben mogen, en wetende den inhouden, hen daerna soowel als na den aensehrijuen vanden xxiijen Martii, mede lestleden (twelck bij
desen gehouden werdt als gereitereert), souden weten te
reguleren, ter tijt toe bij denseluen heure Ed. Mo. anders
sal mogen wesen geresolueert ende uwe tselue geaduiseert , opdat andersints bij nalaticheyt van dien aen de
justitie ende in den cours van- deselue niet en geraecke
te gevallen in eenige kleynachticheyt ofte weerwaerde.
Soe wij ons daertoe sullen verlaten. Hiermede,
Eedele, erntfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige, seer
discrete Heeren ende goede vrunden, uwer E. in de protectie vanden Almogenden beuelende. Ges. in den Hage
den xiiij en September a° 1617.
Uwe E. goede vrunden,
de Gecommitteerde Raden van Staten
van Hollandt en Westvrieslt.
Onderstondt : Ter ordonnancie van selue,
en was onderteyckent H. Duyck.
De superscriptie was: Eedele, erentfeste, hoochgeleerde,
wijse, voorsienige, seer discrete Heeren ende goede vrienden , den President ende Raden in den Hogen Rade in
Hollandt.

102

ANTWOORD VAN DEN HOOGEN RAAD.
Erentfeste, wijse, voorsienige, discrete Heeren ende
goede vrienden.
Het heeft den heeren Gecommitteerde Raiden van Ed.
Mo. heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt belieft, bij haere missiue vanden xiiij en Septembris lestleden,
ons toe te senden seeckere resolutie, genomen bij den heeren Edelen ende de Gedeputeerden vande meeste steden
van Hollandt ende Westvrieslandt, gedateert den iiijen
Augusti daer te voren. Welcke missiue ons den xv en Septembris behandicht sijnde , hebben bevonden dat bij de
voorschreuen resolutie onder anderen is verstaen, dat bij
alle bequame middelen gearbeyt soude worden omme de
goede ingesetenen in ruste ende stilte te houden, oock
alle wegen van datelickheyden ouer personen , publycke
ende andere plaetsen ende goederen aff te weren. Ten
weleken eynde de Regenten vande steden bij pre ende
tot anders staetsgewijse soude wesen geordonneert (voor
soe veell 't noot sij), geaucthoriseert werden in haren te
gebruycken tgeene andere steden van Hollandt ende Westvrieslandt (best in 't bestellen van haere politycke regieringe
verseeckert sijnde) gebruycken, oock bij het aennemen van
meer volck van wapenen, soe verre Burgemeesteren en
Vroetschappen vande steden sulcx tot hare verseeckeringe
ende affweeringe van voors. datelijckheyden nodich bevon.
den. Ende off yemandt ouer tgeene Burgerars ende Regierders diesaengaende souden doen ordonneren off executeren,
hen soude willen beclagen , dat tselue aen niemandt anders
als aen de heren Staten Boude geschieden, houdende voor
null ende onwaarden tgeene bij eenige Collegien van justitie off anders daer jegens sonde gedaen off voorgenomen
werden, sulcx dat niemandt daeraen soude veesen gehouden. Ende alsoe de voors. resolutie genomen is Bonder dat
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ons kennelijck is, dat onse schriftelijcke remonstrantie
alvooren aen alle de Vroetschappen ouergesonden was, in
conformiteyt van ons ernstich versouck , aen de heeren
Gecommitteerde Raiden gedaen , ende dat mitsdien in een
saecke van soe groten importantie ende consequentie (ons
bedunckens ende onder reuerentie) niet en is geprocedeert
met sulcke voorsichticheyt ende rijpheyt van rade als de
hoochwichticheyt vande saecke well was vereyschende, —
Soe hebben wij alsnoch geoordeelt den dienst van landen
daeraen ten hoochsten gelegen te sijn, dat de voors. remonstrantie, nietjegenstaende tnemen van voors. resolutie,
aen uwer E. bij desen soude werden gesonden , te meer
ouermidts de welgemelte heeren Staten selffs in haer Ed.
Mo. missiue van xxiijen Martij lestleden (als wanneer deselue alleene mondelinge ende niet soe grondelijck ende
int brede als well bij de voors. remonstrantie daernaer gedaen was, vande saecken aldaer verhandelt, bericht waeren)
gelieft heeft te verclaren, het geproponeerde van consideratie te vinden, ende op tweleke ter gelegender tijdt soude
dienen regardt genomen té worden. Sulcx dat wij vertrouwen, ingevalle onse voors. schriftelijcke remonstrantie
den respectiue Vroetschappen alvooren ouergesonden, ende
daernaer in de vergaderinge vande E. Mo. Heeren Staten
daerop rijpelijck gedelibereert raadde geweest, dat noch de
voors. missiue, veell min de voors. prouisionele resolutie
vanden iiijen Augusti, genomen ende ons toegesonden soude
sijn geweest. Ende hoewell wij volgende onse missiue, aen
Ed. Mo. Heeren Staten gesonden (daer van de copie hier
bij gevoecht is), ons deselue resoluties eelt- ende ampts
haluen niet en hebben connen onderwerpen, ende daerdeur
in geenen deele houden gederogueert te sijn soe soelemnelen instructie als ons bij de Prouincien van Hollandt, Seelandt ende Vrieslandt eenstemmelijck is gegeuen, — opdat
V E. nochtans mochten onderrecht werden , dat wij daerinne anders niet en procederen als goede onderdanige ende
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getrouwe justiciers betaemt , soe hebben wij bij de voors.
remonstrantie (tottet inhouden van dewelcke wij ons nopende de redenen, middelen ende gerechticheden van ingesetenen vant landt ende de geheele justicie aengaende ,
daerinne wijtlopich vervatet, refereren) goetgevonden te
vougen tgeene wij naer voorgaende communicatie met sijn
Exr1e, als Stadthouder vande voors. landen, ende den Houe
Prouinciaell gehouden, tot naerder wederlegginge vande
voors. leste resolutie bevonden hebben te behoren. Als
eerst, dat wij vuyt de lecture vandien hebben verstaen, dat
dselue alleenlijck is genomen bij den heeren Edelen ende
de Gedeputeerden van meeste steden van Hollandt ende
Westvrieslandt, met pluraliteyt van stemmen. Twelck in
desen van seer groot bedencken ende gewichte is, terwijle
bij de voors. resolutie van iiij en Augusti de instructie van
Hogen Rade merckelijck werdt gerestringeert, twelck wij
niet en connen verstaen te mogen geschieden dan niette
se'Iue solemniteyt, forme ende ten ouerstaen van alle degeene die dselue gemaeckt ende goetgevonden hebben alvooren ; dat wij voorts niet alleenlijck onderrecht sijn, dat
de Gedeputeerden van verscheyden importante steden,
als namentlijck vande stadt van Dordrecht, jegens de voors.
resolutie hebben geprotesteert, ende verclaert die te sijn
contrarie haren last, als oock dat de voors. steden, naer
het scheyden der voorschreuen vergaderinge vande E. Mo.
Heeren Staten, bij acten ende insinuatien, bij monde ende
bij geschrifte gedaen , de voors. resolutie hebben gedesaduoyeert ende verclaert die niet te connen aennemen, hebben oock daer bij gevoucht , dat sij hen met raet ende daet
jegens de voors. resolutie sullen opposeren; maer dat oock
op den xiiij en Septemb. voorleden de Gecommitteerden van
steden van Amsterdam, Enckhuysen, Edam ende Purmereynde in aensienlijcken getale in ons Collegie sijn verschenen , ons haer misnugen ouer de voors. resolutie notificerende, met ernstige aenmaeninge dat wij ons souden
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hebben te regulieren haer onsen ouden eedt, commissie
ende instructie , als uwe E. vuyt derseluer schriftelijck
vertooch (hier beneffens gaende) sullen connen sien. Wij
en connen oock anders niet bevroeden , off de voors. resolutie sail in tijden ende wijlen seer schadelijcke disputen
niet alleen tusschen die van' Vroetschappen ende Gerechten der steden veroorsaecken , indien de Vroetschappen
onder pretext van selue resolutie tot haer souden willen
trecken tgeene haere E. sullen meenen dienstich te weesen tot haer voornemen in poliltycke saecken , soe men
die sail willen baptiseren , twelck hen bij die vanden Gerechte (die gehouden sijn op haren eedt allen ende eenera
yegelijck recht te administreren , als 'oock haere jurisdictie
ende de hoocheyt vandien voor te staen) niet en sail
ingewillicht,connen werden , maer oock selffs tusschen de
gemeenten vande steden ende de voors. Vroetschappen ,
alsoe de gemeenten haer sullen laten voorstaen dat vercort werden in hare vrij- en gerechticheden, als men hen
op andere endè nieuwe manieren recht ende justicie sail
willen administreren , als men van ouden hercommen gegewoon is geweest te doen. Te meer alsoe bij de remonstrantie van E. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt, den xvj en Octobris xvclxxxvij binnen Haerlem vuytgegeuen ende nu onlancx gedaen herdrucken, de
ingesetenen vande lande het onderscheyt tusschen het
ampt van Vroetschappen ende de Collegien van Schepenen
well duydelijck werdt genotificeert. Commende daerbij noch
in consideratie, dat ons de experientie dagelijcx leert, soe
Naest als men van oude costumen ende rechtplegingen
affwijckt , dat men hem seluen well lichtelijck vorder elargeert als d'intentie van geenen die eenige veranderinge
goetvinden well mach lijden. In der vougen , indien men
onder pretext van religie ende politie ende om mede rust
van steden te betrachten, tot kennisse van Vroetschappen
meent te brengen alle tgeene dat men politie sail willen
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noemen, sail daervuyt buyten alle twijffell grote swaericheyt moeten staen, waervan wij bouen d'exempelen, in
onse remonstrantie verhaelt , dare ervarentheyt hebben becómen vuytte proceduren bij die van Haerlem gehouden
jegens Abraham Block ende Elias Christiaenss., dewelcke
sdaechs te voren dat ons de voors. resolutie vanden iiijen
Augusti was toegesonden , ons • gepresenteert hebben de
twee requesten hier bij gaende, daerbij sij beyde hebben
versocht prouisie van appell jegens seeckere vonnissen,
bij dewelcken sij voorden tijdt van twaelff jaeren vuyt de
stalt van Haerlem gelet ende gebannen sijn. Welcke prouisien wij ampts- ende eedts haluen niet en hebben connen
weggeren , gemerckt 'het in rechte ende naer stijle is gefondeert, dat soedanige inhibities ende hantsluytingen
werden verleent jegens alle vonnissen van Schepenen ende
subalterne Rechters, irreparabell grieff ende infamie medebrengende , insonderheyt als in deselue merckelicke nulliteyten off iniquiteyten werden bevonden. Ende naementlijck oock in saecken van injurien, gelijck de saecke van
voors. Block notore is, sijnde 't verleenen van prouisien, den
voors. Elias Christiaenss. verleent, daerop gefundeert dat
't vonnis jegens hem is gegeuen op een informatie daerinne
maer één singulier getuyge is, als namentlijck den Wachtmr van Haerlem selffs , die den voors. Elias ter cause van
seecker onbetaelt maentgelt geexecuteert ende de woorden,
daerouer hij bij den Officier gecauseert is, gerelateert heeft;
die bij denseluen Elias werden ontkent, als bij de dingtalen ende sijne voors. requeste is blijckende. Sonder dat de
voors. verleende prouisien connen werden geweygert , onder pretext dat de voors. vonnissen op extraordinaris proceduren souden sijn gegeuen, alsoe deselue voor soedanich
niet en connen werden gehouden, dan soe wanneer jegens
den beschuldichden extraordinarie ende op sijne confessie
geprocedeert werdt, - sulcx in delen notoirlijck niet en is
gedaen. Gelijck in delen oock niet en is applicabell de
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resolutie van gen Septembris xvcxcj, daerbij verheelt werdt
dat bij de Houen van Justitie tegens den steden geen
prouisie sal werden verleent , ronder alvoren de requeste
van parthijen aen de steden gesonden te hebben. Want
behaluen dat de voors. resolutie niet met pluraliteyt, maer
met eenparicheyt vair stemmen is genomen , soe en is
euenwell dselue bij den Hogen Raide noyt aengenomen
om verscheyden redenen , alsdoen seer breet geremonstreert,
maer is tot op den dach van huyden altijdts contrarie gepractiseert. Sijnde voornamentlijck te noteren, dat de voors.
resolutie alleenlick dient op prouisien, die rauwelijck jegens
den steden verleent werden, ende niet van degeene die in
cas d'appell jegens sententien ofte appoinctementen vanden
Raide Prouinciaell werden versocht, ende in dewelcke bij
denseluen Rade de requesten van parthijen aen de steden
alrede gesonden , ende derseluer rescriptien bij hen ende
ons daernaer daerop genien sijnde , als in de voors. twee
saecken van Block ende Elias Christiaenss. is geschiet.
Uwe E. sullen oock vuytte bijgevouchde requesten seer
well connen bemercken, dat, offschoon de voors. resolutie
van iiij en Augusti in consideratie mochte commen (als
neen), dselue echter in geenen dele totte voors. twee saecken can werden geappliceert, als niet sijnde bij d'een noch
d'ander van voors. personen eenige datelijckheyt gepleecht,
daervan dselue resolutie is spreeckende. Vuyt welcke proceduren , in verscheyden steden ende plaetsen gemaeckt
(die wij hierbij noch souden connen voegen), sullen uwe E.
well connen affnemen , dat in allen plaetsen niet en gebeurt tgeene hier jegens plach geallègeert te werden , als
dat niet te eresen en is dat de Vroetschappen , die met
sonderlinge medogentheyt en goedertierenheyt tot haere
inwoonderen ende tot vermeerderinge derseluer sijn genegen , de justitie tot oppressie derseluer souden willen gebruycken. Alsoe ter contrarien te veell flau ende slaphertich te lijn, de justitie euen achterdeelich ende in dese
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insolente tijden niet min schadelijck en is. Ende off oock
schoon geseyt werdt, dat de abuysen ter eenre ende ter
andere sijden te plegen , bij prouocatie aen de Ed. Mo.
Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt (dewelcke
bij de voors. resolutie vanden iiij en Augusti dese saecke aen
haer reserveren) connen werden gerecht, soe strijt het
euenwell jegens de priuilegien van lande, dat den Prince
(denwelcken dEd. Mo. Heeren Staten representeren) saecken van justicie , neem , lijff off goet vande ingesetenen
raeckende, aen hem souden evoceren ofte trecken. Ende
als sulcx soude mogen geschieden , soe en soude tselue
niet connen gedaen werden dan tot groot prejuditie vande
a
goede ingesetenen van lande, dwelcke tot hare irreparable
schade veell tijdts rechteloos souden blijuen, off ten minsten
met laugh vervolch van haer saecken geconsumeert werden , alsoe de meergemelte Ed. Mo. Heeren Staten ordinaerlijck niet als drie ofte vier mael sjaers en vergaderen,
ende, all vergadert sijnde , met andere wichtiger affairen ,
den welstandt der landen aengaende , continuelijck geoccupeert sijn. Dat oock in allen gevalle (als in oase bijgaende remonstrantie ende missiue vanden gaven Aprilis,
ten regarde vande Heeren Gecommitteerde Raden gededuceert is) de Gedeputeerden vande Edelen ende Steden
in rechts saecken niet euen ervaren, daerop beëdicht ende
met goede ordre ende instructie voorsien ende dickwils
aff ende aengaende sijn. Behaluen dat Naere Ed. Mo. de
kennisse vande saecken, der ingesetenen gerechtich t aengaende, geabdiceert ende gestelt hebben tot kennisse vande
Raiden van Justicie daertoe beëdicht ende met goede instructie voorsien. Midts all twelcke wij vertrouwen , dat uwe
E. sullen oordelen, dat wij int doen vande voors., soe mondelinge als schriftelijcke remonstrantie , 't schrijuen van
desen ende voorgaende brieuen, niet anders en betrachten
als om (volgende de commissien ons bij de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt, Seelandt ende Vrieslandt gege-
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uen) te helpen conserveren, onderhouden ende voorstaen
de hoocheyt, heerlickheyt, justicie, domeynen, priuileghien,
vrijheyden ende allen andere gerechticheyden vande landen. Ende dat uwe E. ouersulcx ende in gevolge van dien
sullen goetvinden , dat wij voor alsnoch ende tot dat wij
naerder vande welgeinelte E. Mog. Heeren Staten resolutie
met behoorlijcke ende wettige ouereensterminge an alle
leden, ende namentlijck oock vande E. Mog. Heeren Staten van Seelandt genomen , sullen onderrecht sijn, de voors.
resolutien vanden xxiij en Martij ende iiij en Augusti lestleden geen plaetse connen geuen , maer blijuen bij tgeene
bij ons van allen ouden tijden in gelijcke saecken gedaen
ende geobserueert is. Hiermede,
Erentfeste, wijle, discrete , voorsienige Heeren ende
goede vrienden, bevelen wij V E. des Almogenden protectie.
Geschreuen in sGrauenhage den xj en Octobris xvj c seuenthiene. Onderstondt, Uwer E. goedtwillige vrienden, den
President ende Raiden van Hogen Rade van Hollandt,
Seelandt ende Vrieslandt. Ondert M. Rosa. Die superscriptie was: Erentfesten., wijle, voorsienige, discrete Heeren ende goede vrienden Burgemrn ende Vroetschappen
der stede van Enckhuysen.
N

Copie.

REQUEST VAN A. DE BLOCK AAN DEN HOOGEN
RAAD TEGEN DE ONTZEGGING VAN DB
STAD HAARLEM.

Edele Mogende Heeren mijn Heeren vanden Hoogen Raide in Hollandt.
Geeft ootmoedelijck te kennen Abraham de Block, ingebooren Hollander, coopman ende burger der stadt Haerlem, hoe dat hij suppl t (ronder beroemen) is een man met
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eeren, steende ter goeder naera ende faem, die omtrent
drie jaeren geleden binnen Haerlem voors. , aen een eerlijck geslacht gehuwelickt lijnde, den Heeren Regeerders
derseluer stede den suppl t vercooren en gemaect hebben
schaelvader vande gemeyne armen aldaer , 'twelck hij nu
in dese loopende maent Septemb. twee jaeren wel ende
trouwelijck bedient heeft, ende daerenbouen in den jaere
xvjc vijfthien prijsmr aldaer, voor zes achter een volgende
jaeren. Tis nu sulcx dat de Heeren Burgeroren der voors.
stede den suppl t voor hen ontbooden hebben , ende hij dien,
volgende den xix en Augusti laestleden voor deselue gecompareert sijnde , sijluyden jegens hem in effecte seyden, dat
volgende d'attestatie, die zijluyden hadden, d'suppl t geseyt
soude hebben dat Cornelis Ysbrantss. (die een Schepen is
der voors. stede) buyten des voors. stadts Cruyspoorte in
een hoerhuys bij hoeren geseten soude hebben , ende dat
hij supplt den man wel wiste die 't gesien hadde, vragende
d'voorn heeren den suppl t off hij 'tselffde kende ofte ontkende. Waerop d'suppl t hen reverentel. antwoorde, ende wel
onder correctie, soo d'voors. Corn. Isbrantss. ter saecke
voors. off anders yetwes op hem suppl t te leggen hadde,
dat hij sijne pretense actie rechtel. mochte institueren , ende
dat hij suppl t hen Boude antwoorden , versouckende copie
vande attestatie omme de getuygen en peur]. getuygenisse
te wederleggen. Dan is hem suppl t die geweygert ende
de saecke voor die tijdt soo blijuen berusten ; waernaer,
namentl. opten ij en deser maendt Septemb, het den voorn.
Heeren Burgerrors belieft heeft wederomme den suppl t voor
hen ende voor de Schepenen derseluer stede t'ontbieden ,
ende den supplt voor hen comparerende andermaèl, als bouen , voor te houden ende aff te vragen. Waerop d'supplt
reverentel. antwoorde te persisteren bij sijne voorgaende
antwoorde , iterativel. d'selue antwoorde perfectel. verhalende, die immers in alle recht ende redene gefundeert is.
Want in allen gevalle, ten quaetsten genomen, en soude
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d'supplt met sulcken pretens seggen : niet meer begaen
connen hebben als injurien , daervan de criminele actie
den Officier aldaer ende de civile den voorn Cornelis Isbrantss. ende niemant anders competeren en soude; ende
soo lange als geen van beyden iet jegens den supplt en
pretendeerden ofte sustineerden , gelijck als sij tot nochtoe
niet en hebben geeden, soo mocht immers d'supplt met
sijne voors. civile ende bondige antwoorde volstaen. Te
meer, ouermits d'voorn Heeren den autheur van 't voors.
seggen , namentl. de waert vant voors. huys ende noch
een ander alreede gevonden en voor hen gehoort hadden.
Doch delen allen niettegenstaende heeft het d'voors. Wethouders belieft bij heurl. vonnis ten seluen dage, velo levato,
den supplt d'voors. stadt t'ontseggen den tijdt van twaelff
jaeren ende die te rugmen binnen xxiiij uren. Bij welck
nul ende inicque vonnis d'suppl t hem bevindende ten hoochsten beswaert , ende in sijne goeden naem ende faem geledeert, hadde daerván staents voets geappelleert aen den
Houe Provinciael van Hollandt ende ootmoedel. versocht
dat sijne appellatie aengeteeckent en hem daervan , mitsgaders vant vonnis, copie gelevert Boude worden. Dan hebben hem belangende 'tselue geweygert, ende geseyt dat sijn
appel all voorgecommen was, met dat sij daerbij gevoucht
hadden de woorden: „wt seeckere politique consideraties",
voorwaer te hart ende ongefundeert , ende hadde d'supplt
bij de bijgaende requeste vanden ,voors. Houe versocht ende
instantel. vervolcht mandi int selue cas d'appel, doch eyntel. niet meer geobtineert dan simpele reformatie , daermede d'supplt geensints geholpen en is, maer soude 't vervolch vandien strecken t'sijuder ruine. Waeromme soo keert
hem d'supplt tot uwe Ed. Mo. , ootmoedel. versouckende ,
dat uwe Ed. Mo. hem gelieue te verleenen mandement
in cas d'appel, met de gewoonlijcke clausule van inhibitie
ende defensie , met committimus aen , ofte dienende voor
den voors. Houe Provinciael, ende disponerende jegens den
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voorn Heeren Burgeroren ende Schepenen der stadt Haerlem ende allen anderen, die hem in desen parthije sullen
willen maecken , mitsgaders matte clausule compulsoriael
in communi forma. Dit doende etc. En was ondert. G. de
Clarges. In margine stont : Fiat mandament van appel ,
soo tegens 't vonnis van Haerlem als 't appoinctement van
den Raide Provinciael. Gedaen in den Hoogen Raide den
xiiijen Septemb. 1617.
Copie.

VERKLARING VAN AMSTERDAM , ENKHUIZEN,
EDAM EN PURMEREND, TOT CONSERVATIE
VAN HET GEZAG DER HOVEN VAN
JUSTITIE.

Edele Hoochgeleerde Heeren.
Het heeft den Heeren Burgemrn , Raiden ende Vroetschappen der steden van Amstelredamme , Enckhuysen ,
Edam ende Purmerende, onse respectiue principalen ende
medeleden vande vergaderinge der Heeren Staten van
Hollandt ende Westvrieslandt gelieft , ons extraordinarie
herwaerts aff te veerdigen omme op verscheyden gewichtige poincten, de Staet der landen ende religie ten hooch sten betreffende, haere beswaernissen ende bedenckingen
te openen daert behoort ende onder anderen mede opt
stuck vande gemeene justitie ouer de landen van Hollandt,
Seelandt ende Westvrieslandt. Want alsoe eenigen tijdt
herwaerts bij occasie van jegenwoordige religionsgeschillen
getracht is een andere voet ende ordre opt beleyt vande
ordinaris justicie ende jegens den gewoonl. treyn van deselue in te voeren , waertoe de Collegien vanden Hogen
ende Prouincialen Raden van allen ouden tijden lijn ge-
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fundeert , met behoorlijcke instructies voorsien ende gequalificeerde personen vuyt het midden vande landen ende
jegenwoordich V Ed. gecommitteert ende beedicht ; dat
oock bij verscheyden oude priuilegien d'ingesetenen vande
landen sijn bevoucht omme haer aen de meergemelte Houen van Justicie te mogen addresseren ende van deselue
soedanige prouisien te impetreren, als nae gelegentheyt
der saecken connen ende behooren verleent te worden, —
Soe hebben onse principalen niet als met grote verwonderinge connen vernemen, dat opentlijck gearbeyt wordt,
de vigeur ende lustre vande Houen van Justitie te verswacken, V Ed. onder eenige pretexten de gewoonl. judicature te ontrecken, deselue elders te willen brengen,
den goeden ingesetenen de ordinaris prouisien te beletten , ofte d'exploicten ende execution van dien te verhinderen , ende connen niet begrijpen , dat de commissien
ende instructies, eenmaell bij eenparicheyt daer toe gedefereert, bij dispariteyt gedissolueert ofte verandert mogen
werden. Euenwell ignoreren onse principalen niet, dat de
Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt ende de
Magistraten van Steden eenige saecken sijn gereserueert,
waervan bij placcaten publycque ende eenparige resolutien
ende andersints genouchsame kennisse is, maer dat d'excessen ende beswaernissen, die bij extraordinaris ende ongewoone proceduren den ingesetenen hier ende daer mogen
aengedaen sijn, ende haer wijders souden connen verspreyden , tot kennisse ende judicature vande Houen van Justitie niet en souden specteren, menen onse principalen met
des landts ende der ingesetenen priuilegien, oock gegeuen
commissien ende instructien , niet te connen bestaen, ende
hebben midtsdien, neuens noch andere leden van Hollandt
ende Westvrieslandt, niet connen goetvinden de aenschrijuingen, die daerjegens bij vele andere leden well voorgeslagen ende misschien gevordert sijn geweest; jae versteen
dat tot weeringe van alle oppressies ende ongeregeltheyxx VI. J.
8
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den de Houen van Justitie veell eer tot haer debuoir ende
quitinge van hare conscientien behooren vermaent , als
daerinne verhindert ofte de saecken aldaer bevoecht onder
andere pretexten elders gebracht te werden. Waervan wij
V Ed. volgens onse respectiue lastende commissien de jegenwoordige openinge ende aenmaeninge well hebben willen doen, met verclaringe dat onse principalen neuens der
Landen hoocheyt, vrij- ende gerechtigheden, oock de lustre
ende vigeur vat- ordinaris Collegien van Justitie, ende V
Ed. bedieningen in deseh e, gemeent sijs te helpen conserueren ende maincteneren. Gedaen ende ouergeleuert
aen de Heeren President ende Raiden vanden Hogen Rade
ouer Hollandt, Seelandt ende Westvrieslandt, bij de Gecommitteerden der steden van Amsterdam, Enckhuysen,
Edam end Purmerent, op den xiiij en Septembris xvj e seuenthien
Ouergeleuert den xiiij en Septembris 1617, int Collegie
van Hogen Raide. Frans Hendricxs Oetgens , Burgerar,
Doctor Jan ten Grotenhays, President, Schepen ende
Raedt, Jacob Gerrits Honig, oudt Schepen ende Raedt ,
ende Mr. Adriaen Pauw, Raedt ende Pensionaris van Amsterdam, Frederick Janss., Burgerar, Wijbrant Gerbrantss.
oudt Burgerar ende Vroetschap, Cornelis Corneliss. Botercoper, oudt Schepen ende Vroetschap, ende Alart Franss.
Bruyningh , Secretaris van Enckhuysen , Jacob Claess. ,
Pieter Vaers, Burgerar, ende Mr. Jan Loen , Secretaris
van Edam , mitsgaders Mathijs Melissen, Burgerar van
Purmerende.
Copie.
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REQUEST VAN EEN BURGER VAN HAARLEM OM
IN APPEL TOEGELATEN TE WORDEN TEGEN
HET VONNIS DOOR DIE VAN HAARLEM
TEGEN HEM UITGESPROKEN.
Uit het Archief van HILTEN.

Edele Mogende Heeren mijn Heeren vanden Hoogen Raide in Hollandt.
Geeft ootmoedel. te kennen Elyas Christiaenss., lintwercker, ingebooren Hollander ende burger der stadt Haerlem , omtrent negen jaeren geleden een eerlijck burgers
d r derseluer stede getrout ende sedert altijdt aldaer gewoont hebbende, hoe dat hij suppliant es (sonder berommen) een man met eeren, staende ter goeder name ende
fame , ende hem althoos in alles geschickt gehouden ende
gedragen hebbende als een vroom, eerlijck en getrouw
burger toestaet ende behoort te doen. Breder blijckende
bij de hier bij gevouchde verclaringe van sijne gebuyren,
daeronder Doctor Augustijn van Teylingen een is, seuen
jaeren continuel. met ofte beneffens hem in eene buyrt
in de St. Jansstraet aldaer gewoont hebbende, die, namentl.
d'supplt, d'voors. stadt geen cleynen dienst gedaen heeft,
met dat ettelijcke jaeren geleden Willem Dircxs. Sonnevelt, doen woonende op Maessluys, die seeckeren lintmolen gemaect hadde, Gabriel Hanedous, Jan Veecke ende
Pieter Bedijn , alle coopluyden tot Leyden , t'samen cornpaingnons , vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael der
Vereenichde Nederlanden een octroy geobtineert hebbende,
wt crachte van welcke hij alle de lintmolens, soo cleyn
als groot, binnen de voors. Geunieerde Provincien, alleene
des voors. Sonnevelts molerrs wtgesondert, verboden en
dienvolgende mede veel en verscheyden lintmolens binnen
8*
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Haerlem voors. , die all still mosten staen ende wel vijf
thien ofte zesthien meesters aldaer 't voors. lindtweven
laten op de verbeurte vande lintmolens ende daerenbouen op de boete van zes houdert gulden , als naerder bij
'tselue octroy in date den Tij en Octobris anno 1605. Ende
om 'tselue octroy staende te houden , d'voors. compaingnons den supplt aensoeckende , dat hem mede in heurl.
compn1e soude willen begeuen, 'twelck indien de suppl t gedaen hadde , daerbij wel duysent ponden vlaems geprouffiteert soude hebben ; d'supplt prefererende 't gemeyne beste
der voors. stadt Haerlem voor sijn particulier prouffyt,
ter requisitie vande Heeren Burgemeesteren der voors.
stede 'tselue affgeslagen, ende ouermidts hij bethoonde niet
sonder groote moeyten, versuym ende oock tot sijnen costen , dat hij supplt all voor date van 't voors. octroy selffs
een lintmolen geinventeert ende gemaeckt hadde , werckende met twaelff spoelen , daermede soo veel te vege
gebracht heeft, dat 'tvoors. octroy oock binnen de voors.
stadt Haerlem sonder effect geweest ende gebleuen is,
sulcx dát d'voors. lintmolens ende m rs aldaer ende elders
wederomme vrijlijck hebben mogen wercken ende daermede
verdienen, ombegrepen wel t'zeventich duysent gulden in
een jaer, alleenlijck in de voors. stadt Haerlem, in plaetse
men voor de voors. lintmolens aldaer in een jaer met lintweven in de voors. gansche stadt qualijck een duysent
gulden verdiende. In recompense van weleken getrouwen
dienst , versuym , moeyten ende costen , hoewel de voorn
Heeren Burgeraren (onder reverentie) wel behoort hadden
den supplt vergunt te hebben ten minsten exemptie ofte
vrijdomme van 't maentgelt aldaer : 't heeft nochtans ter
contrarie denseluen Heeren Burgeroren en Regierders belieft, hem in 'tselue maentgelt te stellen eerst op vijff st.,
' twelck soo ten respecte van des suppl ts middelen, als insonderheyt ten regarde andere personen, aldaer over de bonden duysent gulden rijck sijnde , oock jegenwoordich in
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'tselue maentgelt niet hooger en staen als zes stuyvers
ende daeromtrent , ende daernae in plaetse vande voors.
vijff stuyvers op een daelder, ende midtsdien te seer exorbitant ofte hooch, waervoor Claes Willemss., Wachtmr
aldaer, den supplt pandede. Hoewel hij Claes ten huyse
vanden supplt wt sijn winckel pants genouch nam ofte
vont, daeraen hij 'tselue maentgelt , costen ende vacatien
conste verhalen ofte crijgen , heeft het denseluen Wachtmr
echter belieft 't voors. des suppl ts huys op ende neer te
doorloopen, tot groote alteratie van des suppl ts huysfrouwe ,
alsdoen opt wterste van kinde swanger sijnde, jae dat erger es , heeft den voors. Wachtmr den voors. Heeren Magistraet van Haerlem gerapporteert, doch qualijck ende
t'onrecht, dat d'suppl t jegens hem , Wachtmr, geseyt soude
hebben , dattet alsdoen goet coste , ende soo wanneer hij
wederomme quam , dattet aldan bloet soude costen. Ende
hoewel 'tselue niet waer noch bewesen is, 't heeft nochtans
den heere Schout der voors. stede belieft , ter ordonnantie
(soo 't schijnt) vande voors. Heeren Burgermren, ratione
officii, den suppliant aldaer in rechte te betrecken ende
jegens hem te nemen een ongefundeerde criminele conclusie. Waerop die vanden voors. 0-erechte eerst refuserende te verstaen des supplts antwoorde ende defensie, velo
levato , bij heurir ondeuchdel. vonnis den Oen Augusti laestleden den supplt gebannen hebben wt de voors. stadt Haerlem ende de vrijheyt vandien, mitsgaders de jurisdictien
van Rijnlandt ende Kennemerlandt den tijdt van twaelff
eerstcomende jaeren, te ruymen de voors. stadt ende vrijheyt binnen den tijdt van vier ende twintich uren ende
d'andere jurisdictie binnen drye dagen , yonder binnen
denseluen tijdt daer weder inne te commen, op peyne van
meerder ende swaerder straffe, anderen ten exemple, 'twelck
voorwaer voor een eerlijck man, vroom ende getrouw burger en goet patriot, als de suppl t is, seer hart was. Ende
niet minder, dat omtrent in de leste vande voors. vier elide
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twintich uren, ouermidts de huysvrovwe vanden suppl t den
arbeyt ouerquam ende sij in barensnoot sat ende bitterl.
weende , principal. ouer' 't voors. bannissement van haren
onschuldigen man. Haer moeder een eerlijcke vrouwe van
t'zestich jaeren , haer luster oock opt wterste swaer van
kinde , ende een buyrvrouwe voor eenige vande voors.
Heeren Burgeroren gaende , voor deselue op haer knien
vallende ende oodmoedel. biddende, dat de supplt toch soo
lange soude mogen t'huys in de voors. stadt blijueii tot
dat sijne voors. bedrouffde huysvrouwe verlost was, deselue
Heeren Burgemeesteren, off een van henluyden, haer antwoorde in effecte : gaet door, wij en hebben met de vrou
niet te doen , maer laet hem (denoterende den supplt)
eens maer elff uren in de stadt blijuen, wij sullen sien
wat wij met hem te doen hebben (o groote onbarmherticheyt ende ongelijck) ; waer door d'voors. craemvrouwe alsnoch seer swack ende in seer soberen desolaten staet es.
Bij welck inicque ende nul vonnis de supplt hem bevindende ten hoochsten beswaert, hadde daervan binnen
behoorlijcken tijde bij requeste aen den Houe Provinciael
van Hollandt geappelleert aen denseluen Houe, ende versocht mandement van appel in communi forma, die van
tijdt te tijdt vervolgende , te meer door dien dat, midts des
supplts absentie wt sijn huys, niet alleenl. sijne voors. huysvrouwe niet en convalesceert , maer oock dat des supplts
werck ende neeringe gansch verloren gaet ende zijn werckluyden tot groote schade ende armoede geraecken.' Dan
heeft eyntelijck daerop niet anders connen impetreren, dan
simpele reformatie , als bij de requeste ende apostille desen
mede annex. Waermede de suppl t geensints geholpen is,
maer met 't vervolch van dien t'eenemael geruineert soude
werden. Keert hem daeromme aen uwe Ed. Mo., ootmoedel. versouckende ende om Christi wille biddende, dat
uwe Ed. Mo. gelieve hem supplt te verleenen mandement
in cas d'appel, mette gewoonlijcke clausule van inhibitie
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ende defensie , mitsgaders mette clausule van relieff, wt
crachte van welcke hij suppl t (voor soo veel des noot sij)
gereleveert werde , dat hij sijne voors. \appellatie binnen
behoorlijcken tijde niet vervolcht en heeft, 'twelck bij hem
niet veroorsaect is, mitsgaders van alle andere faulten,
omissien en versuymenissen in desen eenichsints gelegen,
met committimus aen den voors. Houe Provinciael disponerende soo jegens den voorn heere Schout als allen anderen , die hem in dese partije willen maecken, in communi
forma. Dit doende etc. Was ondert. Elyas Christiaenss.,
G. de Glarges, 1617. In de marge stoet geappostilleert:
Fiat mandement van appel, soo jegens 't vonnis van Haerlem als 't appoinctement vanden Houe Provinciael. Gedaen in den Hoogen raide den xiiij en Septemb, 1617.
Copie.

VIERllE VEEGADE&ING.
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Ch. Paeille , te Rijssel; R. Kópke, te Berlijn ; en tot gewone leden de Heeren A. W. P. Weitzel , te Maastricht ;
Dr. P. L. Muller, te Leiden; Mr. W. H. de Beaufort,
te Amsterdam ; Mr. C. P. Lenshoek , te Wolfaartsdijk ;
W. Knottenbelt , te Mijnsheerland ; U. Bn. thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, te Utrecht; J. C. W. Quack,
te Bemmel; Jhr. Mr. J. E. van Persijn, te Arnhem ; Dr.
C. Ekama, te Haarlem; Mr. 0. W. Star Numan , te 's Gravenhage; J. Jongeneel, te Deventer; Mr. N. J. IJsselsteyn,
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BASTION VREDENBURGII.

Worden ter bezichtiging gegeven de bouwkundige afteekeningen van de kelders van het thans afgebroken bastion
van het kasteel Vredenburgh , op last van het Bestuur
vervaardigd.

LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND.

De Heer Dr. W. G. Brill merkt op , dat er ook eene
negatieve letterkundige geschiedenis bestaat, wier taak is
de redenen te verklarei, waarom zekere genres van letterkunde in eenig Land onbeoefend zijn gebleven. Zoo
vindt hij de reden dat in ons vaderland geen oorspronkelijk fabeldichter gevonden wordt, hierin, dat bier te lande
voor den burger geen grond bestond om zijn gevoelen bedektelijk uit te spreken. De Fabel is het middel, waarvan
de verdrukte zich bedient om zijnen meester de waarheid
te zeggen : daarom wordt zij gezegd door eeneja slaaf (Aesopus) uitgevonden te zijn.
Even zeer nu ontbreken in ons Land blijspeldichters ,
die naam verdienen.
Breedero en Asselyn kan .hij niet op ééne lijn plaatsen
met de groote blijspeldichters van andere landen. Breedero's blijspelen zijn of navolgingen van Spaansche modellen of gedramatiseerde anecdoten van de gemeenste soort.
Zelfs Huygens heeft iets zeer onedels geleverd, toen hij
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zich aan de comedie wijdde, evenzoo Hooft met den Warenar. Van waar dit? Bij ons ontbrak een Hof, als hetwelk in Frankrijk den toon gaf, gevolgd door de hooge
kringen, waarvoor Molière schreef. Bij ons bleven de blijspelen kluchten voor het volk. Maar had er dan bij ons
geene andere soort van comedie kunnen ontstaan? Indien
Vondel vrijheid had gehad, had hij daarvan de stichter
kunnen worden. De schrijver van den Palamedes had eene
Aristophanische comedic kunnen doen ontstaan. De Vroedschap zou echter, evenmin als de Atheensche Democratie,
nimmer hebben kunnen gedooges , dat Vorsten en autoriteiten werden bespot en ten toon gesteld. Zoo zou de
Comedie eene macht in den Staat zijn geworden, bekwaam
om het volk te leiden op eene wijze en in eene mate gevaarlijk voor het staatsgezag.

DEDUCTIEN
VAN HET

HOF PROVINCIAAL EN VAN DEN 'MOGEN RAAD,
OVER HET APPEL VAN BURGERS VAN VONNISSEN
VAN DE SCHEPENBANK.

16

17,

Uit het Archief van HILTEN.

DEDUCTIE VAN HET HOF PROVINCIAAL.

Edele , mogende, wijze, hoochgeleerde, voorsiene,
seer discrete Heeren.
'Tgeene vwe Ed. Mo. belieft heeft onder den xxiijen
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Martii lestleden aen ons te schrijuen, is bij ons, naer volcomen deliberatie, wel ende rijpelijck geexamineert, ende
goetgevonden uwe Ed. Mo. met alle gebruyckel. reuerentie daerop te dienen, alsdat wij achten den welstant vande
landen ten hoochsten gelegen is aen den bant ende onderhout van alle goede ende eenparige justitie, als wesende
een vande voornaemste pilaren van dien , ende bijnaeste
't eenige middel om alle confusie onder den inwoonderen
ende ondersaten te weren. Daeromme men oock in alle
Regieringen, Rijcken ende Republycken speurt , dat alle
Princen ende Ouerheyden ten uytersten aerbeyden omme
heur onderdanen goede eenparige justitie te doen administreren bij persoonen hen des verstaende, ende bij Collegien publyckelijck daertoe gestelt , geëet ende geauthoriseert, omme alsoo deselue onderdaenen (wetende van wien
sij hun recht sullen haelen ende op wat voet henluyden
dat geadministreert moet werden) in goede ruste te houden,
'twelck d'experientie mede aenwijst den rechten wech van
dien te wesen, om dat, waer de justitie bij den ordinaris
Collegien wort geadministreert, den onderdaenen benomen
wart alle wegen van dagen, ende waer tselue niet en
geschiet ofte groote veranderinghe ofte verhinderinge daerinne wert gedaen, men alle goede ingesetenen groote oirsaecke geeft van claghen, ende men dagelycx mede bevint,
dat alle persoonen, tot onruste genegen, ordinarel. daerop
pretext nemen ende fondament maeclen omme de gemeente in onruste te brengen , op een schijn noch van
voor te staen de generale vrijheyt vande landen ende de
rechten van dien. Twelck mede wel aengemerckt hebben
de Princen van dele landen, ende daeromme opt versouck
vande Staten van landen ende den teden , selffs in alle
plaetse ingestelt ordinaris Collegien van Justitien , elck
gereguleert naer de natuyre van saecken, soo in leenen,
gemeen saecken, dijeken ende anders, ende voorsien met
instructien , handvesten , keuren ende publycque ordon-
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pantien, hebbende vim legis publicae. Belouende die voors.
Princen den onderdanen bij deselue te doen wederuaren
heur recht ende justitie , sonder die ter bancke te trecken
ofte te voceren. Waerinne bestaet 't voornaemste exercitie
van souuerainiteyt aen d'een sijde, ende de hoochste ende
weerdichste vrijdom van dele landen aen d'ander sijde, bij
soo veele priuilegien vercregen ende bij de voorlaten van
uwe E. Mo. tot nochtoe soo loflel. gemaincteneert. Als
naerder te sien is in tgroot Priuilegie vanden landen van
wijle den Ertshartoge Maximiliaen ende Vrouwe Maria van
Bourgoigne ende veele anderen, de landen int generael
ende de steden int pticulier bij de Princen vande landen
verleent. Oock wijlen den Keyser Caerle van nieuws maeckende de instructie van desen Houe, heeft in den ij en aisle
vandien gestatueert, dat den Stadthouder, President en de
andere Raden recht en justitie administreren souden allen den geenen die het versoecken ofte behoeven souden,
ende dat niet alleen in wereltlijcke saken , maer oock ouer
geestel. persoonen ende goederen , als in den viij en ende
xii en aïlen te sien is, ende dat sijluyden souden gehouden
veesen 'tselue te doen sonder op gunste, faueur, vrese ofte
dreygementen van machtigen ofte oock op eenige beslooten brieuen vande Princen ofte Heeren van landen, in
prejuditie van dien vercregen ofte verleent, te letten , als
in den ijcxxxiiijen arle claerlijck vuytgedruckt wort, omdat
de Staten vande landen altoos hadden versocht ende oock
sijne Majesteyt verstont dat de onderdaenen mosten hebben ende behoorden te genieten openbare ende publ. recht,
ende dat sij heur oock mochten verlaten , dat sij 'tselue
ronder krenckinge alsoo souden genieten , hen seluen oock
sijne nacomelingen daertoe onderwerpende. De hantvesten
ende priuilegien vande steden int particulier staen meest
alle mede daerop , dat niemant anders en mach betrocken
werden als voor heure ordinarise ende competente Rechters , gelijck mede seyt 't ij cxxe arle van oase instructie,
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Ende bij dat recht sijn de landen tsedert den jare 1531
meest gebleuen, ende hebben tselue voor de oorlogen oock
in geestels plaetssen ende tusschen geestel e persoonen geexerceert, daeraff de boucken vanden Hone meenichfuldige
exempelen souden connen subministreren. De oorlogen naderhant in onse tijden tegens de Spaignaerts ende heure
adherenten opgecomen wesende, en heeft denseluen niet
meer verdrooten, dan dat den Prince van Orangien H. Me,
mitsgaders de Heeren Staten van landen in den jare 1573
weder oprechten ende in vigeur stelden den trayn vande
justitie van desen Houe, 'tselue achtende voor een teycken van groote vasticheyt vanden Staet deser landen , die
sij hoopten dat vuyt confusie anders lichtel. soude hebben
vervallen. Die vnien, tusschen Hollandt ende Seelandt in
den jare vijff ende sessentseuentich gemaeckt, sijn wel
specialycken ingestelt geweest om de justitie van desen
hone oprechtich ende eenparich te doen onderhouden ende
elcx onverhindert administreren, souder dat eenige steden
ofte leden daertegen yet soude mogen voornemen. Naer
de affsweringhe des Conincx van Spaignen is bij alle de
leden van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt eenpaerlijck
ingewillicht, dat tHoff sonde blijven in de administratie
vande justitie aen alle parsoonen op den voet van heur
instructie, daermede den Staet oock soo loffel. is geworden,
dat alle natien ende Rijcken heur daerouer hebben verwondert, ende gepresen gehadt de oprechte administratie
van justitie deser landen, die in volle vigeur is gebleuen
selffs in de heetste oirloge ende aenvechtinge van dele
landen ende staet gedaen, in plaetse men in andere landen
in gelijcke constitutie meest liet geschieden quod inter
arms leges sileant. Dit hebben oock uwe Ed. Mo. altoos
goetgevonden ende loflel, gehanthaeft , ende soo wanneer
eenige veranderinge ofte ampliatie geraden is gevonden
daerinne te doen, dat is t'elcken naer voorgaende beschrijvinghe, bij deliberatie van alle de Vroetschappen ende toe-
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stemminge van alle de leden vande Regieringhe dient
behoort, gedaen ende daeraff gemaeckt placcaet ofte ordonnantie publycq , die openbaerl. voor den volcke is gepubliceert geweest, opdat elcke mochte weten wat recht
hij heeft te verwachten ofte te gebruycken, als claerl.
blijcken can bij de ampliatie vande instructie vanden jare
xvelxxix, bij de instructie vande cleyne saecken van denseluen jare, bij de ordonnantie opte justitie in de steden
ende ten platten lande vanden jare tachentich, bij de ordonnantie vande politie van denseluen jare, bij de ordonnantie op de successten ab intestato vanden jare 1599,
bij het prouisioneel accord tusschen Hollandt ende Seelandt
vanden jare 1607 ende diuersche andere placcaten. Die
openbaerl. gepubliceert sijn geworden ende sulcx vim legis
publicae vercregen hebbende, oock bij ons religieuselijck
sijn achtervolcht geweest, sonder dat men ons ter contrarie
met reden soude connen beschuldigen, soo wij achten. Dit
dan als warachtich ende van insichte gepresupponneert
wesende, ende voorts tredende tot den inhout vande voors.
missiue , ende eerst tot tgene uwe Ed. Mo. schrijuen van
eenige propositie, bij onse Gecommitteerde gedaen, daeraff
en weten wij niet te spreecken , alsoo nieuiant van onsentwegen omme die saecken in uwe Ed. Mo. vergaderinge
.is geweest, gelijck wij mede geen kennisse en hebben dat
tsedert den jare 1572 totten jare 1616 altoos gebruyckt
soude sijn geweest, dat alle slachten van kerckel e saecken
ende parsoonen altoos gevallen ende gedaen souden sijn
geweest aen uwe E. M. ofte derseluer Gecommitteerde
Raden.
Nademael in veele ende diuersche diergel e saecken souden connen blijcken , dat bij den Roue daerinne kennisse
is genomen geweest, ende onder anderen is gebeurt dat
tot Leyden swaricheyt gevallen wesende opt maecken ende
verkiesen vande Ouderlingen ende opt aennemen van seeckere acte dienaengaende, bij de Magistraet aldaer vuytge-
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geuen, vuyt de stadt gebannen zijn geworden Mathijs van
Banchem ende NicoIaes van Dam , d'welcke heur geaddresseert hebben aen desen Hone op den 29en Julij 1579,
geobtineert hebben mandament in cas d'appel mette clausule van inhibitie; ende is dienvolgende neer kennisse
vau saecken op den 29en Septemb. 1581 't vonnisse van
Leyden te niette gedaen geweest. Tot Woerden sijn mede
veele swaricheden voorgevallen geweest , ouermits 't exercitie vande Lutersche Religie , ende is van tijt tot tijt bij
prouisien , missiuen ende andere ordonnau vanden Houe
daerinne voorsien geweest , ende voornamentl. in de saecke
van Coninxbergen tegen Ligarium, daerinne eerst bij laste
van uwe Ed. Mo. informatie genomen , ende daernae bij
den Houe den Procureur Generael geinjungeert is 't recht
vande Ho. Ouericheyt te bewaren in den jare 1598, ende
eyntel. bij sententie van desen Houe voorsien tegén de
soone van Flaccus Illiricus, is bij den Houe geprocedeert
geweest in den jare 1599. Gelijck mede tegen Henricus
Camerus , die hem daernae opgeworpen hadde in de jare
1601 ende tegen die geenen die sijn saecke doen dreuen,
ende lestel. oock in den jare 1602 tegen Glaserium. Daer
is bij desen Houe mede geprocedeert geweest tegen Adamium Belliclerum, predicant tot 's Grauesande, die Beekere geschriften tot nadeel van Gereformeerde religie , hier
te lande geoeffenl, hadde bestaen te maecken, ende in anderen meer , selffs noch onlancx in de saecke van een
Nachtegael, die eenige propoosten gevoert hadde van groote
argernisse tegen de Christelijcke religie , in voegen dat
't Hoff altoos geweest ende gebleuen is int gebruyck vande
clagende partijen in kerckel e saecken mede te deylen 'ende
te verleenen sulcke prouisie van justitie als men bevonden
heeft in redenen gefundeert te weeen. Selffs mede in saecke
van politie, als men bevonden heeft redenen daertoe te
dienen , volgende den claren last, den Houe gegeuen bij
't ij exiije arle vande instructie, in welck gebruyck w ij noch
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achten dat noch geen verhinderinge en behoorde te geschieden , immers soo lange ende ter tijt toe onse voors.
instructie mit volcomen toestemminge van geenen dient
behoort, niet en sal sijn verandert. 'Tgeene vwe Ed. Mo.
voorder schrijuen, dat sij de kennisse van alle de kerckele
saecken aen haer ofte derseluer Gecommitteerde Raden
hebben gereserueert, daerop dunckt ons dat d'selue uwe
Ed. Mo. belieue inne te sien , hoe periculoes in alle Regieringe is geweest te commen tot veranderinge van jurisdictie ende mede wat moyten in dese landen gevallen is
geweest , als de Heeren van Bourgoignien tot Mechelen
een Parlement hadden geërigeert tegen de oude gebruycken en rechten van dese landen. Van gelijcken, dat uwe
Ed. Mo. belieuen te letten , dat de principale vrijdom van
dese landen van Princen , titulo oneroso ende bij swaere
consenten vercregen, daerinne bestaet , dat alle de ingesetenen van landen heur recht moeten ontfangen vande
ordinaris ende daertoe van outs opgerechte ende gestabilieerde Collegien ende jurisdictien , soo int geestel e als
wereltlycke , Bonder voor andere Collegien te mogen getogen werden als voorseyt is , ende dat oock in de ordinaris Collegien tegen de ingesetenen niet en mach werden
geprocedeert , dan ex lege publica et obseruato judicii modo
et forma , naer volle examinatie van saecke ende 't bewijs
vandien. Ende soo wanneer de Princen van landen anders
hebben willen doen , men altoos 'tselue geacht heeft ten
hoochsten te strecken tot verkrenckinge vanden voors. vrijdom ende rechten van landen, ende voornamentl. noch bij
onse memorie ende oprechtinge van` Raedt van Troubles
onder den Hartoge van Alba. Behaluen mede, dattet tot
verminderinge vande Souuerainiteyt selue streckt, de judicature te nemen van Collegien, daerse volgende de priuilegien van landen bij de Princen van landen, opt versouck
vak Staten selffs, is gestelt, ende die aen andere Collegien
te stellen , twelck uwe E. M. altoos stantvastel. tegengeXXVI. J.
9
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staen hebben ende gesustineert niet te behooren. Daerome oock in de exercitie van 't Collegie vande Heeren
Gecommitteerde Raden wel claerlijek gecaueert is, dat
deselue geen indrachte en soude mogen doen in de jurisdictie vande ordinaris Collegien van justitie van Houe
ende Steden, maer heur alleen bemoyen mette saecken,
de gemeene contributien ende confiscatien rakende. Daerop
oock placcaten in vim legis publicae sijn gemaeckt eri gepubliceert , ordonnerende wat saecken , ende op wat voet,
voor heure Ed. beleyt moeten werden. Maer dat sijluyden
bij provocatie kennisse souden mogen nemen van forfaicWire ofte van keuren ende ordonnantien der Steden, daervan de kennisse in crachte vande instructie den Houe
competeert , meynen wij tegen de voors. vrijdom te strecken. Achten mede (onder reuerentie gesproocken) dat de
Heeren Gecommitteerde Raden in sulcke saecken niet soo
vrij en souden wesen om te oordelen , als die van Houe ,
ouermits de Raden vanden Hone aangenomen werdende in
hun ampt, afeggen alle particuliere respecten , ende sulcx
aduiseren naer dat sijluyden in heur conscientie , volgende
heure instructie ofte de bescreuen rechten, bevinden te behooren , ende sulcx vrij in hun aduysen sijn ; daer ter contrarie de Heeren Gecommitteerde Raden niet soo vrij en
sijn , maer dickwils alleen te aduiseren moeten affwachten
tgene heure principalen goetvinden sullen heur te belasten , sijnde Raden ende Vroetschap vande steden, daervan
sij gesonden sijn, als sij daer comen, ende blijvende Vroetschap , als sij daer sijn ; telckens noch in hun steden reysende omme als Vroetschap in hun steden te aduiseren,
ende blijuen mede d'selue als sij t'eynde de drie jaren
vuyt tselue Collegie gaen. Waeromme sijluyden (onder
reuerentie) niet wel en connen wesen Rechters bij prouocatie van laken gedaen in de Vroetschappen , daeraff sij
selffs leden ende Raden sijn ende die sij selffs gehouden
sijn voor te staen, behaluen datse oock bij partijen niet
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en connen gehouden werden voor soo vrije Rechters als
wel in regard van Houe van Justitie moet geschieden.
Wat voorts aengaet tgene uwe Ed. Mo. schrijuen noopende de resolutie vanden zen Septemb. 1591, den Houe
toegesonden, daerop sal d'selue uwe E. Mo. belieuen indachtich te weeen, dat wijluyden dier fijt, als op den xvjen
Nouemb. anno voors., ouergescreuen hebben onse bundige
en pregnante redenen, waerome ons niet mogel. en was
d'selue resolutie, soo die leyt, alomme stricktelijck te connen achtervolgen, daertoe wij ons noch gedragen. Te meer
alsoo dier tijt bij ons versocht is geweest , dat uwe Ed.
Mo. eenige vuyten haren souden willen committeren ome
met ons in .communicatie te treden op de swaricheden, die
w ij in 't effectueren vande voors. Resolutie bevonden,
'twelck tot nochtoe- niet en is geschiet geweest. Doch
euenwel hebben wij in alle voorvallende slachten de voors.
resolutie soo naergevolcht als de saeck eenichsints heeft
connen lijden ende sonder merckel. vercortinghe van die
partijen gerechticheyt heeft connen geschieden. Niet konnende geloouen , dat bij den slagenden steden met recht
daerouer tegens geclaecht sal connen worden, als wij verhoopen wel te connen vertoonen, indien deselue Steden
belieffden ons te nomineren de saecken , daerinne bij ons
tegen deselue resolutie sonde welen gedaen. Alle twelcke
wij goet gevonden hebben op de voors. uwe Ed. Mo. missiue deselue dienstel. te berichten ende daerbij leggen,
dewijle onse instructie is een ordonnari bij alle de leden
aengenomen ende opentl. gepubliceert, ende daerdoor vercregen heeft vim legis publicae, daerop wij eet gedaen
hebben ende bij eede verplicht zijn die te moeten achtervolgen, dat ons bedunckt dat d'selue niet en behoort te
mogen werden gecrenckt ofte vermindert ofte geamplieert,
anders dan b ij een puble ordonnantie, die alomme werde
gepubliceert ende mede eracht hadde van een publycque
weth, opdat alle d'inwoonders vande landen kennisre daer
9*
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van mochten hebben ende weten wat recht sijluyden te
gebruycken ende verwachten hebben , wanneer wijluyden
oock geene swaricheyt en sullen maecken ons daernaer te
reguleren ende de publycque wetten en ordonnan , neffens
de vrijdom , gerechticheyt ende priuilegien van landen
ende ingesetenen int generael ende van steden int particulier voor te staen ende te defenderen , met versouck
daerentusschen ons int goede aff te nemen , dat wij ons ,
volgende onsen eelt ende eere, in ons ampt quyten, achtervolgende oase voors. instructie , ende parthijen laten
wedervaren dat recht, twelck deselue ende de publycque
wetten ende ordre van landen henlieden toelaten , ende
te geloouen , dat tselue de meesten ende ptincipaelsten
dienst ende gehoorsaemheyt is, die wij de Hooge Ouerheyt
vau landen ende uwe E. M. schuldich ende verplicht sijn
te presteren , te weten , dat wij achtervolgen tgene daertoe
uwe Ed. Mo. selffs ons soo hoochelijck bij Bede heeft verplicht. Oick is mede van bedencken, dat in dese kerckele
saecken, daeronme den meeste moyten nu schijnt te vallen,
geprocedeert wert op een wijse mette vrijdom van dese
landen niet wel ouereen comende, omdat men niet en
procedt naer de publycque wetten ende rechten van landen , oock niet voor dien die in dese landen alleen toecompt kennisse van saecken te nemen ende judicature te
exerceren, oock niet secundum formam judicii in dese
landen ende alomme geobserueert. Maer daer wert geprocedeert bij de Burgeroren ende Vroetschappen , die geen
judicature en hebben, noch vuyt haer seluen , alsoo sulcke
Collegien ofte Societeyten voor particulieren in faict van
judicature naer rechten geacht worden , nochte oock als
van Prince ofte de Souuerainiteyt der landen daertoe gecommitteert welende : twelck claerl. bewijst de executie
van hun eygen keuren ende ordonnantien , die voor den
Schepenen behooren te vallen ende gewoonl. is gedaen te
werden; oock niet ex lege publica, omdat tot nochtoe
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daerop geen placcaeten en sijn gemaeckt; -- niet secundum
formam judicii, um dat der luyden saecken niet en werden
gebracht voor Schepenen, die alleen judicature mogen exerceren. Maer is tselue tsedert weynich tijts herwaerts gebeurt, dat men in verscheyden steden eenige vuytseth,
ontpoortert, oock een schuyr heeft doen affbreecken, als
tot Schoonhoven, ter Goude , in den Briele ende Oudewater is geschiet, sonder dat de luyden voor den ordinaris
Rechter, die judicature heeft, werden tot heur defentien
geadmitteert. Behaluen dat in paribus delictis de straffen
niet gel. en sijn , dat mede tegen recht is. Indien nu yet
can passeren in dese landen, dat tegen de rechte vrijdom ,
soo loflel. versregen, streekende is, dat moeten immers soodaenige proceduyren wesen; soude men dan de ordinaris
Collegien van justitie oock daerinne de handen sluyten
ende beletten geen kennisse te nemen. Soo achten wij ,
nae ons oordeel en onder correctie van uwe Ed. Mo., dat
daermede geensints sal connen getroffen werden het eynde,
twelck deselue bij heure missiuen voorhebben, te veeeten,
de ruste van gemeente ende vande steden ende 't landt.
Doch als echter uwe Ed. Mo., naer rijpe deliberatie ende
voltomen ouerweginge van alle tgunt voors. is, soude meynen dienstel. te wesen voor de ruste van landen, de jurisdictie van Houe soo verre te verminderen ende inne
te trecken , sonde ons , onder reuerentie , beduncken , dat
dan deselue uwe Ed. Mo. behooren sonde daerafrte maecken een publycq placcaet , inhoudende de straffen, die te
verbeuren souden wesen, omme alomme pariteyt te hebben ; item de ordre ende manieren hoe ende voor wien
de proceduyren sullen vallen, ende in cas van prouocatie,
aen wien deselue te doen , ende dan tselue alomme doen
publiceren ende voor publ e weth instellen , opdat elckeen
mocht weten waernae hij hem in die saecken sonde hebben
te dragen, wat rechters hij daerinne sonde hebben , bij
wat forme men tegen hem sonde procederen ende waer
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hij sijn prouocatie sonde moeten soecken, omme hem dan
volgende tgemeen recht van landen tot geen anderen ordinaris Rechters te verlaten. Ende dat alle tselue geschiede
met voorgaen kennisse ende inwillinge van Heeren Staten
van Zeelandt , die met die van Hollandt ende Westvrieslandt in ons regard onder een gemeyne justitie staen,
opdat dese ordonnan van uwe E. M. geen oorsaecke en
geue van eenige scheuringe met die van Seelandt , ende
dat alsoo niet gebroocken en werde den bant van eenicheyt , die tusschen dieselue soo oude bontgenooten alleen
ouergebleuen is, ende daermede niet en werdt veroorsaeckt
veel meerder scheuringhen ende verwertheyt als deselue
vwe Ed. Mo. voor hebben in dese heure brieuen ende
resolutien te preuenieren , als wanneer in ons regard niet
meer en sal ouerblijuen, dan omme tot ruste vande landen
alles te helpen aenwenden wat daertoe dienstich ende noodich sal mogen veesen, welck respect ons soo vrijmoedich
heeft doen verclaren 'tgene daerop wijluyden achten dat
noodich dient geleth. Vertrouwende , dat uwe E. Mo. tselue
oock duyden sullen te procederen van die geenen die niet
meer voor oogen en hebben als een eenparige justitie,
voor den onderdanen de pure ende van outs hergebrachte
vrijdom van dese landen ende de warre ruste van ingesetenen van dien. Ende opdat met goede insichte op alles
mach werden geleth ende gedisponeert, dat tot de meeste
ruste mach dienen , versoucken wij uwe E. Mo. dit ons
schrijuen te willen doen communiceren de Vroetschappen
van steden , neffens tgene die van Hoogen Rade op dit
subject hebben geremonstreert, op dat deselue grondel.
mogen verstaen, waerinne de hoochste vrijdom vande landen , daeromme de voorlaten soo veel gedaen hebben , is
bestaende , hoe bedenckel. dattet is veranderinge in soo
grootenn ende principalen pilaer van regieringe ende hoocheyt val-5 landen te maecken. Ende dan daerop doen
tgene sij vinden sullen tot conservatie van Hoocheyt van
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landen ende de rechten van dien in 't gemeen ende van
hun steden in 't particulier , dienstichste ende oorbaerlicxste te veesen. Waernae wij ons dan gaerne sullen gedragen.
Hiermede ,
Edele, mogende, wijse, hoochgeleerde, voorsienige, seer
discrete Heeren, willen wij Godt Almachtich bidden uwe
E. Mo. in lange voorspoedige Regieringe te willen sparen..
Geschreuen in den Hage den xviij en Aprilis 1617. Onder
stont : V E. Mo. dienstwillige goede vrunden den Stadthouder, eerste ende andere Raden van Houe van Hollandt,
Zeelandt ende Vrieslandt.
Supperscriptie: Edele Mogende etc., Staten van Hollandt
ende Westvrieslandt etc. in Hage.
Copie.

DEDUCTIE VAN DEN HOOGEN RAAD.

Edele Mogende Heeren.
Bij occasie van seeckere Requesten aen den Hoogen
Rade bij die van Auenhorn ende Grosthuysen , tegens
Burgeroren ende Regierders der stad Hoorn , mitsgaders
van veegen eenige andere persoonen bij resolutie vande
Burgerffiren ende Vroetschappen van verscheyden steden
van Hollant vuytgeseth ende ontpoortert , met privatie
van haere neiringe onlancx gepresenteert , is bij die vanden Hoogen Rade goet gevonden , uwe Ed. Mog. te verthoonen de difficulteyten, die zij beducht waereti dat hen
int verleenen van alsulcke prouisien, als zij in goede justitie in de voors. saecken souden meenen te behooren,
sonde mogen bejegenen. Daertoe zijnde beweecht deur
seeckere missiue van wegen uwe Ed. Mog. Gecáitteerde
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Raden, vanden xxiiij en Junij xvj c ende sesthien , aen die
vanden Rade Prouinciael geaddresseert, mitsgaders uwe
Ed. Mog. resolutie vanden xxviij en Januarij lestleden ende
eyntel. seeckere andere missiue , wt crachte van deselue
resolutie mede aen den voorschreuen Prouintialen Rade
geschreuen, alle tenderende tot dien eynde dat die vanden
voors. Rade seeckere personen, die hen beclaechden ouer
de procedueren van die vanden Briel ende der Goude,
jegens henluyden bij de voors. Burgeirrs en Vroetschappen
gepleecht, daertegen geen prouisie van justitie en sonde
werden verleent, maer simpelijck ontseyt, als 'tgeene bij
dezelue procedueren is gedaen , zijnde geschiet bij forme
van politie, tot onderhout van rust binnen de voorschreuen
steden. Daerbij vougende bij de leste missiue, dat uwe E.
Mog. verstant was in achtervolch vande voorgaende meermalen geitereerde resolutien, herlieden toegesonden, dat
d'voorschreuen Burgemrn ende Vroetschappen daervan aen
uwe Ed. Mog. ende derseluer Gecommitteerden gehouden
souden zijn reden te genen ende niet voorders.
Want alhoewel d'voorschreuen resolutie ende missiuen
aen die vanden Hoogen Rade voors. niet en is gedirigeert,
en mitsdien geseyt soude mogen werden, dat die henluyden niet aen en gaen, soo ist nochtans sulcx, dat de justicie steutende voor den Rade Prouintiael , dat oock bij
consequentie den Hoogen Rade raeckt, aen dewelcke partijen, meenende te zijn beswaert, bij dilay ofte weygeringe
van justitie hen souden mogen addresseren.
Hebben daeromme in tijts uwe Ed. Mog. haer bedencken ende swaericheden daerop noodich geacht te remonstreren , ende namentlijck, dat die van Hoogen Rade bij
haere instructie ten hoochsten gelast sijnde, ar() vij°, recht
ende eenparige justitie te administreren ronder aenschou
van persoonen enen den grootera, middelen ende cleynen,
ende oock bij het ixe arle van de instructie, niet te vertrecken noch te verachteren, om eenige besloten missiuen,
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al waeren die vande. Hooge Ouericheyt, Staten off andere
iteratiuelijck off anderwerff gegeuen , noch oock om eenige
beeden ofte versoucken van groote parsonagien ofte anderen , van wat staet ofte conditie die souden mogen zijn ,
twelck is conform 't leste articule van ordonnantie vanden
Rade Prouintiael , in dewelcke 'tselue bijnae met deselue
woorden bij den Keyser in den jaere xv c eenendertich gelast ende geordonneert wert.
Dat ouersulcx die vanden bogen Bade , ter obedientie
van uwe Ed. Mog. ende om te volcommen haere voors.
instructie , commissie ende eelt, niet anders en connen
doen, dan deselue te volgen ende prouisie van justitie nae
gelegentheyt der saecken te verleenen aen dengeenen, die
sulcx sullen versoucken, gelijck zij alreets opte requeste
van die van Auenhorn ende Antipas van Born , op ende
tegens die van Schoonhouen met Committimus aen den
Rade Prouintiael gedaen hebben.
Alsoo zij niet anders en connen oordeelen , dan dat het
precys onderhout vande voors. instructie henluyden soo
swaerlijck opgeleyt en' beuolen, is de meeste ende hoochste
gehoorsaemheyt, die zij uwe Ed. Mo. schuldich zijn o ff souden connen presteren.
Vastelijck presupponerende, dat de redenen, die uwe Ho.
Mog. int formeren vande voors. instructie zeer wijslijck
ende rechtmatelijck hebben gemoueert , zijn sulcke, dat
d'selue alsnoch ende in alle gelegentheden . van tijde moeten ende behooren plaets te grijpen ; ten waere bij uwe
E. Mog. beneffens de Heeren Staten van Zeelandt in de
voors. instructie bij eene solemnele resolutie ofte bij openbare weth ende placcaet anders wierde geordonneert.
Dewijle nochtans die vanden voors. Rade beducht zijn,
insiende de conjuncture van desen bedrouffden tijt, dat
ouer haere procedueren bij eenige leden ende steden vant
lant eenich misnoegen sonde genomen mogen werden ;
Alsoo de Burgerars , Vroetschappen ende Regierders
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vande steden, kennisre hebbende vande voors. resolutien
ende missiuen, niet soo particulierl. onderricht zijnde vanden inhout vande voorschreuen instructie vanden Hoogen
Rade, het verleenen vande voors. prouisien tegens d'voors.
resolutien ende missiuen souden meenee te strijden, ende
mitsdien die vanden voorschreuen Hoogen Rade verdacht
houden van uwe Ed. Mo. resolutie en decreten niet te
houden van dien gewichte ende authoriteyt, als goede Officiers van uwe Ed. Mog. betaemlijck is, —
Soo is, bonen 'tgeene dat tot dien eynde bij monde is
gededuceert ende omme 'tselue te fonderen , noodich geacht bij den voors. Hoogen Rade , niet tot verminderinge
vande authoriteyt van die voorschreuen Burgerars, Vroetschappen ende Regierders van steden (der welcker respect,
eere ende behoorlijcke authoriteyt, die vanden Hoogen
Rade soo zeer als yemant genegen zijn te helpen voorderen ende mainteneren), maer alleenlijck om den eedt, die
zij soo solemnelijck aen uwe Ed. Mog. hebben gedaen
ende 't rechte verstant vandien kennelijck te maecken,
ende om geen confusie ende disordre, die anders haers
bedunckens Boude mogen ontstaen, tot nadeel vande hoocheyt der voorschreuen landen ende der priuilegien vande
goede ingesetenen van dien te veroorsaecken, daer bij te
vougen 't geene hiernaer volcht :
Te weeten : Dat die souuerainiteyt ende preeminentie
ouer de landen van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt ,
ende alle 'tgeen daertoe specteert, van allen ouden tijden
geresideert heeft in den persoon vanden Prince van dezelue
landen , ende dat mitsdien het exerceren van recht ende
justitie, als zijnde een vande substantieelste hoocheden
van een Prince, denseluen alleen ofte dengeenen die hare
Doorluchticheden daertoe hebben gecommitteert , heeft gecompeteert ende niemandt anders.
Sulcx soo is kennelijck, dat de Justitie van allen ouden
bercommen, bij ofte op den neem vanden Prince ende
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Hooge Ouericheyt is beleyt , ende dat tot dien eynde bij
deselue in de voors. landen Collegien van Rade ende andere subalterne Rechters zijn geinstitueert geweest, als ordinaris Rechters ouer de landen ende ingesetenen van dien.
Dat oock d'voorschreuen Collegien en subalterne Rechters met pertinente instruction ende ordonnantien, nae
gelegentheyt van yeders jurisdictie, zijn voorsien geweest,
die zij oock solemnelijck hebben beswooren.
Daerin altfijt geobserueert is sulcke discretie ende politie, dat elck derseluer, betrachtende 'tgeene tot zijn ampt
was specterende, d'voors. landen sjah daermede zeer well
hebben beuonden.
Vuyt dese ordre zijn gesproten de Gerechtsbancken in
de steden ende platte landen, d'welcke o ff bij Schout ende
Schepenen, off bij Bailliu ende mannen werden bedient.
Als oock, tot conseruatie van 't gemeene landt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt , d'institutie van Dijckgrauen ende Heemraiden, Hooge ende Lage, tot welckers
bedwanck ende oplicht competeert het onderhout van dijeken , sluisen, veegen en steegen met alle 'tgeene daeraen
dependeert.
Sijn oock bij de Princen geformeert geweest Leenhouen,
in dewelcke bij Stadthouder ende mannen van Leen in
feudale saecken recht soude werden geadministreert.
Ende, omme niet te particulariseren, alle andere soorten
van jurisdictien , dienende tot onderhout van goede politie
ende regieringe vande voors. landen.
gen dese ende diergelijcke Collegien is bij den Prince
vanden lande , ten versoucke selffs vande Staten derseluer
int generael, ende der Steden int particulier , de bedieninge vande justitie vertrouwt , sonder dat hem yemandt
ter werelt daervan heeft mogen eximeren.
Hebbende daeromme bij alle occasien gearbeyt daertoe,
dat den voorschreven voet ende politie int administreren
vande justitie Boude gehouden ende gemainteneert worden.

140

Deductie van den Hoven Raad.

Ende insonderheyt, alsoo voor de erectie vande Raden
van justitie in dele landen zeer sober recht werde geadininistreert, ende daerdeur zeer groote factien ende partijschappen ontstonden, terstont naeclat d'voors. Princen ,
omme d'voorschreuen factien ende partijschappen wech te
nemen , goetgevonden hadden een permanenten Raedt van
justitie te erigeren , — is bij deselue Princen te weege gebracht , dat alle questien en geschillen, tusschen wat persoonen en wt wat saecken het soude mogen veesen, bij
ende voor den voorschreuen Raedt soude werden geventileert ende gedecideert.
Hetwelcke d'voorschreuen Princen verstaende te strecken
tot rust ende vreede vande voors. landen , uwe Ed. Mogende voorsaeten gegunt ende geoctroyeert hebben.
Soo verre dat de hoochgemelte Princen hen zeluen nyet
alleenlijck d'voorschreuen Raden hebben gesubmitteert ,
maer oock overgegeuen ende toegestaen , dat in saecken ,
daervan de kennisse ter eerster instantie aen den liegen
Rechter nyet en competeerde , dieselue niet aen haere
Hoocheden ofte haere Secrete ende Priué Raden , maer
aen den voors. Rade Provinciael soude moeten commen.
Sonder dat haere voors. Hoocheden daerin andere Rechters souden committeren , jae selffs d'voors. saecken bij
euocatie tot haer niet mogen trecken , als daervan blijckt
bij 't privilegie bij hoochgedachten Eertshertoge Maximiliaen van Oostenrijck ende Vrouwe Maria van Bourgoignen
int jaer xiiij c ende tachtentich verleent.
Ende gelijck 't geene voors. is bij de Heeren Staten
vande landen van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt int
generael is versorcht , soo is oock bij alle Steden derseluer
landen int particulier te weege gebracht , dat haere ingesetenen , conform den voors. voet, elcx in den haren, ende
voorts bij ordine recht geadministreert soude werden.
Het ij cxxe arle vande instructie vanden prouintialen Rade
ordonneert wel expresselijck, dat van nu voortsaen geen
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vande ondersaten der landen van Hollandt , Zeelandt en
Vrieslandt den anderen sal mogen betrecken in de eerste
instantie, dan voor zijn ordinaris ende daegelijcxschen
Rechter binnen d'selue landen.
Hetselffde brengen de priuilegien , alle de steden verleent , bijnaer met deselffde woorden mede.
Ende dat niet alleen in ciuile, maer oock in criminele
saecken, soodat alle delinquanten, alleen bij de Gerechten
der steeden achterhaelt ende gevangen , ende bij deselue
gestraft ende berecht mogen werden , sonder dat men
d'selue wechvoeren ende anderwaerts voor eenige Rechters
ofte Jugen mach betrecken.
De steden gelieuen haere handtvesten ende priuilegien
op te slaen : sij sullen buyten twijffel elcx in den haeren
dese ende diergelijcke woorden in deselue vinden.
Gelijck d'selue oock bevinden sullen , dat in de voorschreuen priuilegien oock werden geordonneert seeckere
persoonen, tot wyens kennisse de judicature der voorschreuen delicten ende delinquanten gestelt wert , te weeten ,
seecker getall van Schepenen ende Raden , d'welck van
outs de Weth van dye ofte die plaetse genaemt plach te
werden.
Ende alsoo uwe Ed. Mogen loffel. voorsater altijts verstaen hebben, dat in de obseruantie van 't geene voorschreuen is, ende bij henluyden deur benefitie van zeer
treffelijcke subventien ende liberaliteyten van de hoochgedachte Heeren Princen geobtineert is, gegroet waeren de
fundamenten vande waere liberteyt deser landen , —
Soo hebben zijluyden well curieuselijck int aennemen
ofte veranderen vande hoochgemelte Princen geprocureert,
dat d'selue hen bij solemnelen eede, op haere huldinge ofte
blijde incompste , daeraen ten alder solemneelsten souden
verbinden.
Belangende 't ampt van Burgerniren , Vroetschappen ,
Raden ende Regierders van steden, ende hoe verre sick
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'tselue extendeert, en is niemant beter bekent als uwe Ed.
Mog. selffs.
Te weeten: dat 'tselue sich streckt ouer de regieringe,
ordre ende politien vande steden ende plaetsen, daer zijluyden bij de Princen gestelt zijn , ende dat in geen andere
saecken, dan tot weicken zij bij de privilegien haerluyder
respectiue gegundt ende geaccordeert geauthoriseert zijn.
Als namentlijck ouer derseluer tresorien , incomen ende
lasten , ten eynde die ordentlijck ende getrouwelijck geregeert ende geadministreert mogen werden.
Item, ouer 't regiment van neiringe, ambachten, gilden ,
straten , waters , hauens , grachten ende andere publycque
wercken.
Mitsgaders oock het versorgen vande gemeene contributie , die totten welstant vande gemeene saecken werden
ingewillicht ende voorts ouer alle tgeene de saecken der
steden int particulier betreft.
Ende eyntl. voor soo veel d'voors. steden tsamen , neffens
d'Heeren Edelen , zijn representerende de Staten vant landt,
hebben d'selue Vroetschappen macht ende authoriteyt omme
ten gemeenera beste te helpen delibereren ende resolueren
naer voorgaende beschrijuinge, 'tgeen van wegen 'tgemeene
landt in deliberatie werf geleyt , ende te committeren persoenen die ter dachvaert van uwe Ed. Mogende tot dien
eynde compareren.
Maer en hoopen die vanden Hoogen Rade niet, dat de
Vroetschappen voorgemelt henluyden quaelijck sullen affnemen , dat zijluyden d'selue niet en connen asscriberen
eenige macht ofte authoriteyt om recht ende justitie te
administreren.
'Twelck daervuyt als mette handt te tasten is, dat de
steden , alwaer de Regierders derseluer mogen gepriuilegieert zijn om te maecken keuren tot dienste ebde vutschap van haere stede , nochtans de contraventeurs van
deselue keuren niet en vermogen bij ordre ofte decreet
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vande Vroetschappen te punieren ofte mulcteren , maer
moeten die bij den Officier vande plaets , als sijnde publicus
legum executor, te recht doen stellen voor Scheepenen ,
denwelcken alsdan met kennisse van saecken de judicature daervan competeert.
Vuyt 't geene voorschreuen is blijckt euidentel. het onderscheyt tusschen 't recht, authoriteyt en directie vande
Burgeroren , Regierders ende Vroetschappen vande steden,
ende tusschen 't ampt van Schepenen derseluer.
Nu soo is mede kennelijck , dat soo veel de Burgeroren,,
Raden ende Vroetschappen vande steden , als de Schepenen derseluer , gehouden ende verobligeert zijn der steden
ende slandts priuilegien te onderhouden , ende doen onderhouden , mitsgaders hare poorters ende ingesetenen conform d'selue te regieren , recht ende justitie te administreren ende te procureren dat een veder in zijn gerechticheyt gemainteneert werde.
Ist dan niet billick ende de ordre vant landt van allen
ouden hertomen conform , dat alle delicten , mesusen ende
forfaicten bij dengeenen die daertoe volgens de priuilegien
vande steden bij de Vroetschappen niet alleen eertijts verworuen , maer oock tot noch toe beswooren, berecht worden ?
Ist daerentegen niet een nieuwicheyt , jae (onder reuerentie gesproocken) een infractie vande voors. priuilegien,
de goede ingesetenen vant landt gegeuen , d'selue anders
te berechten ende voor andere Jugen , als henluyden bij
de Princen vande landen ende oock bij uwe Ed. Mog. selffs
gegeuen zijn ?
Indien de Steden ten reguarde vanden Prince ende van
uwe Mog. Ed. , ten minsten voor soo veel de bedieninge
vande justitie aengaet , altijt gehouden zijn geweest ende
noch gehouden werden als priuee Societeyten, hoe connen
de Vroetschappen derseluer hen seluen toeschrijven jurisdictie te exerceren wt haer eggen recht, 't welck zij niet
en hebben , ofte op den naem ende van weegen de sou-
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uerainiteyt, die henluyden 't selue niet en heeft geimpartieert , henluyden daertoe niet en heeft gecommitteert,
beëedicht ofte geauthoriseert?
Het is de souuerainiteyt van 't gemeene landt prejuditie
gedaen , te willen gebruycken 't recht, dat d'selue privatiue
ende alleen toecompt , ende daertoe andere Collegien zijn
geordonneert: Quis enim dubitet, inquit j. c. quin sit
contra authoritatém publicam , si quis privatus pro potestate Magistratuve quid gesserit. De Vroetschappen vande
steden zijn in e ffect Curatores rerum publicarum , Curator
autem Reipub., inquit imp. Gordianus, multandi jus non
habet 1. 3 c. de modo multar.
Hiertegen te seggen , dat d'voors. Vroetschappen van
allen ouden tijden ende oock bij seeckere resolutie van
uwe Ed. Mog. souden geauthoriseert zijn, omme in saecken de gerustheyt ende verseeckertheyt van haere stede
betreffende, te mogen polityckelick bij forme van decreet
ende sonder figure van rechtspleginge te procederen, en
geloouen die vanden Hoogen Rade niet, dat uwe Ed.1VIog.
meeninge in vago ende sonder restrinctie sulcx oyt geweest is ofte noch is.
Alsoo het zeer dangereus Boude zijn tot arbitraige van
elcke stadt ende particulier Vroetschap vandien te stellen,
wat saecken bij forme van politie souden mogen verhandelt werden ofte tot kennisre vanden ordinaris Rechter
staen ende totte justitie behooren.
Gemerckt daervuyt zeer groote ongelijckheyt ende swaericheyt met verloop van tijde ende partijschappen , die in
de steden souden mogen incruypen , sonde connen ontstaen , tot merckelijcke beswaeringe vande goede gemeente
ende derseluer priuilegien.
Sulcx dat die vanden Hoogen Rade hen laten voorstaen
dat, soo daer eenige resoluties van uwe Ed. Mog. zijn ,
die henluyden , nochtans dat haer gedencken can , noyt
en zijn geinsinueert geweest, veel min bij forme van plat-
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caet gepubl iceert, als men gewoon is te doen int maecken
van eenich gemeen ende universeel recht , dat d'selue resolutien moeten spreecken in speciale saecken ende daertoe alleen applicabel.
En weeten oock niet, dat uwe Ed. Mog, meeninge geweest is, bij alsulcke resoluties, een geduyrende ende permanente wet te maecken in vim edicti perpetui ; maer
vermoeden deselue alleenlijck geaccommodeert te sullen
zijn tot den tijt ende gelegentheyt vant landt alsdoen geweest zijnde.
Als bij exempel in den jaere lxxix , lxxx ende eenige
daer voor ende naer , zijnde geweest de heetste jaeren van
den oorloge, goetgevonden is, dat tegens de persoonen, die
de loffelijcke Regieringe vande Heeren Staten met seditieuse propoosten sochten odieus te maecken ende te calumnieren , de Vroetschappen souden macht hebben extra
ordinem bij vuytsettinge ende opsegginge vande steden te
procederen. 'Tselue en is niet vreempt, alsoo die gevaerlicheyt des tijts niet toe en liet ander daerin dan bij
prompte ende extraordinaris middelen te voorsien. Ende
daerop zijn in dien tijden ende daernaer geduyrende de
swaericheyt metten Graue van Leycester verscheyden placcaten ende verboden gemaeckt ende solemnelijck gepubliceert geweest, daerbij de Magistraten ende Vroetschappen
tot zulcx zijn geauthoriseert geweest, oock zulcx dat de
vuytgesette van d'eene stadt in d'andere niet ontfangen
souden mogen werden.
Maer en volcht daervuyt niet, dat uwe Ed. Mo. geduerige intentie geweest is, diergelijcke extraordinaris proceduyren van alle andere saecken, als in de voors. resolutie
bekent zijn, te authoriseren.
Jae, ter contrarie mach daervuyt geconcludeert werden,
dat het in geen andere saecken geoorloft en is, ouermits
tot dele, in de voors. resolutie , soo daer eenich is, vermelt , uwe Ed. Mogende eenpaerich ende expres consent
XXVI. J.
10
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ende authorisatie , mitsgaders solemnele publicatie van
noode is geweest.
Het heeft weynich apparentie , dat 'tgeene uwe Ed. Mo.
goetgevonden moegen hebben tegens een ofte twee, immers factieuse, ongeruste ende dangereuse personen, in ipso
bellorum ardore ob publicam vtilitatem et tranquillitatem,
oock gevolcht soude werden pacatis rebus, in regard van
dengeenen die hen niet connen conformeren mette opinien
vande Contraremonstranten ofte Remonstranten, ende daer
ouer in groote meenichte sick separeren vande kercke daer
d'een ofte d'ander prevaleert , terstont ter steden vuytgeseth ende voor sulcke personen souden moeten gehouden
werden, daer d'voors. resolutie off mach gewagen , alsoo
daertoe geenige gepubliceerde ordonnantie en is.
Ende dat dit soude staen ter arbitragie vande Magistraten , om tot haere discretie in alle andere saecken delen
weck te gebruycken , dat soude al te verre sien; alsoo de
particuliere viantschappen metier tijt daerinne souden mogen domineren, ende als sulcx geviele (gelijck alles gebeuren can) , soo weert te hart dat daertegen geen remedie
van justitie soude veesen.
Die vanden Hoogen Rade voors. en willen niet leggen,
dat, soo epnige persoonen mochten veesen, die onder pretext van religie de gemeente in factien '), de Magistraten
contumaciter verachten ende hen irreverentelick comporteerden , dat d'selue daerouer ongestraft souden behooren
te blijuen.
Dat soude goede justiciers zeer qualijck vougen ende is
mitsdien zeer verre van henluyden.
Maer leggen alleenlijck, dat oock die geene die , onder
een valsch pretext van religie, in eenich delict vervallen,
niet min als alle anderen des landts ingesetenen moeten
staen te judicature vande ordinaris Rechters , die daerte1) Hier is een woord uitgevallen als
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gens gehouden zijn te procederen volgens de rechten,
priuilegien , statuten , placcaten ende loffelijcke hercomen
vanden lande, twelck de Staten vande Nederlanden altfijt
eenpaerlijck sulcx hebben gesustineert, ten tijde vande
persecutien ter saecke vande religie gevallen, te weeten
dat oock in saecke vande religie niemant anders dan
bij vonnisse vande ordinarise rechters verwiesen mocht
worden.
Geuende denseluen tijt ende gelegentheyt van hen te
deffenderen, oock bij Aduocaet, die sulcx begeerden, ende
voorts in alles procederende achtervolgende d'ordonnantie
opt stuck soo vande criminele als ciuile Justitie, bij uwe
Ed. Mogende, nae goede ende rijpe deliberatie, bij eenparige resolutie gemaeckt.
Welcke ordinaris Rechters, indien de saecke daertoe is
gedisponeert, oock macht hebben sommierlijck ende ronder forme van rechte, als men in criminele saecken ende
diergelijcke gewoon is te doen , jegens deselue, doch volgende de stijle te procederen.
'Twelck geschiedende, werdt niet alleenlijck goede, Corte
ende onvertrocken justitie naer ouder gebruyck geexerceert ende alle occasien van de Vroetschappen te ealumnieren wechgenomen, mitsgaders betracht het eynde daer
toe alle Ouericheyt is tenderende, dat is de gemeene ruste
ende securiteyt vande steden , ende bij consequentie vant
gemeene landt.
Maer oock de geaccuseerde ofte delinquanten , tegens
d'welcke in dier vougen geprocedeert wert , alle clachten
van te zijn geoppresseert ende niet volcomentlijck Behoort,
benomen.
'T is friuool, dat geseyt wert dat in saecken den rust
vande steden aengaende, beter bij forme van politie, ende
prompter can voorsien werden dan bij justitie, deurdien
de justitie van langer treyn soude zijn ende eygentlijck
tegens weynich persoonen dienstich ende mitsdien van
10*
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cleynen effect in gemeene factien ende onrust, daermede
veel persoonen vermenget zijn :
Want de authoriteyt vande justitie street sich mede soo
wel ouer meenichte, als weynich persoonen; sijn oock die
exempelen tegens weynich persoonen gestatueert van dien
effecte, dat andere hen daeraen spiegelende, de gemeene
rust zeer wel can geconserueert werden.
Insonderheyt deurdien het lichtelijck soude gebeuren, dat
de Vroetschappen vande steden ('twelck niet geseyt en
wert met intentie om yemant te beschuldigen), hen deur
animeusheyt ofte genegentheyt tot d'een off d'ander partije vergrijpende, veel meer quaets dan goets doen souden ,
ende int politycq belegt, alwaer de dominerende affecties
den menschen lichtelijck in transversum abripieren, meer
can gebeuren, als ten regarde van Schepenen, die bij eedt
ende instructie gebonden zijn onpartijdich recht te doen ,
ende aen de hooger justitie de examinatie van hare proceduren moeten onderwerpen, te vreesen staet.
Principalijck als d'voorschreuen Vroetschappen bij arrest
ende sonder voordere prouocatie souden wijsen , gelijck zij,
hen de jurisdictie vande Houen poogende t'ontrecken, pretenderen te doen.
Dat tot weeringe vande voors. swaricheyt geseyt wert,
dat vande voorschreuen decreten ofte ordonnantien vande
Burgerars ende Vroetschappen aen 't Collegie vande Gecomitteerde Raden van uwe Ed. Mo. geappelleert ende
kennisse vande deuchdelicheyt derseluer gestelt soude worden , is wat nieuws ende tot nochtoe ongehoort.
Behaluen dat 'tselue oock soude strijden jegens het recht
ende hoocheyt vanden Houe Prouintiael, ende bij consequentie vanden Hoogen Rade, aen dewelcke tot nochtoe,
ende aen niemandt anders, van alle decreten van Vroetschappen heure ende alderhande resolutien , niet min als
van vonnissen van Schepenen is geappelleert, ende volgens
de priuilegien vant landt alleen geappelleert moet werden.
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Is wijders wt de voors. extraordinaris proceduyren vande
voorschreuen Vroetschappen te vreesen, niet alleenlijck
een groote ende absurde dispariteyt int beleyt van saecken , maer oock een groote contrarieteyt.
Ja dat meer is, en sullen op dien voet geen delicten ,
vuyt saecke van dele onrust ontstaende , bij d'een ofte
d'andere partije gepunieert cunnen werden :
Want 'tgeene de Contraremonstranten in de een stadt
voor forfaict ende delict houden , wort in de andere voor
Boet ende godtsalich gereputeert , ende consequentelijck
'tgeen den eenen straffen sail, sal den anderen mainteneren ende voorstaen.
'Twelck hem noch veel meer in cas van provocatie , als
die al toegestaen soude werden , aen de Heeren Gecommitteerde Raden soude openbaren , alwaer elck der Heeren aldaer comparerende, sail commen gewapent met den
last, die hij van zijne principalen sail hebben ontfangen,
daernaer hij zijne opinie gehouden is te formeren.
Behaluen , 'twelck in desen decisoir is, dat d'Heeren Gecommitteerde Raden niet en zijn competente Rechters in
saecken van appel, als daertoe niet zijnde gecommitteert
ofte beëedicht, noch oock eenige last, ordre ofte instructie
van uwe Ed. Mogende hebbende, anders dan in questien
de gemeene middelen, confiscatien ende diergelijcke geëximeerde saecken aengaende , die hen de Houen van Justitie niet en onderwinden.
Het is oock van zeer groote consideratie in sulcke soorten van saecken, ende namentlijck in saecken van religie,
een Collegie van Justitie ende particulier ressort alsnu
van nieus te willen erigeren ende de ordonnaris Collegien
d'selue onttrecken. Twelck de Heeren Staten vande landen altijts tegens de Princen verstaen hebben sulcx niet
te behooren , verstaende de erectie van extraordinarie ')
1) Hier is een woord uitgevallen , als

justitie of jurisdictie.

150

Deductie van den Hoogen Raad.

een vande meeste ende swaerste infractie te zijn van der
landen vrijheyt.
Maer gelbck d'voorschreuen ordinaris justitie, ende oock
uwe Ed. Mo. welgemelte voorsaeten , altfijt sich hebben geopposeert jegens 't invoeren van nieuwe O ffi ciers ende Ressorten , alsoo meehen oock die vanden Hoogen Rade hen
te competeren uwe Ed. Mog. te erinneren 'tgeene bij deselue ende de Collegien van Justitie tegens de Princen
vanden lande eertijts gesustineert is geweest ende noch
van grooter insicht is.
In allen gevalle , als de jegenwoordige dispositie vaat
landt al eenige veranderinge int beleyt van de justitie
aengaende d'voors. geschillen soude vereysschen, soo soude
'tselue met andere ordre ende met meer solemniteyten
moeten geschieden.
Te weeten, bij expres poinct van beschrijuinge de Heeren Edelen ende steden in deliberatie moeten gegeuen,
ende opt selue poinct een eenpaerige ende solemnele resolutie genomen werden.
Doch en vermogen de steden niet, soo laugh als int beleyt vande ordonnaris justitie bij uwe Ed. Mo. ende de
Heeren Staten van Zeelant geen alteratie en is ingewillicht , vanden voet, daerop d'administratie vande justitie
van weegen de Hooge Ouericheyt wert beleyt, aff te
wijeken.
Maer moeten (onder reuerentie gesproocken) mid'lertijt
Schepenen daer mede laeten bewerden.
Buyten alle twijffel en behooren dese nieuwicheden niet
ingevoert te werden, terwijlen awe E. Mo. besich zijn int
dispicieren op bequame middelen , daermede deze ontstuymicheyt, ten respecte vande religie ontstaan , soude mogen
wech genomen werden.
Insonderheyt niet, soo lange noch d'een noch d'ander
opinie niet wettelijck en is gecondemneert, maer uwe Ed.
Mo. daertoe arbeydende zijn om d'selue te concluderen,
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ende tot dien eynde willen ende begeeren, dat d'een d'ander
sonde dulden ende met christelijcke lieffde tegemoet gaen.
Dewijle oock d'experientie leert, dat de sake met extraordonnaris procedueren , die bij de Vroetschappen vande
steden aengewent werden , niet en is te rechten, maer ter
contrarie, dat die tenderen tot meer confusie ende disordre, gelijck wt de exempelen tot Amsterdam, in den Briel ,
tot Schoonhouen, ter Goude ende elders, tot groote becommeringe van alle vroome luyden te speuren is ; daervuyt
niet anders te verwachten staet, dan een formele eeuwige
viantschap tusschen den borgeren , die nae de beslechtinge
vande questien vande religie wel lange soude mogen duyren.
Hier bij gevoucht, dat in één saeck geen verscheyden
penen off mulcten en behooren gestatueert te werden,
'twelck oock niet en sal worden geobserueert , als d'voorschreuen penen ende mulcten ter discretie vande Burgerars ende Vroetschappen sullen staen.
Het staet oock grootel. te vreesen , dat , gelijck alle excessen niet en blijuen staen daer die beginnen , dat in
andere saecken de justitie gelijcke ende meer affbreuck
ende prejudicie sal lijden.
Want indien het genoech is om de saeck tot kennesse
vande Vroetschappen te brengen , te seggen datse politycq
is ende dat de ruste vande stadt daeraen dependeert,
Soo wert een groote deur geopent tot oppressie van
degeene, die met quade manieren van doen souden ouervallen worden ;
Jae, en sal niemant zijn goet, bloei, eer ende alle 'tgeene
den mensche lieff is, verseeckert zijn. Oock soude men van
die vanden Hoogen Rade , in soo principalen ende substantieuste poinct van justitie ten lesten wel sulcx gloseren en restringeren, dat de geheele justitie daermede Boude
werden geënerveert, ende dat het respect ende bandt vande
justitie alleen arbitrair soude zijn; 'twelck voor dengeenen,
die den eelt int ixe arle begrepen hebben gepresteert,
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niet vrij en staet, noch oock daerinne te volgen anderen
die ongebonden zijn ende daervan soude lusten te discoureren ende daermede te spelen.
Sonder dat in dele inlandtsche swaerieheden de justitie
behoort te cesseren, als zijnde het eenich middel om diergelijcke swaericheden weck te nemen , gelijck daertoe een
merckelijck exempel dient, dat hier voortijts de swaere ende
langduerige factie van Houcx ende Cabbelliaeus, niet met
authoriteyt vande Magistraten ofte macht vande Princen,
maer met goede ende eenparige justitie is ouerwonnen geweest, gelijck de chronijcken van Hollandt 'tselue getuygen.
Dit is de reden, waeromme die vanden Hoogen Rade
hen tot meermaelen tegens diergelijcke proceduren hebben
geopposeert ende uwe Ed. Mo. gebeden hen te excuseren;
— dat zij die noyt en hebben Gunnen Boet vinden , gelijck
bij menichfuldige missiuen, rescriptien ende remonstrantien, dewelcke uwer Ed. Mog., als dienende tot weeringe
van alle disordre , altijt plaets gegeuen ende ten besten
geinterpreteert hebben, blijcken can, niet een exempel
zijnde dat contrarie tegen de instructie vanden Hoogen
Rade staende gehouden zij geweest.
V Ed. Mogende hebben buyten twijWel noch goede memorie , hoe dat onlanx ouer Burgerars ende Regierders
van Enckhuysen is verclaert geweest, vuyt saecke dat zijl,
hebbende bij resolutie vande Vroetschap eenen Jan Symonsz. Blauhulck ), haeren medebroeder, van zijn ampt van
Vroetschap gedeporteert , ende bij denseluen daertegens
mandement in cas van complaincte vanden Hoogen Rade
gelicht zijnde, nyet en hebben willen toestaen dat bij de
Commissarissen vanden Hoogen Rade volgens het voors.
1) Dit voorbeeld had te meer kracht omdat Blauhulk, equipagemeester, de partij der meerderheid in de Staten tegen de contraremonstrantache steden, waartoe Enkhuizen behoorde, was toegedaan (Zie Arend,
Algem. Gesch. des Vaderl., D. III. St. TII, bl. 370).
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mandement soude geprocedeert worden naer den stijle van
den Houe, maer beleth dat d'voorschreuen Commissarissen
het restablissement wt crachte van een deffault gedecerneert, reëlijck niet en hebben geexecuteert.
D'voorschreuen saecke is tot nochtoe daerbij gebleuen ,
niettegenstaende de naerstige ende continuele prosecutie
bij den voorschreuen Blauhulck gedaen, deurdien die vanden
voors. Hoogen Rade in respect van V E. Mo., die den voors.
Hoogen Rade tot meermalen ende noch int scheyden vande
leste ordinaris dachvaert, versocht hebben daermede tot op
dese jegenwoordige vergaderinge te willen ophouden , apparentie zijnde dat dese saecke bij authoriteyt van uwe Ed. Mo.
sonde werden geaccordeert, oock sulcx hebben naegecomen.
Soude nu d'voorschreuen saecke vanden voorschreuen
Blauhulck noch langer moeten getraineert werden , onder
coleur dat de Burgemrn en Regierders van Enchuysen
souden sustineren daerin politycquelijck geprocedeert te
hebben , ende dat aen deselue procedueren de rust vande
stalt soude hangen, ende mitsdien den Hoogen Rade geordonneert hen daer niet voortier mede te bemoeyen.
Voorwaer, 'tselue soude den voors. Rade ende de Justitie, die alle de ingesetenen eenpaerichlijck moet geadministreert werden , groot prejuditie gedaen zijn , alsoo de
saecken niet en blijuen daerse beginnen , als hier vooren
mede geseyt es , bijsonder int croicken vande wetten ende
justitie, 'tweick altijt swaere inconvenienten heeft ingevoert.
Sonde oock andere Steden , jegens dewelcke in gelijcke
saecken ende op gelijcken voeth geprocedeert is, juste occasie daerouer te doleren ende in andere occurrentien een
voet gebeuen werden dat exempel te volgen , 'twelck van
zeer schadelijcke consequentie soude zijn ende oock , soo
die vanden voors. Hoogen Rade vertrouwen, buyten uwe
Ed. Mo. goede intentie.
'Tgeene voors. is en strijdt niet met het C. ende het
eerste articule vande instructie vanden Hoogen Rade,
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alwaer geseyt vert , dat die vanden Hoogen Rade geen
relieuen van appel ofte reformatie op sententien , gegeuen
in materie van politie, sullen accorderen, alsoo die saecken,
die aldaer politie genoempt ende gespecificeert werden ,
notoorlijck tot kennisse vanden hoogen Rade zijn staende,
ende daegelijcx aldaer berecht worden. Ende daerenbouen
is hier geen questie van sententien, bij de ordinaris Rechters geweesen , maer van decreten ende ordonnantien , bij
de Vroetschappen zonder forme van justitie gegeuen.
Behaluen dat oock 't verleenen vande voors. prouisien
niet precise en wordt verboden , maer gestelt ter examinatie ende arbitragie vanden Rade met dese woorden :
„Ten waere zeer merckelijcke redenen werden ter contrarie."
Bouen alle welcke redenen , waeromme de justitie in
vougen als vooren niet en mach belette worden , en is dese
niet minder considerabel, dat d'selue niet alleene ouer Hollandt ende Vrieslandt en is opgericht , maer oock aengenomen bij de Heeren Staten van Zeelandt , niet als van
rechtshaluen d'selue subiect zijnde, maer bij tractate daer
ouer gehouden , ende als bondtgenoten.
Daeromme bij de Vnien tusschen de respectiue Staten,
anno vijff ende ser ende tzeuentich besloten , wel vuytdruckelijck is geconditioneert , dat in alle voorvallende geschillen ende judiciele saecken bet Hoff ende den Provintialen Raedt met haeren lidtmaten gerespecteert , gekent
ende haerluyder mandaten ende bevelen geobedieert sullen
worden , zoo binnen den quartiere van Hollandt , als de
Noorder quartieren ende Zeelandt , zulcx als van ouder
hercomen is gedaen, ronder dat eenige Steden ofte plaetsen hen daertegens sullen mogen stellen, nochte oock de
prouisien ende bevelen van denseluen Houe mogen contravenieren , nochte hen de jurisdictie denseluen Houe
mogen onttrecken, ofte eenige nieuwicheyt innebrengen,
daerinne die bontgenooten bij alle middelen elcx in den
haeren sullen voorsien.
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Ends naerderhandt hebben de Heeren Staten van Zeelant, haer mede onder de judicature vanden Hoogen Raede
begeuende, anno xv C reuen ende tachtentich besproocken,
dat de interpretatie , ampliatie ende alteratie vanden verdrage , dienaengaende gemaeckt , Boude gereserueert blijuen aen den Heeren Staten van Hollandt ende Zeelandt,
omme bij gemeenera aduyse en bewillinge daerinne te doen,
gelijck zijluyden tot voorderinge vande justitie ende dienst
vanden Landen ende ingesetenen vandien bevinden sullen
te behooren.
Twelck hoewell niet min vande principaelste instructie
als vant voorschreuen verdrach moet werden verstaen, quia
relatum inest referenti, -- soo is euenwel anno xv 0 ses ende
tnegentich bij 't naerder verdrach 'tselue specialijck bedongen, als bij het leste articule vandien can gespeurt worden.
Gelijck oock in den jaere xvj c zenen bij het provisioneel
accort is besproocken , dat partijen ten beyden zijden belooft hebben alle 'tzelue te onderhouden ende doen onderhouden. Ende soo verre d'een off d'andere hen bij den
accoorde int generael ofte particulier bevonden beswaert,
men deshaluen metten anderen sail commen in communicatie , ende soo verre d'een off d'andere in peur redenen
gehoort niet en connen accorderen , dat alsdan de respectiue Prouintien daervan sullen mogen gescheyden.
Waervuyt voicht , dat met geen reden geseyt can worden de Staten van d'een Provintie alleen vrij te staen bij
eenige ordonnantien ofte resolutien de instructie, authoriteyt ende judicature vande voors. Raden te derogeren ,
mits dat d'selue d'andere Prouintie niet en verbinden;
twelck bij eenige vuyt het tweede articule vant voors.
eerste verdrach soude mogen worden geinfereert , alsoo die
interpretatie alle de voor verhaelde articulen soude contrarieren ende vruchteloos maecken.
Maer is 'tzelue alleen te verstaen van ordonnantien het
stuck vande politie, administratie van justitie ofte anders-
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sints aengaende , daer bij de instructie, authoriteyt ende
preeminentie vande Raden van Justitie niet en worden
vercort ofte gealtereert.
Gelijck oock daerom de Heeren Staten van Zeelant daerin
willende voorsien, dat, gelijck zij onder de judicature van
Hollandt haere Prouintie hebben gestelt, d'selue niet met
eenen onder de wetten, ordonnantien ende placcaten derseluer souden schijnen gebracht te zijn, het voors. tweede
articule in het eerste verdrach hebben gedaen stellen.
Ende oock naederhandt tot meerder verclaeringe bij het
naerder verdrach ende prouisioneel accort besproocken ,
dat die vanden Hoogen ende Prouintialen Rade hen reguleren sullen naer diergelijcke ordonnantien van haere Ed.
Mog. in saecken de ingesetene van Zeelandt raeckende,
gelijck zij naer d'ordonnantien vande Heeren Staten van
Hollandt zijn doende.
Men moet niet dencken, dat om geringe redenen de
Heeren Staten van Hollandt d'ingesetenen van Seelandt
onder een ressort hebben aengenomen , veel min dat de
Heeren Staten van Zeelandt haere ingesetenen buyten
haere prouintie haer recht laeten haelen , dat anderssints
niet dan groot naedeel voor de Prouintie ende oncosten
voor de ingesetenen moet veroorsaecken.
Maer is hetselue vuyt zeer gewichtige consideraties gedaen , om den baadt tusschen dese van outs geassocieerde
Prouintien te vaster te houden , ende ten anderen , opdat
de justitie te meer authoriteyt soude hebben als d'selue
van weegen meer geconfoedereerde Prouintien werden bedient , die anderssints van weegen een Prouintie alleen
den luyster ende macht soude mogen ontbreecken om tegen
Steden ende groote personagien te connen disponeren.
'Twelck wel het principaelste insicht is, dat men in dese
vereeninge heeft gehadt, alsoo de voordere vnie ende confoederatie gelijck tusschen die andere prouintien oock buyten een gemeene justicie wel can bestaen.
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Waeromme buyten weete ofte bewillinge vanden Heeren
Staten van Zeelandt hierin yet te willen veranderen ofte
disponeren tot vercleeninge vande authoriteyt vande justitie,
niet alleenlijck een vercleeninge Boude zijn in de authoriteyt
van hare Ed. Mo., als die van haerder souuerainiteyts veegen
de justicie soo wel betrachtigen, als de Heeren Staten van
Hollandt doen, maer een genouchsaeme verbreeckinge vande
concordaten ende verdraegen dienaengaende gemaeckt.
'Twelck insonderheyt plaets moet hebben , wanneer men
eenich ander Collegie , een Provintie alleen aengaende,
een gedeelte vande gemeene justitie soude willen ouergeuen, ofte met gelijcke macht ende digniteyt becleeden,
daermede de Collegien vande gemeene justicie zijn voorsien.
Souden oock d'ingesetenen van Zeelandt, die haer binnen de Prouincie van Hollandt, daer zij mits haere affairen te doen hadden, in de vergaderingen, tegens dewelcke
bij den Burgerars ende Vroetschappen, in vougen als geseyt is, wordt geprocedeert, mochten laeten vinden, buyten
d'intentie ende begeerte van haere wettige Ouericheyt in de
straffen daertoe gebruyckt common te vervallen, ende getrocken worden voor een Rechter, die bij de Staten van
deselue Prouintie niet en is aengenomen nochte voor gequalificeert wort gehouden om ouer haer ondersaeten het
Rechterampt te oeffenen.
'Twelck vele verschilt van de questie in re quatenus
statuta forenses obligent, d'welcke alleene plaetse can hebben in wettelijck geoctroyeerde keuren ofte wetten bij eene
houge Ouericheyt, in haer district gemaeckt, ende niet van
dusdanige keuren , daer hier van gesproocken wort.
Noch oock van ondersatan van een gemeene Republycque ende hooge Ouericheyt ofte immers justitie subiect
zijnde.
Sulcx dat hier vuyt niet dan groote inconvenienten ende
sware misverstanden souden staen te verwachten.
Dit alles en wordt niet geseyt om de macht , hoocheyt
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ende regieringe van uwe Ed. Mo. ergens in te willen derogeren , maer veel eer om derseluer instructie, commissien ende resolutien, in vim legis et perpetui edicti gegaen
zijnde, volcomen eracht, authoriteyt ende effect te doen
sorteren. Ende men sal niet anders bevinden , dan dat de
geheele authoriteyt van alle Princen ende Magistraten
bestaen heeft int mainteneren vande justitie , ende ter
contrarie alder meest gecroockt is geweest , als men die
justitie heeft willen 'croocken , vercorten , beletten ofte
buyten forme van justitie procederen tot crenckinge van
yemants lijff, etre ende welvaren.
Alle 'twelcke alsoo die vanden Hoogen Rade meenen
te strecken tot conservatie vanden luyster ende reputatie
vande voors. landen van Hollandt , Zeelandt ende Vrieslandt , aen dewelcke d'selue soo ernstelijck ende hoochelijck verbonden zijn, om te vigileren dat derseluer hoocheyt
ende heerlicheyt, justitie, domeynen, priuilegien, vrijheyt
ende andere gerechticheyden geconserveert blijuen , —
Soo wort vertrouwt dat 'tselue , ende 'tgeene voors. is ,
bij uwe Ed. Mo. niet alleen ten goeden geduydet sal werden , ende henluyden toegestaen dat sij voortwen soo wel
in saecken, daer men tegen malcanderen feytelijck is procederende ende verongelijckende , tzij onder pretext vande
verschillen in de religie ontstaen, als allen anderen , eenparich ende onverlette recht sal mogen administreren;
Maer dat uwe Ed. Mogende, in conformité vaat vije articule vande instructie vanden Hoogen Rade , als Hooge
Ouericheyt ende Staten vanden Lande henluyden sullen
dragen, helpen ende bijstaat doen tegens eenen yegelijcken.
Immers die vanden voors. Hoogen Rade int administrevande justitie, die zij volgens haeren eedt ende plicht
bereyt zijn naer alle haer vermeugen euen gelijck de groote,
middele ende cleyne, sonder vuytneminge ofte verkiesinge
der persoonen, gunst, ongunst, ontsich ofte dissimulatie,
vulex zij vertrouwen tot nochtoe loffelijck ende ronder re-
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prochen gedaen thebben, des versocht zijnde te impertieren,
geen voorder empeschement te sullen doen ofte gedoogera
gedaen te werden.
Op welck vertrouwen wij uwe Ed. Mo. toewenschende
zijn een langduerige ende godtsalige Regieringe, tot welstandt ende eere van uwe Ed. Mo. goede ende getrouwe
ingesetenen, dewelcke Godt Almachtich ende uwe Ed. Mo.
gelieue te nemen ende te behouden in zijne heylige ende
goedertieren protectie.
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LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND.

Naar aanleiding van het in de vorige vergadering gesprokene over , het Nederlandsche blijspel, releveert de
Heer Dr, C. A. Engelbregt etikele punten uit de redeneering van den Heer Brill. Hij komt vooreerst op tegen
eene te scherpe afscheiding tusschen de geschiedenis en
de letterkunde. Hij meent dat de letterkunde moet geweven zijn in de algemeene geschiedenis , anders blijft voor
deze niets over dan eene geschiedenis van batailles,
Spreker stemt wijders toe hetgeen gezegd is omtrent
den oorsprong van de fabel, en wat gewoonlijk de bloei van
dit genre bij eenig volk beteekent; weshalve hij het onze
er juist niet minder gelukkig om acht, dat het zoo geene
fabeldichters heeft voortgebracht. Wat echter onze cotnici
aangaat, is hij van een ander oordeel.
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Al was hunne taal soms onbeschaafd en plat, toch drukken zij den geest van hun tijd daarin uit en in diezelfde
taal berispen zij ook steeds de ondeugden des yolks.
In onzen tijd is er geen volksgeest meer als toen.
Gekuischter was Aristophanes zeker niet, indien hij al
in keurig Attisch Gribksch schreef. Het volk ten tijde
van Aristophanes was echter zeker meer beschaafd dan
ons volk ten tijde van Bredero.
De tijd waarin onze comici leefden bracht de ongebondenheid der taal mede. Men denke slechts b. v. aan de
vertellingen van Margareta van Navarre, eene hoogst eerzame vrouw, wier soms vrij lichtzinnige literatuur nogtans
gevonden werd in alle boudoirs; dan zal men bet te recht
met den man uit het volk in dit opzicht zoo geheel nauw
niet ne men.

DEBAT VAN DE STATEN VAN HOLLAND
tegen

de dednctien van den Hoogen
van Holland.

Raad

en van het Hof

1 6 17.
Uit het Archief van HILTEN.

In de deductie ende missiuen van Hoogen ende Provincialen Raede sijn aen te mercken verscheyde poincten,
waervan eenige raecken het recht vande Staten , vande
Gecommitteerde Raden ende vande Steden, eenige bestaen
in consideratie van hetgunt dat oorboir is gedaen ofte
gelaten.
Wat de poincten aengaet die 't recht concernaren, ende
voor eerst het recht vande Heeren Staten, staet vooral
te noteren , dat deselue Heeren Staten nyet en moeten
11
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werden geconsidereert sulcx als sij waren gerespecteert
ten tijde vande Princen, pochte oock als gesuccedeert sijnde
simpel. in de plaetse vande Prince, maer als hebbende die
macht die eertijt is geexerceert , soo bij de Prince als bij
de Staten, doordien den Prince alle sijn recht vande Staten heeft vercregen , ende ouersulcx de princelijcke authoriteyt comende te cesseren , nootel. is geconsolideert met
de macht vande Staten , als vuyt d'welcke deselue authoriteyt alle haren oorspronck heeft genomen.
De saecke dan- sulcx sijnde gelegen , dat de souuerainiteyt ouer Hollandt ende Westvriesl t toecompt de Staten
van denseluen lande, gelijck bij de Heeren Staten in den
jare 1587 mit bundige redenen is vertoont ende in openbaren druck te kennen gegeuen , soo volcht dat bij hare
Mo. oock is de volheyt van jurisdictie , als sijnde eene
vande essentiele partijen vande souuerainiteyt, onder welcke
volheyt onder anderen is begrepen het recht om de kennisse van eenige saecken vuyt goede consideraties te mogen euoceren ende 't recht om Rechters te mogen stellen,
soo ordinarise als extraordinarise, nyet alleen bij commissie,
maer oock bij delegatie, gelijck sulcx bekent moet werden
bij alle die de natuyre van souuerainiteyt verstaen.
Ende eerst wat belangt 't recht van euocatie, hetselue
is soo notoirlijck bij alle souuerainen , dat geene rechtsgeleerden daer van noyt en hebben getwijffelt.
Waer jegens niet en doen de priuilegien van niet te
euoceren, alsoo deselue sijn relatyff tot het priuilegie gegeuen bij Hartog Philips van Bourgoigne in den jare 1452,
twelck spreeckt van evocatie buyten de palen van Hollandt
ende Vrieslandt, ende wert daerbij gevoucht de redene,
„om onbehoorle costen, schaden, hinder ende moeyenissen
te mijden." Ende noch is daerenbouen hetselue priuilegie
gelimiteert met verscheyden excepties, onder welcken mede
is , soo wanneer in de Landen ontstaet onruste ofte onvrede , ofte yet dat met de rechten vande Landen nyet
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bericht en can werden, welck laeste poinct insonderheyt
is applicabel tot de questien, die rijsen vuyte jegenwoordige kerckelijcke misverstanden, alsoo daerop tot nochtoe
geen algemeene ordonnantie en is gemaect, immers nyet
eenparichlijck aengenomen. Dan o ff d'selue priuilegien al
veel breeder waren luydende, soo connen deselue euenwel
nyet gebruyckt worden jegens de Staten, als bij de Staten
selue sijnde versregen jegens den Prins, ende nyet tegens
de Staten , sijnde kennelijck dat het lichaem vande Republycque met veel meerder seeckerheyt ende minder peryckel
voor de vrijheyt wert gerepresenteert b ij een vergaderinge
bestaende vuyt een groot getal vande notabelste vant Lant,
hebbende hare commissie vande aensienelijcxste leden waervuyt het Landt wert gecomposeert, als door een persoon
alleen, als is den Prince , die ouersulcx nae alle reden
veel naerder ende naeuwer behoort geadstringeert te worden. Waerbij grootelijcx compt in consideratie, dat eertijts
voor de creatie vande erffel e Forstendommen, ten tijde als
alle Duytsche natien , ende daèr onder mede de onsen ,
wierden geregiert bij forme van republycque, de generale
vergaderinghe van yder Landtschap nyet alleen macht en
hadde om de politie te besorgen, maer oock om allerley actien van jurisdictie te exerceren: Licet, inquit Tacitus, apud
concilium accusare quoque et discrimen capitis intendere.
Deselue coustume is oock lang gebleuen ten tijde als de
Duytsche natien door Coningen ofte Princen sijn geregiert,
ende daerom werden de Vergaderingen van Staten in de
fransche historien genaemt Placita. Waervuyt compt het
voort placitare, nu in het frans playdoyer. Deselue vergaderinghe sijn eenigen tijt daernae genoempt Parlamenta,
gelijck alnoch de vergaderinge vande Staten van Engelandt
wort genoempt een Parlement. Maer sedert dat de Coningen van Vranckrijck (welcker exempel is gevolcht geweest
hyer te landen bij den Prince van Huysse van Bourgoigne,
als gesprooten sijnde vuyt Vranckrijck) hebben opgerecht
11*
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sedentaire collegien vande justitie, soo hebben deselue
neuens het ampt van judicature oock den naem van Parlement aen haer getrocken ende veele acten, die nae rechten den Staten waren competerende. Sulcx dat eenige
geleerde personnagien ouer lange nyet qualijck hebben
geremarcqueert, dat dit is geweest een vande notabelste
artificien vande Coningen van Vranckrijck, om de authoriteyt vande Staten van Vranckrijck (waer door de Coninckle macht placht gebreydelt te worden) alleynskens
als onnodich te doen evanesceren. 'T is oock goet te bebewijsen dat in Vrieslandt, soo van outs, als nae dat de
Grauen van Hollandt aldaer voor Heeren sijn aengenomen,
het dagelijcx gerecht is geweest bij de Grauen , maer het
hooge Gerechte bij sLandts vergaderinge, gelijck oock noch
huydensdaechs in 't landt van Ouerijssel de leste kennisse
van alle saecken is bij de Staten. Selffs in Hollandt sal
men vinden, dat noch in den jare 1377 de dachvaert wert
genoempt den Hoogen Raedt des Landts. Dan de questie
wasschende, sijn daernae in plaetsse vande vergaderinge
gebruyct geweest de notabelste Edelen van 't Landt, tot
den tijt toe, dat het sedentaire Hoff bij de Princen van
Bourgoigne is geeligeert ; waer vuyt goet te verstaen is
dat, gelijck de vrijmacht van judicature bij de Staten is
geweest voor den tijt vande Princen en oock langen tijt
geduyren de regieringe van Princen, eer dat d'selue heel
veel op de vrijheyt hebben begonst te usurperen, dat
oock alsoo de Princen tomende te cesseren , de vrije macht
van judicature wederom is gecommen aen de Staten.
Hoewel nu bij de Heeren vanden Hoogen Raede wert
gesustineert , dat yder ondersaet van het Landt int particulier, door het priuilegie de non evocando ende andere
gelijcke priuilegien, die bij de Steden zijn vercregen, eenich
eygen recht soude sijn aengecómen , soo en is sulcx nochtans nyet accorderende met het verstandt van oase voorouders ende de practijcquen van dese landen, alsoo de
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priuilegien van 't landt altfijt hebben gestaen tot dispensatie
vande Staten, ende de priuilegien vande Steden tot dispensatie vande Collegien, waerdoor de Steden werden geregeert, die oock dickmael bevonden werden vande vercregen
priuilegien int geheel gerenunchieert, bij wijlen oock , om
redenen haer moueren, eenige acten gepleecht ofte toegestaen hebben, die strijdende waren met de dispositie vande
priuilegien, als met veel exempelen (des noot sijnde) soude
connen bewesen werden, ende door de dagelijcxe practycque
in het consenteren van arresteren ouer de parsoonen van
burgers ende meer andere diergelijcke is blijckende. Is
oock groot abuys te geloouen, dat eenige Rechtbanck in
den landen van Hollandt ende Westvrieslandt sulcx soude
sijn gequalificeert, dat deselue door de Staten, off ten tijde
vande Princen, door den Prince, met expres ofte stylswijgende consent vande Staten geen kennisse en soude connen werden ontrocken ofte aen anderen gedefereert : want
de outste Rechtbanck in Hollandt ende Westvrieslant (die
men claerlijck bevint in train geweest te sijn oock voor
het aennemen vande Grauen) is geweest de Rechtbanck
van Schepenen van yder plaetse, die originelijck hebben
gehadt judicature van allerley saecken , ende nochtans sijn
daernae geerigeert geweest Collegien van Dijckgraeff ende
Heemraden, van Houvester ende Meesterknapen ende meer
anderen, waerbij de kennisse van eenige saecken de Schepenbanck is ontrocken , gelijck oock bij de erectie vanden
Provincialen Raedt verscheyden saecken, eertijts tot kennisse van Schepenen alleen hebbende gestaen ter eerster
instantie, sijn gebracht aen denseluen Raedt. Alle 'twelcke
nyet en soude hebben connen geschieden, indien door priuilegien, die de steden sijn vergunt om ter eerster instantie te rechte te staen voor Schepenen , yder particulier
persoon soodanigen recht waer vercregen, 'twelck hem door
wettelijcke ordre van sijn Ouerheyt nyet benomen en soude
hebben connen werden. Indien nu de jurisdictie die ge-
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fundeert is op priuilegien van steden en dorpen, sulcx als is
geseyt, is gelimiteert ende ten regarde van seeckere saecken
aen andere Collegien getransfereert heeft connen werden,
hoe veel te meer can sulcx geschieden ten regarde vande
jurisdictie van Houen, die om redenen te euoceren tot hare
Vergaderinge ofte oock andere Rechters daerouer te committeren. Te meer, alsoo de jurisdictie van deselue Houen
nyet en is gefundeert op priuilegien , die aen haer Collegien souden sijn gegeuen , maer op simpele commissie, duyrende tot wederseggen ; sulcx dat in desen plaetse heeft
de bekende regel van rechten, dicterende : Quod judicium
tollitur vetante eo qui judicare jusserat. Ende daerom soo
hebben de Princen seer wel vermocht met expres ofte stilswijgende consent vande Staten de judicature van feudale
saecken aen een ander Hoff te defereren ende de ecclesiastycque jurisdictie door Deecken ende Provisoors ordinarie te laten administreren. Met gelijcke ofte meerder
recht hebben de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt de voors. kennisse van feudale sacken gebracht
aen den .provincialen Raedt ., die deselue te vooren nyet
en hadde, met extinctie van het Leenhoff. Vermogens
tselue recht hebben hare Ed. Mo. de saecken possessoir
ende roerende de seevaert laten comen aen den Hooghen
Rade, met macht om den Prouincialen Rade, die de eerste
kennisse te vooren was competerende , voorbij te gaen ,
jegens het xix e ende xxe artyckel vande instructie vanden
Provincialen Raedt, als welck artyckel de ondersater alleen
verbondt, maer nyet den legislateur. Hebben oock aen het
Collegie vande Gecommitteerde Raden gedefereert de kennisse vande incompsten , omslagen ende contributien van
'tgemene landt , ende van alle questien spruytende vuyt de
placcaten op het stuck vande gemeene middelen geëmaneert, mitsgaders de confiscation vuyt saecken van oorlach,
met exclusie soo vanden Provincialen als Hoogen Rade ;
gelijck oock deselue Gecommitteerde Raden bij d'Heeren
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Staten sijn gemachticht om van verraderie, muyterie, seditie, oproer, vervalsinge van munte ende mishandelinge van
slants viures ende amunitien bij preventie straffe te decreteren ende te doen executeren. Insgelijcx is de kennisse
ouer de delicten van 't volck van oirlogh bij preventie gestelt aen den Raedt van Staten , Gecommitteerde Raden
ende aen de Chrijsraden, ende van zeeroouerie aen de
Collegie van Admiraliteyt. De saecken spruytende vuyt
de convoyen ende licenten sijn privatiuelijck gedefereert
aen deselue Collegien van Admiraliteyt; ende dat meer is,
noch dagelijcx werden bij de octroyen , die verleent werden
aen de bedijckers van nyeuwe landen , de questien daervuyt
rijsende gestelt aen anderen, als aen de ordinaris Rechters. Alle 'twelcke nyet en soude mogen geschieden , indien
de priuilegien van te recht gestelt te moeten werden voor
sijn ordinarise Rechter sulcx waren ende van soodanigen
effecte , als die van bogen Rade schijnen te sustineren.
Ende voorwaer, indien het affsnijden vande kennisse vanden
bogen Rade ende Provintialen Rade waren weygerinch
vande justitie, soo souden meest alle de ondersaten van
het landt, die om haer delicten ter doot werden gecondemneert, steruen buyten forme van justitie. Alsoo in saecken daer lijffstraffe valt, insonderheyt soo wanneer extraordinarie is geprocedeert, de steden ende dorpen gerechticht
sijn om te wijsen bij arrest ende sonder provocatie ten
regarde vande gecondempneerden, dien immers buyten
twijffel deselue prouocatie als in saecken, die niet het goet,
maer het bloet sijn condempnerende, soude behooren toegestaen te worden, als daerinne gelegen waer eenich nootwendich deel vande administratie van justitie.
Insgelijcx soude voor violatie van justitie moeten werden gehouden, dat van outs, ende noch ten huydigen dagen,
de schade, die ter zee geschiet onder de schepen ten harinck varende,- ende eenige andere poincten van gelijcke
nature , finalijck ende bij arrest werden gedecideert bij de
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Rechters vande eerste instantie, ronder dat daer van de
Rouen eenige judicature wert toegestaen ; om nu te verswijgen, dat in verscheyde naebuyrige Vereenichde Landen,
nyet alleen steden, maer oock dorpen worden bevonden,
die gerechticht sijn om in allerley manieren te wijsen bij
arrest, ronder dat hetselue gebruyck wert geduyt voor
weygeringe van justitie.
Te willen seggen dat de ordinarise Rechters wel eenige
kennisse can werden ontrocken ende aen anderen gedefereert, bij maaiere van placcaet , maer nyet bij resolutie,
waer ongefundeert, alsoo alle beuelen van Hooge Ouerheyt, met de natuyrlijcke rechten nyet strijdende, bij hare
officiers ende ondersater moeten werden geobedieert, 'tsij
dat deselue tot hare kennisse comen door insinuatie ofte
door publicatie, welcke publicatie alleenl. nodich is in
saecken, daer yedereen vande gemeente notitie van moet
hebben , als sijn generale verboden ende geboden. Maer
soo wanneer eenich Collegie met eenige saecken wert belast, ofte daervan wert ontlast, soo ist genoech dat soodanige Collegie suffisante notificatie geschiede van het beuel,
alsoo het euenueel is hoe ymant de kennisse becompt vande
meeninge van zijn Ouerh t , als hij maer geen ignorantie
en heeft te pretenderen. Ende daerom sijn die van Provincialen ende Hoogen Rade haer gehouden te reguleren ,
nyet alleen nae gepubliceerde placcaten , maer oock na de
resolutien vande Staten. Ende voorwaer, indien de hantvesten , eertijts bij de Princen aen de steden verleent, die
nyet gewoon en sijn gepubliceert te werden , hebben vim
legis publicae, sulcx als die vanden Provincialen Rade bij
haer missiue toestaen, waerom souden de resolutien vande
Staten sijn van minder effecte. De Vnie tusschen de Provincien van Hollandt ende Seelandt, gemaect in den jare
1576, seyt wel expresselijck , dat geene prouisien bij den
Rade sullen werden verleent, nochte oock proceduren geadmitteert jegens de ordonnantien ende resolutien vande
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Staten. Ende het tweede artyckel van het verdrach, bij
de Staten van Hollandt ende Seelandt gemaect op de judicature van Hoogen Rade, staet toe, a contrario sensu,
dat de Staten elck int respect van hare ingesetenen mogen ordonneren ende gebieden , dat soude strecken tot
veranderingh vant beleyt vau justitie. En het xij e artyckel
van het naerder verdrach seyt mede heel claerlijck , dat die
vanden Hoogen Rade in de administratie vande justitie
haer moeten reguleren , nyet alleen na de placcaten ende
ordonnantien, maer oock na de resolutien vande Staten van
Hollandt ende Seelandt respectiuelijck. 'Twelck oock beuesticht wort door verscheyden exempelen, ten deele hyer
vooren verhaelt , alsoo verscheyden poincten sijn gestelt
ter judicatuyre van 't Collegie vande Gecommitteerde Raden , eenigen oock ter judicature van Collegien van Admiraliteyt ende Crijchsraden, sonder eenige voorgaen publicatie. Hoewel oock die van Hoogen en Provincialen
Raden jegens de resolutien , genomen in den jare 1591,
verscheyde difficulteyten ende beswaernissen hebben geallegeert, soo hebben nochtans de Heeren Staten altijt
bij deselue resolutie gepersisteert, ende verstaen , dat deselue Raden schuldich ende gehouden waren haer daernaer
te reguleren. Hier jegens en doet nyet het leste arle van
Houe van Hollandt, nochte het negende vande instructie
van Rade. Eerstelijck alsoo de Hoge Ouericheyden door
de instructien (gelijck de cracht van het voort mede brengt)
een ander obligeren, maer niet haer seluen. Ende ouersulex indien nyet daerin wert gestelt, dien raeckende die
de instructie geeft, hetselue moet verstaen werden te
hebben gelijcke cracht als de derogatoire clausulen, die in
testamenten werden gestelt, quae continent significationem voluntatis in futurum , non diminutionem potestatis.
Ende comen ouersulcx te cesseren soo wanneer daernaer
door claer ende speciael beuel, met derogatie van soodanige articulen, yetwes anders wert geordonneert, gelijck
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sulcx van Rebuffo 1) ende veele anderen op dese selue
materie int brede wort getracteert.
Ten tweeden, soo spreecken de voors. articulen niet
van resolutien (alsoo deselue in sulcken gevalle souden strijden met de voors. Vnie , verdrach ende cl are exempelen,
'twelck geensints en is te presumeren), maer van besloten
brieuen, die geimpetreert werden in prejuditie ofte verachtinge van justitie , seyt het Iaeste artyckel van instructie
van Provincialen Raedt; die gegeuen worden om de justitie te verachteren , verlengen ofte vertrecken , seyt het
voors. ixe art. van Hoogen Rade. Waervuyt goet te verstaen is, dat de meninghe van Keyser ende vande Heeren
Staten is geweest, dat sij wilden dat soodanige brieuen,
die vercregen werden om in dit ofte dat proces de expeditie te retarderen , gepresumeert moeten werden importunelijck afgedrongen o ff subrepticel. geobtineert te sijn.
Gelijck oock nae beschreuen rechten, hoewel kennelijck
is non tantum constitutiones sed et epistolas principum jus facere , euenwel alle rescripta, die de generale
constituticn contrarieren , in dubio et nisi evidenter de
mutata voluntate appareat , werden gepresumeert qualijck
ende subrepticelijck vercregen te sijn ; sulcx dat oock de
Rechters deselue nyet gehouden sijn te obedieren. Veel
minder doet ter materie het vije artyckele vande voors.
instructie van Hoogen Raedt, waerbij de President ende
Raden belast werden te administreren goede justitie , euen
gelijck den grooten ende den cleynen , sonder vuytneminge
ofte verkiesinge der persoonen. Ende belonen de Heeren
Staten deselue President ende Raden in het doen van
justitie ende executie van dien te dragen, helpen ende
bijstaat te doen jegens een yegelijck, alsoo de Staten
haer daermede in particuliere saecken de justitie wel onderwerpen , maer geensints haer seluen en benemen
1) Petrus Rebuffus, Frausch rechtsgeleerde.
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de macht om ouer de President ende Raden in 't stuck
van haer officie te gebieden , 'tsij bij placcaten 'tsij bij resolutien.
Dat de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt geen macht en souden hebben in Hollantsche e ï
Westvriesche saecken , den President ende Raden yet te
beuelen aengaende de administratie van haer ampt, ofte
haer eenige kennisse te ontrecken, is mede nyet gefundeert, ende blijckt ter contrarie , nopende het eerste, bij
de resolutie van 't jaer 1591, ende nopen het andere , bij
octroyen van dijckagie ende meer andere delegatien. Ouersulcx , dat de interpretatie ende alteratie vande instructie
ende verdrach aen de Staten van Hollandt ende Seelandt
is gereserueert , om daerinne bij gemeene advysen ende
bewilleging te disponeren, moet verstaen werden, voor soo
veel beyde de Provincien ofte ingesetenen vandien interest
hebben in deselue interpretatie ofte alteratie , ende nyet
voor soo veel deselue soude mogen raecken de persoonen
ofte saecken van eene Provintie alleen. Twelck de Heeren
van Hoogen Rade selue, neuens die van Prouincialen Rade,
sulcx verstaen , alsoo tusschen hun beyde questie was off
seeckere sententie gewesen bij den Provincialen Rade
jegens Mr. Jacob de Witte aen Hoogen Rade was appellabel ofte nyet, hebben daerop versocht verclaringe, nyet
vande Staten van beyde de Provincien , maer vande Staten van Seelandt allene ; gelijck oock noch onlancx op het
different van jurisdictie, ontstaen sijnde ter occasie vande
dijckagie van gorssen van Borsselen, tusschen de Gecommittae Raden van Seelandt ende den Provincialen Raedt,
yonder kennisse van Heeren Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt, bij de Heeren Staten van Seelandt alleen
is gedisponeert , ende hare dispositie geobedieert. Ende
dat dit de meeninge is geweest vande Heeren Staten
van beyde de Provintien, blijckt euidentelijck bij het tweede
artyckel van het eerste verdrach, alwaer dese woorden
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werden beuonden: Dat de Staten van Hollandt, int respect
van Staten , leden ende ingesetenen van Seelandt, ende
van gelijcken oock de Staten van Seelandt , int respect
vande Staten, steden, leden ende ingesetenen van Hollant, int gnael ofte eenige derseluer int particulier,
den Hoogen Rade nyet en sullen ordonneren ofte gebieden , nochte besorgen geordonneert ofte geboden te werden , dat soude mogen strecken tot veranderinge ofte nadeel vant beleyt vande justitie voor den voors. Hoogen
Rade ; ende voorts niet ordonneren ofte gebieden , noch
besorgen geordonneert ofte geboden te werden, dat de
voors. Staten, steden, leden ofte ingesetenen respectiue
sonde mogen nadeelich sijn; maer ingevalle de vordering,
expeditie ende goet beleyt van justitie , mitsgaders den
dienst, ruste, vrede ende weluaert van lande soude mogen
vereysschen eenige veranderinge, sal 'tselue geschieden
met gemeen consent en bewilleging, op peyne dat 'tgene
bij de Staten van d'een, Prouincie geordonneert ofte geboden sal werden, sonder bewilleging vande Staten vaǹ
andere Provintie , gehouden sal worden voor nul ende van
onwaerden in 't regard van d'andere Provincien, steden,
leden ende ingesetenen van dien, die verstaen daerbij geinteresseert te wesen. Welck artyckel onpartijdelijck lijnde
geexamineert, ende de woorden alleen getransporteert a
sensu contrario, onwederspreeckelijck mede brengt, dat de
Staten van Hollandt in 't respect van haer selue, hare steden , leden ende ingesetenen, den Hoogen Raedt wel mogen ordonneeren ende beuelen 'tgunt streckende is tot
verandering ende nadeel vant beleyt vande justitie voor
den Hoogen Raedt , ende dat sulcx moet hebben sijn cracht
in 't regard van deselue steden , leden ende ingesetenen
van Hollandt, die daerbij sullen mogen sijn geinteresseert.
Welcke distinctie anderinael wert beuonden in het xij e artyckel van het tweede verdrach, alwaer geseyt roerde, dat
die van Hoogen Rade in het termineren van processen
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van Seelandt haer regulere n moeten na de ordonnantien,
octroyen ende placcaten v an Seelant, in alder maniere als
sij doen in regard van ordonnantien, resolution ende placcaten van Staten van Hollandt ende Westvrieslandt. Hoewel dit artyckel alleen spreect van het termineren van
processen, soo spreeckt nochtans het ander artyckel, hyer
vooren geallegeert, van alle ordonnantien ende beuelen, die
strecken nyet alleen tot verandering , maer oock tot nadeel
vant beleyt vande justitie van Hoogen Rade. 'Twelck notelijck includeert derogatie van eenige poincten vande instructie , alsoo sonder d'selue te derogeren nyet en can
gedisponeert werden tot verandering, immers nyet tot nadeel vant beleyt vande justitie voor den Hoogen Rade ,
alsoo 't gansche beleyt vande justittie voor den seluen
Raede bestaet in 't naercommen vande justitie.
Ende is hyervuyt met eene goot te verstaen , dat de ingesetenen van Hollandt ende de ingesetenen van Seelandt
nyet en sijn ondersaten van een gemeene republycque off
een Hooge Ouerheyt, maer sijn ondersaten van twee Provintien , die elcx hebben hare Hoge Ouerheyt , te weten
de Staten van haer landt , ende mitsdien constitueren twee
republycquen, ende de gemeenschap , die de Staten van
beyde de Provintien vuyt hare vrije wille hebben aengegaen in het committeren van gemeene Rechters, d'selue
Heeren Staten in het vrije gebruyck van haer wetgeuende
macht nyet en heeft vercort, sonder dat hyer van noode
is te appliceren de passagien spreeckende de statutis, alsoo
een wet van een souueraine Ouerheyt , behoorlijck sijnde
genotificeert, veel meerder crachts heeft om alle persoonen , die, of voor altijt , ofte voor een corten tijt , haer
begeuen onder het gebiet van deselue souuerainiteyt, te
obligeren tot gehoorsaemheyt, als wel doen eenige municipale statuyten , als die alleeni. procederen vuyt een gelimiteerde ende gesubordineerde macht.
Staet oock te noteren , dat, hoewel het 101 artyckel vande
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instructie van Hoogen Raedt , waerbij verboden wert appel
ofte reformatie te verleenen in materie van politie, heeft
dese clausule : Ten ware seer merckel. redenen ter contrarie
waren dienende , — ende dat ouersulcx 'tselue eenichsints
schijnt gestelt te werden tot discretie van Hoogen Rade, —
dat nochtans de extensie ofte restrictie van deselue clausule veele meer toecomt de Heeren Staten , soo van Hollandt in hollantsche saecken , als van Zeelant in zeelantsche
saecken, alsoo de interpretatie die principal. toecomt, die
de wet heeft gegeuen.
Nopende 't reght van het Collegie vande Gecommitteerde
Raden staet te letten , dat de authoriteyt van 'tselue Collegie wijder is streekende als die van Hoogen Rade schijnen toe te staen. Want nyet alleenlijck is aen hetselue
Collegie privatiuelijck gedefereert de kennisse vande saecken van gemeene middelen , confiscatie van oorloch ende
eenige diergelijcke ; maer oock bij preventie, als hyer te
vooren is aengeroert, heeft hetselue Collegie macht om
te straffen alle die yet souden mogen voornemen, dat tot
seditie , muyterie ende oproer Boude mogen strecken. Van
welcke natuyre veele acten sijn , die men tegenwoordel.
souckt te decken met den mantel vande religie, als alle
ongepassioneerden lichtelijck connen bemercken. Hier comt
bij, dat de Gecommitteerde Raden nyet alleen generalijck
sijn geauthoriseert om te besorgen , dat alle resolutien vande
Staten achtervolcht ende geeffectueert werden, maer oock
specialijck om te besorgen , dat wel geeffectueert werde alle
'tgene bij de Staten is geordonneert opt stuck van kerckele
politie. 'Twelck met des te meer reden is geordonneert,
alsoo de geestle jurisdictie, soo men die was noemende,
voor d'oorloghen ords niet eens wert geexerceert bij den
Provintialen Raedt nocht den Grooten Raedt van Meechelen. Wel is waer, tlat die vanden Provincialen Raedt
volgens hare instructie kennisse mogen nemen van materie van benefitien en van ouerlast gedaen aen kercken
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ofte geestelijcke persoonen; maer 't is kennelijck dat deselue
kennisse noyt en is gehouden voor een deel vande ecclesiastycque jurisdictie, die men in die tijden geestelijcke
jurisdictie plach te noemen , als dewelcke na de oude vsantien ende vervolgens de tractaeten , bij de Princen vande
landen daerop gemaeckt met de Bisschoppen van Vtrecht,
ordinairel. plach geexerceert te worden door Deecken ende
Prouisoors. Daerenbouen soo moet notel. onderscheydt werden gemaect tusschen de authoriteyt , die den Provincialen
Raedt bouen de administratie vande justitie oock waren
gecommitteert tot slandts Regiering, ende tusschen de
autoriteyt , die denseluen Raedt is toegestaen, sedert dat
dienstich is gevonden met de Regieringhe van 't landt een
ander Collegie te belasten , namentl. de Gecommitteerde
Raden. Men sal oock bevinden , dat die kennisse, die sedert
het oorloch bij die van Provincialen Rade is genomen van
saecken de kercken eygentlijck conoerneren, is gevolcht
op voorgaende beuel ofte aenschrijuen vande Heeren Staten ofte van hare Gecommitteerde Raden. 'T is oock een
merckelijcke abuys te seggen , dat de Gecommitteerde in
het Collegie vande Gecommitteerde Raden soude comen
gewapent met de last van hare principalen ende dat sij
hare opinie gehouden souden sijn daerna te formeren ,
alsoo ter contrarie de Q-ecommitteerde Raden , hoewel sij
wel worden genomineert bij de Edelen ende bij de respectiue Steden , euenwel met exerceren van haer ampt geen
andere principalen en kennen , als alleenl. de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt , ende bij specialen
Bede sijn verplicht te aduiseren ende te resolueren ten
meesten dienste van lande, sonder aen te sien eenige quaytieren ofte steden.
Doch om te ontgaen de jalousie ende disputen, die tusschen het Collegie vande Gecommitteerde Raden ende de
Collegien vande justitie hyer vyt souden mogen rijsen,
Boude misschien dienstich sijn de kennisse van saecken in
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questie te laten eerstel. bij de steden!, ende voorts bij de
Heeren Staten selue.
Comende tot het recht vande steden, 'tselue is tweederley, als bestaende off in macht van beuel, ofte int wijsen
van vonnissen.
Want het is onder allen politycquen bekendt, dat tot
perfectie niet alleen van een souueraine, maer oock van
subalterne Regieringe wert gerequireert, nyet alleen jurisdictie, maer oock imperium aliquod a jurisdictione separaturn. Gelijck bij exempel den Senaet van Romen, ten tijde
vande vrije Regieringe, hadde geene ofte weynich jurisdictie , maer hadde des niettegenstaen macht om te commanderen. Gelijck ooc de jurisdictie meest per Praetorem wert
geexerceert, maer het beuel per Consules. Onder 't beuel
is mede begrepen de macht om eenige ongerustige personen , buyten forme van proces, vuyt de burgerle societeyt
te doen vertrecken. Ouersulcx hoewel Procurator Caesaris
poenae constituendae ius non habebat, si tamen quasi
tumultuosum vel injuriosum adversus colonos Caesaris prohibuerit in praedia caesariana accedere, abstinere -debebit
1. 3 ff. de ooit. procur. Caes. Dese macht hebben veele gildens om een ongerustich gildebroeder vuyt het gilde te
doen vertrecken ; ja, dat meer is, elck vader des huysgesins heeft die macht vt alicui domo sua interdicat, ende
is ouersulcx buyten apparentie , dele macht de steden
van Hollandt te willen disputeren, insonderheyt alsoo
deselue steden nyet en mogen werden geconsidereert in
sulcken qualiteyt als de steden waren , die de Romeynen
door hare wapenen hadden ouerwonnen , ende die sij in
meest alle saecken deden regieren door hare Gouuerneurs
ofte Potestaten , in eenige steden geen stadts Raedt latende,
in andere wel eenige latende , maer met soo cleyne macht
als doenlijck was , als jalours sijnde ouer hare vrijheyt:
weicke steden met Boet recht, gehouden werden loco priuatorum. Maer de steden van Hollandt lijn door nyemants
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wapenen tot slauernye gebracht; maer sijn van outs geweest seer vrije ende gepriuiligeerde steden , ende sijn tegenwoordich de deelen , waervuyt de souueraine Regieringhe
bestaet. Dese steden, gelijck sij haer jurisdictie exerceren
door schepenen, alsoo exerceren sij haer beuel door Borgemrs, als sijnde Magistratus imperium quoddam habentes; welcke Burgerrars gewoon ende gehouden sijn in saecken van importantie daerop te verstaen de goede meninge
van heelen Raedt, waer door de stadt vert gerepresenteert, die men doorgaans noemt de Vroetschappen. Dese
Burgerars ende Vroetschappen en sijn niet alleen Curatoren aerarii reipublicae, vanden weleken de Roomsche rechten spreecken , maer doen den eelt dat sij alles sullen
helpen besorgen ende bevorderen , dat tot stadts nut ende
oirbar dienstich is. Ende gel. bij den Heeren Staten in
den jare 1587 seer wel is geseyt: bij de voorn Vroetschappen is de macht om nyet alleen te resolueren , maer oock
te disponeren van alle saecken concernerende den staet
vande landen ende steden. Bij dese Burgerars ende Vroetschappen is al voor den oorloge de macht geweest om het
poorterschap yemant te gunnen ofte te weigeren ; om
yemant in de stadt te ontfangen ofte de stadt te ontseggen ; om eenige persoonen vuyt het eene quartier vande
stadt in het andere om reden wil te doen logeren , ende
meer diergelijcke acten te plegen, dienende tot onderhoudinge van des stadts ruste. Ende hyerop sijn gefundeert de
missiuen bij mijn Heere den Prince van Oraigne , soo in
Martio als in Junio 1584 ges., waerbij de Regierders van
de steden vermaent werden om alle suspecte persoonen te
doen vertrecken , sonder verminderinge van hare qualiteyt.
Bij welcke missiue sijn hoochged. Extie niet en heeft verstaen eenige nyeuwe autoriteyt aen de Regierders vand&
steden te defereren ('twelck oock Bonder voorgaende beschrijuinge nyet en conde geschieden), maer wel deselue
te belasten hare wettel e authoriteyt tot den dienste vant
XXVI. J,
12
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landt en van hare steden te gebruycken , gelijck sulcx
medebrengen de woorden vande missiue : „V luyden belastende ende beuelende , bouen de last die v luyden van
ampts wegen is beuolen." Opt selue recht lijn mede gefundeert seecker placcaet ende resolutie bij de Heeren Staten.
van Hollandt gemaeckt ende genomen op den xvijen Aprilis
1585; want hoewel 't voors. placcaet nyet expressel. en is
geobserueert in het doen vertrecken vuyt den lande van
Hollandt alle, die vuyt eenige steden geseyt ofte geleyt
souden sijn, soo wert nochtans daerbij claerl. gepresupponeert, dat het recht van vuytseggen ofte vuytleyden is bij
de steden. Ende dat 'tselue recht nyet en wert geexerceert
bij maniere van vonnisse, maer bij maniere van beuel, blijckt
vuyt de resolutie van selue date, waerbij niet de Schepenen , maer Burgerrors vande steden geordonneert werden
soodanige persoonen , sonder figure van proces , te doen
vertrecken , met verclaringe dat 'tgene bij de I3urgemrs
werden gedaen effect sal sorteren , niettegenstaen contradictie, oppositie ofte appellatie, tot dat bij de Staten,
staetsgewijs vergadert sijnde, anders sal sijn geordonneert.
Dese macht van eenige persoonen vuyt te seggen ofte
vuyt te leyden , en can geensints gelimiteert werden aen
persoonen die suspect souden mogen sijn van de Spaensche partye te fauoriseren, alsoo de occasie van het schrijuen vande voors. missiue ende het nemen vande voors.
resolutie, mitsgaders het maecken van 't voors. placcaet, is
geweest, dat verscheyde persoonen, om de religie gevlucht
sijnde vuyt Brabant ende Vlaenderen, doch euenwel sijnde
van een ongerustich humeur, haer begauen in dese landen,
ende meer door onversichticheyt , als door moetwille alteratien mochten causeren onder de gemeente. Ende daerom
spreeckt dese missiue nyet alleen van quaetwillige, maer
oock van suspecte persoonen, gelijck deselue missiue oock
presupponeert dat eenige persoonen vuyt de steden mogen
vuytgeset worden , nyet alleen om quaetwillicheyt, maer
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oock om oproericheyt ofte andere gelijcke saecken. 'T voors.
placcaet spreect oock generalijck van quade patriotten
en suspecte persoonen , ende van alle die door propoosten
ofte exempelen de gemeente tot oproer ende ongehoorsaemheyt jégens hare Ouerheyt en Magistraten pogen te
verwecken ; hoewel daeronder mede specialijck denoteert
werden de geenen die eenige practycquen gebruycken om
dese landen de Spaensche tyrannie te onderwerpen. Ende
de voors. resolutie spreeckt yonder eenige limitatie , nyet
alleen van alle die yet geattenteert hebben tot nadeel
vande landen ofte steden, maer oock van alle de genen die
de Magistraten vande steden in haer gemoet ende conscientie , bij pluraliteyt van stemmen, sullen houden voor
suspecte persoonen ende den oirbaer van steden sulcx te
vereysschen. In gelijcke termen ende gevolch met deselue
woorden spreect seeckere latere resolutie, genomen op den
xxiiij en Junij 1598. Want hoewel deselue principalijck siet
op degeenen die de gemeene middelen difficulteren , soo
is euenwel het disposityff generael, sonder eenige andere
limitatie, als die bestaet in het gemoet en conscientie vande
Magistraten. Ende dat met goede reden; want indien de
voors. autoriteyt ware gerestringeert geweest tot seeckere
oorsaecken, soo souden altgit de Houen van Justitie (die
men expressel. verstoni van dese kennisse te excluderen)
pretext gehadt hebben om te willen examineren off de
vuytsettinge oock ware geschiet om sulcke oorsaecken ,
ende off deselue oorsaecken suffisantel. werden geverifieert,
waer mede de heele autoriteyt soude sijn gemaect illusoir
ende crachteloos; om 'twelcke te ontgaen de gewichticheyt
vande oorsaecken ende vande suspicien daertoe dienende,
heeft moeten vertlout werden de conscientie vande Regierders. Dat oock dit re cht nyet alleenl. en was applicabel
aen Spaensgesinde, maer oock aen anderen, heeft wel gebleecken in de tijden van Graeff van Leycester, als wanneer de ruste vande steden ende vrijheyt vast landt meest
12*
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is geconserueert door het gebruyck van deselue macht,
niet ten regarde van de Spaensgesinde , maer ten regarde
vande persoonen , die haer ten meesten deele met een schijn
van een yuer van religie waren behelpende, ende daermede
couleur gauen aen hare desseins, die t'eenemael nadeelich
waren de wettelijcke Regieringe deser landen. Ende alsoo
in de landen alsnoch diergelijcke swaricheden connen comen te ontstaen , soo is met goede reden al in den jare
1613 bij de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt eenpaerl. verstaen , dat de voors. resolutie van jare
1585 alsnoch behoorde gepractiseert te worden. Dat dese
autoriteyt nodich is tot den welstandt vande landen ende
steden , ende onderscheyden is ende moet blijuen vande
ordinaire judicature, connen alle politicque persoonen lichtel. verstaen, alsoo de ordinaire judicature, hoe seee oock
d'selue sonde mogen werden verhaest , is van langen train
ende subtile ondersouckinghen, daer de saecken die den staet
van landen ende steden concerneren, niet alleen prompte
dispositie vereysschen , maer oock sonder grooten ondienst
op het sauste nyet en connen werden geësplucheert.
'Twelck de Heeren van Hoogen Rade selue wel hebben
weten te considereeren, seer onlancx geleden , als deselue
aen de Heeren Staten hebben ouergegeuen seeckere deductie in de sake van Blauhulck, waer bij wel te rechten
werden gedistingeert de delicten rakende den welstandt
vande landen , ende sulcx prompte remedien van node
hebbende, ende de particuliere mesusen , daerin den ordinaris Rechter bekent ') ende in sijn autoriteyt behoort
gemainteneert te worden.
Men soude, als het van node ware, veele en menichfuldige exempelen connen allegeren van kerckendienaers, die,
om onrust te verhoeden, sonder ignominie bij de Magistraten sijn gelicentieert van beginne af vande reformatie,
1) d. i. erkend.
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sulcx dat nyet Binder reden op den xxvj en Novemb. 1586
is verstaen ende geresolueert, dat de Heeren Staten van
Hollandt, de Edelen en Magistraten vande steden souden
blijuen bij haer recht ende gebruyck, nopende het aennemen ende affstellen vande kerkendienaren. Men soude
daer bij connen voegen noch veel meerder exempelen, nyet
alleen van geringe, maer oock van notable persoonen, tot
de broeders toe van een seer treffelijcke President, die ,
geensints suspect sijnde vande Spaensche sijde toegedaen te
sijn, om andere oorsaecken belast sijn vuyt de steden te
vertrecken. Alle welcke kerckendienaers ende andere persoonen nyet gelaten en souden hebben haer aen den Houe
van Justitie te addresseren , indien sij hoope hadden gehadt, dat sij bij deselue in rechten soude hebben connen
ontfangen werden. Dese macht dan , bij de Magistraten
vande steden tot desen tijde toe sijn gepractiseert ende
gemainteneert, jae seluer gehouden buyten dispute, nu te
willen subuerteren , onder pretext van vrese van misbruyck,
is seer ongefundeert, alsoo daer geen macht en is in der
werelt die nyet misbruyckt en can werden, ende 't onberen
van deselue macht de Magistraten in soodanige cleynachtinghe, ende de ruste vande steden in soo groote onseeckerheyt sonde stellen , dat deselue inconvenienten ongelijck
grooter souden sijn , als alle die men vuyt het misbruyck
soude connen imagineren. Ende voorwaer, wat rede dient
daer meer, om te geloouen dat de Burgerrors ende Vroetschappen, die solempnelen eedt doen van stadts nut ende
oorbaer voor te staen, ende een yder in sijn goet recht
te beschermen , haer jegens denseluen eedt sullen verloopen , als dat de Raden van Justitie in gebreecke souden sijn
van haren eedt getrouwel. te achtervolgen, alsoo alhyer
geen questie en is van geleertheyt ofte kennisse van beschreuen rechten, maer van gerechticheyt ende sinceriteyt,
die men soowel vande Magistraten vande steden, die
't Lant ende steden dienen vuyt een goede affectie , met
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geen ofte luttel gewin, als van andere officiers effe justiciers moet verwachten. Waer noch bij comt het naturel
vande persoonen van dese landen , nyet genegen sijnde
tot rigeur, ende ten hoochsten besorcht voor de conservatie en augmentatie vande neringe van hare steden.
Alle 'twelck geenssints toe en laet te gelouen , dat bij soo
grooten Collegie, als sijn de Vroetschappen vande steden,
temerairel. tot verjaginge van eenige burgers sal werden
geprocedeert ; ende genomen dat hyerinne noch mochte
werden geexorbiteert ('twelck nochtans is van cleyne apparentie), soo can noch de saecke geremedieert worden
buyten appel ofte provocatie , door de wech die vert aengewesen bij de voors. Resolutie van jare 1585. Want alsoo
alle, soo particulieren als Magistraten, des versocht sijnde,
schuldich sijn reeckening te geuen van hare actien aen
de Hooge Ouerheyt , onder welckers beuel alle andere
beuelen sijn gesubordonneert, soo sijn oock de Regierders
vande steden gehouden ouer het vuytsetten van eenige
persoonen vuyt hare steden ende andere diergelijcke acten,
mijn Heeren de Staten te geuen alle redelijck contentement. Welcke Heeren Staten mede te willen houden voor
onbequaem ofte suspect, om in soodanige occurrentie ordre
te stellen , soude nyemant vougen, die sijne commissie
vande Heeren Staten heeft ontfangen, ende soude oock
(bonen de irreverentie) iegens de vergaderinge vande Heeren Staten ofte 't meerendeel nyet ') connen bijgebracht
worden, 'twelck nyet tegens de subalterne Collegien , met
gelijcke ofte oock meerder reden en Boude connen werden
geretorqueert. Dat men oock die persoonen , die haer op
de religie beroupen, sonde willen eximeren vande voors.
authoriteyt, de Regierders vande steden competerende,
ware buyten reden, alsoo de alderdangereuste attentaten
jegens de rust vande steden ende landen , 'tsij moetwillichl.
l) d. i. niets,
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'tsij onwetende , werden eengerecht onder den naem van
religie. Sulcx dat men wel sorchvuldel. moet distingueren
tusschen de religie in haer selue , waerouer nyemant in
dese landen wert gemolesteert , nochte gemolesteert en
sal werden (Boo lange Godt de jegenwoordige 1egieringe
sal gelieuen te conserueren), ende tusschen eenige vuyterl jcke daden , om dewelcke precyselijck op sulcke manieren ende op sulcken plaetse te plegen jegens de beuelen
vande Ouerheyden , niemant en wert genootsaect door de
regulen van sijne religie , immers geensints door de leere
vande Reformatie. O ff nu veel ofte weynich persoonen sijn,
die haer in ongehoorsaemheyt verlopen , sulcx en geeft
geen veranderinge in het recht ; maer hoe meerder persoonen comen te exorbiteren , hoe minder te eresen is,
dat de Magistraten vande steden daerjegens bij vuytsettinge sullen willen versien.
Bouen dit recht van beuel ('twelck hoewel nyet lichtveerdelijck gebruyct, euenwel nyet t'eenemael wechgenomen , nochte door exceptien geënerveert en behoort te
werden), soo is bij de steden 't recht vande judicature
te exerceren door Schepenen , weleken naem ende macht
is bekent geweest in dese landen voor het aennemen
vande Grauen van Hollandt, als te sien is bij het Tractaet , waerbij de Westvriesen eerst d'selue Grauen tot
haer heeren hebben erkent , waervuyt claerlijck blijct, dat
die macht van judicature nyet originel. en is spruytende
vuyt de Graeffele macht , hoewel d'selue judicature , sedert
het aennemen vande Grauen , vuyt den naem vande Grauen , als sijnde 't hooft ende sulcx representerende , den
geheelen staet van het Landt is geexerceert. De voors.
Schepenen werden be onden eertijts (in conformiteyt van
het gebruyck , 'twelck in eenige nabuyrige landen alsnoch
wert onderhouden) in meest alle saecken gewesen to hebben bij arrest , waervan noch is ouergebleuen de groote
autoriteyt , hiervooren aengeroert , in het infligeren van
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corporele straffe, yonder prouocatie. Hoewel nu daernae,
sedert delerectie van Provincialen Raet, ende voorts vanden Raedt van Mechelen , eenige materien sijn geworden
prouocabel, soo ist nochtans sulcx, dat oock eenige materien de prouocatie nyet en sijn onderworpen , eenige
oock specialijck vande prouocatie sijn geëximeert, omdat
de ervarentheyt leerde dat vuyt de provocatie merckelijcke
inconvenienten ontstonden , onder welcke wel de principaalste is materie van politie. Want hoewel bij de instructie van Provincialen Raedt sententien ende appoinctementen, gegeuen in materie van politie, waren verclaert
executabel onder cautie , nyetjegenstaende de appellaaie,
ende yonder preiuditie vandien , soo is nochtans in het
formeren vande instructie van Hoogen Raedt nodich gevonden daerop naerder te voorsien. Ende ouersulcx brengt
het 101e art. van deselue instructie van Hoogen Rade ,
hyervooren mede geroert, wel duydelijcken mede, dat geen
relieuen , nochte van appel (dat is met inhibitie) nochte
van reformatie (dat is ronder inhibitie) en sullen werden
verleent jegens sententien , gegeuen in materie van politie , met deselue woorden , gelijck aldaer mede verboden
vert appel ofte reformatie te verlenen int stuck van
beden ofte subuentie vande Princen ofte Staten. 'T woort
van politie alhyer te willen interpreteren door de naervolgende woorden van Alimentatie, Dijckagie, Beden, Reparatie van wegen , bruggen ende passagien , waer t'eenemael buyten propoost, alsoo alle de voors. materien, als
ordinarie nyet prouocabel lijnde, van malcanderen ende
namentl. vande materie van politie duydelijck werden gedistingueert. Behaluen dat , ronder groote incongruiteyt,
Alimentatie nyet en can begrepen 4werden onder 't woort
Politie , sulcx dat int voors. artyckel het woort Politie
nyet anders en can nochte en behoort genomen te werden, dan sulcx als den oorspronck ende 't gewoonelijcke
gebruyck sijn medebrengende. Hoewel nu in hetselue ar-
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tyckel volcht die clausule: „ten ware seer merckel c redenen
ter contrarie waren dienende", soo en is nochtans de meeninge vande legislateurs nyet geweest 'tselue t'eenemael
te laten ter discretie van heeren van Hoogen Rade , om
hare jurisdictie soo verre ') deselue materien te extenderen,
als haer souden gelieuen, alsoo in sulcken gevalle die
materien nyet bysonders en souden hebben ') bouen alle
andere materien , ende Boude mitsdien het voors. artyckel
sijn superflu ende ronder effect. Maer insonderheyt en
behoort de voors. clausule soo breet nyet vuytgereckt te
werden, dat appel ofte reformatie Boude werden verleent
jegens sententien, die gegeuen werden in de principale
materien van politie, dat is in sulcken gevalle, waervan
de ruste vande steden directel. is dependeerende.
Na d'examinatie van 't recht staet te examineren , wat
oorbeer is te geschieden. Ende alsoo de Heeren van Hoogen Rade hiertoe allegeren de geschiedenissen van tijden ,
als het Landt is gedeelt geweest aen de Houcksche e'n
Cabeljausche partijen , soo dient op de ware gelegentheyt
van dien wat naerder geleth, die vuyt de publycque acten ende registers bevonden vert dusdanich te sijs, dat
de partije, die men de Houcksche noemde , nyet eygentl.
en is geweest een factie , maer dat deel vande onderlaten
vant Landt , die volstandich bleuen in haer debuoir , om
de wetten , vsantien , vrijheden ende gerechticheden van
het Landt voor te staen , die bij de Cabeliausche met gewelt wierden gecontrauenieert. Want alsoo door het exempel van vrou Ada kennel. was, dat de Graeffelicheyt
van Holland!, quam op vrouwen , soo was het seecker
ende ongetwijffelt, dat de Keyserinne Margarieta , als
moeder van haren soon , Hartoch Willem , behoorde ge1) Hier schijnt het woordje over uitgevallen.
2) Hier schijnen de woorden behoeven genoemd te worden uitgevallen
te zijn.
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prefereert te worden, 'twelck de Houcxschen met recht
sustineerden. Van gelijcken : alsoo Hartoch Willem door
sijne vuytsinnicheyt onbequaem was geworden tot de regieringe, geen kinderen hebbende, soo quam notoirl. de
administratie van het Graeffschap toe, nyet des Graeffs
huysfrouwe , maer sijnen broeder, als wettige successeur;
'twelck mede is gesustineert bij de Houcxsche , sustinerende de Cabeliausche contrarie. Daerna Hartoch Willem
den ij en `) sonde ouerleden, soo hebben de Houcksche haer
gedragen in behoorl e getrouwicheyt aen haer wettelijcke
Princesse, Vrou Jacoba , volgens de solemnele beloften,
die de Staten van Hollandt , Seelant ende Vrieslandt aen
haer vader bij eede hadden gedaen. Daerjegens hebben de
Cabeljausche eerst Hartoch Johan van Beyeren, haren
oom , iegens haer aengehangen , ende daernae Hartoch
Philips van Bourgoigne, dewelcke, door hulp van Cabeljausche partije , hem seluen met gewelt heeft ingedrongen
in de erffenisse van Vrou Jacoba, bij haer leuen. Waerna,
alsoo de Princen ' van Huyse van Bourgoigne dagelijcx
meer ende meer usurpeerden ouer de vrijheyt vant Landt ,
door instellinge van vremde Officieren en besettinge van
het Landt door vuytheemsche soldaten , soo hebben dengeenen , die men Houcksche was noemende, haer, soo veel
mogel. was, daerjegens geopposeert ; maer sijn dickmael
daer qualijck ouer gevaren, alsoo de Princen van het
Landt, door den naem vande Justitie, alle voorstanders
vande vrijheyden ende priuilegien wisten te doen straffen
als rebellen. Ende onder anderen sijn noch in den jare
1481, bij sententie van Houe van Hollandt , met den
swaerde geëxecuteert een Schout eǹ Borgemr van Dordrecht, d'welcke bij deselue sententie voor een capitael
delict te laste vert geleyt, dat sij geconsenteert hadden
om een dachvaert vande gemeene steden van Hollandt te
1) lees, VIen,
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beschrijuen , om , volgens de priuilegien van het Landt,
het vremde volck vuyt den lande quyt te werden, daer
nochtans soowel de oude coustume van het Lant , als de
claren text van het priuilegie van Vrou Maria van Bourgoigne, de steden van Hollandt tot soodanige beschrijuinge was authoriserende. Sulcx dat eyntelijck de Houcxschen , waeronder wel de principaelste waren de heeren
vanden Huyse van Brederode, nae veele efforten gedaen tot
behoudenisse vande oude vrijheyt , onder de groote macht
vande Prince van Huyse van Bourgoigne , ende daernae
van Oostenrijck , die hare dominatie wisten te becleden
met den naem van justitie, hebben moeten swichten. Tot
dat nu onlancx, de oppressie vande vrijheyt op het hoochste
sijn gecomen, de oprechte Houcxsche ende voorstanders
vande vrijheyt ende wettelijcke autoriteyt vande Staten ,
wederom haer eracht hebben becommen ende door hare
clouckmoedicheyt ende getrouwicheyt de saecken hebben
gebracht in den jegenwoordigen staet. Vuyt welck verhael
('twelck des noot lijnde naerder soude connen werden geparticulariseert) goet te verstaen is, hoe verre met de waerheyt can werden geseyt dat de factien ten voors. tijde door
de autoriteyt van het Ho ff sijn gecomen te cesseren, ende
off nyet oase voorouders met goet fondament geseyt hebben : „Radde recht nae reden gegaen, den Houck hadde de
Cabeljaeu gevaen." `) Doch in alle gevalle, de saecke schoon
sulcx genomen sijnde , als die bij de heeren van Hoogen
Rade wert voorgedragen , soo en is noch euenwel de historie vande Houcxsche ende Cabeljausche partijschappen
t'haerder intentie nyet applicabel; want (0-odt lij gelooft)
't is een yder kennelijck, wiep jegenwoordel. de hoochste
Regieringhe vande landen competeert. Ende wat aengaet
de kerckelijcke geschillen , 'tsij dat men wil amplecteren
de voet van tollerantie ende kerckelijcke eenicheyt , be1) De bedoeling is : de Hoek had den Cabeljau gevatn.
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houdens de vrijheyt van gevoelen aengaende d'selue geschillen; 'tsij dat die daertoe nyet en connen verstaen,
middelertijt andere steden laten sulcke vrijheyt om ordre
te stellen tot haren ruste, als sij selue in den haren gebruycken , 'twelck ronder groot onbillicheyt nyet en can
werden geweygert , soo sullen daerdoor alle factien cesseren ende de saecken gehouden werden in goede ordre, op
hoope van mitter tijt te comen tot goede vuytcomste vande
voors. geschillen.
De dispariteyt , die in dit stuck onder de steden Boude
mogen vallen, soo int reglement als in de maaiere vande
straffe, brengt soo groote incongruiteyt niet mede, als wel
wert voorgegeuen. Want dat blijuende oueral, dat men moet
trachten soodanige ordre te stellen die na de humeuren
van 't meerendeel van burgerie best streckt tot contentement, soo en is nyet vreemt, dat diuersiteyt vande constitutie vande steden oock medebrengt eenige diuersiteyt
van ordre , ende sulcx siet men oock in andere materien
gebeuren , dat daer verscheyden coustumen , keuren ende
ordonnan in verscheyden steden werden geobserueert, ende
op eene plaetsse geoorlofft is yet, dat op een ander plaetsse
is ongeoorloft, ende dat deselue daet op d'ander plaetsse
meer, op d'ander minder wert gestraft, alsoo de steden die
vrijheyt toecomt, mits dat sij geen ordre en stellen , strijdende met de gèmeene wetten vaat landt. Ende is niet
te verwonderen, dat dese varieteyt mede wert beuonden in
eenige saecken, die vande religie sijn dependerende, off de
neem vande religie sijn voerende, alsoo men van outs diergelijcke discrepantie na gelegentheyt van tijden en plaetssen in veele souueraine Regieringen, ende namentl. oock
in het Roomsche Rijck , heeft beuonden , alsse de Keysers
bij wijlen ende op eenige plaetssen de afgesonderde Vergaderinghen met conniventie hebben laten passeren, hoewel (in) andere ordinarie daertoe gestelt waren seer groote
straffen , als van verlies van het huys ofte plaetse daer
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soodanige particuliere vergaderin' waren gehouden ende
daerenbouen seeckere pecuniele mulcten, als bij ges. rechte
(is) te sien. Maer vooral is de constitutie van Hollandt soodanighe, dat in materien van religie dickmael notel. moet
werden versien bij locale ordre. Waerop mijn Heeren de
Staten lettende, ten tijde van het besluyten vande Vnie
met de Staten van Seelant in den jare 1576, ende daernae
ten tijde als de Hooge Ouerheyt aen mijn heere Prince
wiert gedefereert , wel expressel. gevilt hebben , dat aengaende de oeffeninghe vande religie al sulcke goede ordre
soude werden gestelt , als naer gelegenth t der saecken ende
conditie vande steden, ende meeste gerusticheyt ende commoditeyt vande Gemeente, ronder verminderinge van Godes
eere, beuonden soude werden te dienen ende te behooren.
Dienvolgende soo heeft men gesien van beginne af van
het oorloch , dat selffs int stuck van eenige leerpoincten
in de steden en plaetssen van Hollandt en Westvrieslandt
is beuonden eenige diuersiteyt. Ende wat belangt het voorder reglement , nodich tot den welstandt vande kercken,
is op verscheyde poincten, bij den Synodum aen de Staten
van Hollandt ouergedragen , alsoo daerop geen eenparige
resolutie conde genomen werden, ouer lange verstaen, dat
de Magistraten vande steden ende platten lande elck in
den hare ordre souden stellen nae haer beste gelegentheyt.
Ten is oock nyet mogelijck de ingesetenen van Hollandt
ende Westvrieslant alle ongelijckheyt van proceduren ouer
de jegenwoordige misverstanden vuyt de ooge te nemen,
aengesien de diuerschen cours , die daer ouer vert genomen bij de nabuyrige Provincien, waermede dese landen
confineren.
Nopende de passien van Magistraten van steden, daerop
is hyervooren geantwoort, dat men nyet lichtel. en moet
presumeren, dat soo veel eerie persoonen, die de beste kennisse hebben van 'tgunt den rust van hare steden is vereysschende, haer door passien souden laten vervoeren om

190

Debat van de Staten van Holland enz.

yet te statueren jegens des stadts welvaert, eu ouersulcx
jegens den eet, soo solemnel. bij heml. gedaen. Doch de
saecke opt vuyterste genomen , behaluen dat nyemant bij
de Magistraten sal werden gemolesteert om sijn gevoelen,
soo soude het noch veel lijdelijcker sijn voor den Staet van
het landt, dat eenige persoonen haer met het reglement
van eenige steden nyet contenterende , haer residentie
naemen in een ander plaetsse , beter met haer humeur
accorderende, dan dat door haer onbedachten yuer de ruste
van een goede stalt soude gestelt werden in gevaer.
Men sal oock met geen souffisante redenen connen beweeren, dat d'excessen , die bij de Magistraten vande steden souden mogen werden gepleecht, beter geremedieert
souden connen werden bij de Collegie van ordinaris justitie,
als bij de vergaderinge vande Heeren Staten , die alrede
haer nu soo lange ende soo ernstel. hebben becommert
ouer de gestaltenissen vande kercken int generael ende
ouer alle particuliere occurrentien daervan dependerende ,
dat hare Mo., sonder haer seluen te verongelijcken, dese
kennisse aen anderen nyet en connen ouergeuen. Voor
eerst, soo en can het verleenen vande mandamenten selue
nyet passeren sonder merckelijcke cleynachtinge vande Magistraten, insonderheyt bij de simpele gemeente, die,-alleen
lettende op het disposityff van het mandament en nyet
verstaende de eracht vande justificatoire clausule, nyet anders en connen begrijpen, dan dat de actien van hare Magistraten datel. sijn gecomdempneert, 'twelck dan voorder
street om deselue gemeente te stijuen in hare ongehoorsaemheyt door een fauorabel pretext van justitie. Voorts
soo sijn de Collegien van Justitie gewoon, ende oock gehouden, te wijsen bij absolutie ofte condempnatie, daer de
Heeren Staten vuyt haer meerder ende voller macht sulcx
dickmael connen vermijden ende eenige middelwegen in
gaen, die bequaemer sijn tot onderhoudinghe van goede
roste. In de vergaderingti werden de saecken de ruste
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vent landt betreffende voor alle andere ende datel. affgedaen, daer de Collegien vande Justitie, volgens hare instructie ende door de menichfuldich t vande saecken , daer sij
mede werden geoccupeert, nyet soo haest in dese saecken
en connen disponeren , off de tijt tusschen beyde verloopen Boude lichtel. eenige inconvenienten connen veroorsaecken. Wat aengaet dat de vergaderinge nyet t'eenemael
en is gecomposeert vuyt één humeur, 'tselue past oock
op ander Collegien , die euenwel in hare besoigne vuytcompste weten te vinden door pluraliteyt, sijnde geen
cleyn geluck voor het landt dat het meerendeel vande
vergaderinge va'n Staten altijt beeft geinclineert , nyet om
d'eene of d'andere gesintheyt precisel. te mainteneren ende
de kercken daerouer te verdeeles, maer om de saecke te
vinden bij een christele tollerantie.
Gelijck aen d'ander zijde seer drouff is te sien, dat eenige
Raedtspersoonen , verlatende de wettele kerckelijcke vergaderinghe , haer begeuen tot andere affgesonderde vergaderingen , die jegens danck vande Hooge Ouerheyt met ongeoorloffde middelen te wegen sijs gebracht.
Een poinct is sonderlinge aenmerckens waerdich : dat
soo lange op eene materie geen algemeene ordonnantie
bij de Hooge Ouerheyt en is gemaect ende eenpaerl. aengenomen, de kennisse van alle particulariteyten moet blijuen gereserueert aen de Hooge Ouerheyt, ofte dat anderssints de subalterne Collegien indirectel. wert toegestaen
de wetgeuende macht, die haer nyet en competeert , als in
desen clarel. te sien is. Want hoewel de Heeren van Raedt
toestaen, (dat) de wetgeuende macht is bij de Heeren Staten,
en alleenl. schijnen te pretenderen tot judicature , soo is
nochtans de jegenwoordighe constitutie vande saecken soodanich dat het eene het ander nae sick is treckende , in sulcker vougen dat de Raden hebbende de judicature in (dese)
materie, sulcx als bij haer wert gepretendeert, notel. souden becomen de legislatiue macht in het souuerainste point
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van Staet, hetwelck is de sorge ouer de religie , alsoo sij
niet en erkennen eenige generale wet waernae sij souden
wijsen, ende ouersulcx geen andere wet en souden hebben
als haer verstant ende goet duncken , 'twelck is een teycken van souuerainiteyt. Dat dit waer is blijct hyer uyt, dat
de Raden nyet en connen oordeelen off in d'executien
exces is, sonder te oordelen off de keuren ende ordonnantien , bij de steden gemaect , sijn rechtmachtich; — dat sij
van deselue keuren ende ordonnantien nyet en connen oordeelen sonder kennisse te nemen of de affgesonderde vergaderingen sijs geoorloft ofte nyet ; dat dese questie daerop
vuyt compt , off de resolutien , die bij de Heeren Staten,
'tsij eendrachtel. 'tsij bij 't meerendeel sijn genomen , na
rechten subsisteren ende haer effect behooren te sorteren
ofte nyet. Sulcx dat onder den naera van judicature in
dese saecke begrepen is de volle ende ongebonden macht
om ordre te stellen op 't stuck vande religie ende te verclaren , hoe verre de autoriteyt vande Staten van Hollandt
is streckende, ende o ff in de Regieringe vant landt de
meerder stemmen (insonderheyt als men nyet en pretendeert de discreperende leden aen de resolutien te verbinden) 't geheele lichaem (sijs) representerende ofte nyet.
Hoewel nu de qualiteyt van Heeren vanden Raedt soodanich
is, dat men gaern wil hebben de beste opinie van hare getrouwicheyt, die (zij) schuldich sijn aen mijn Heeren de Staten,
euenwel ist niet vremt, dat de genen die considereren hoe
de Parlementen van Vranckrijck haer jegen hare Heeren
gedragen hebben in de tijden van Ligue ende in meer andere occurrentien; -- hoe veel vande Raden van Vtrecht haer
hebben gecomporteert ten tijde vande dangereuse seditie ,
die aldaer ouer eenige jaren is ontstaen ; -- hoe seer oock de
Raden van het Hoff van Vrieslandt voor de extensie van
hare autoriteyt hebben geyvert jegens Gedeputeerde Staten,
- vuyt alle dese ende meer andere exempelen, serge tomen
te dragen, indien nyet voor het jegenwoordighe , ten minste
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voor het toecommende , ten eynde de vsurpatie vande subalterne Collegien ende insonderheyt soodanigen die .niet
alleen vuyt ingesetenen van Hollant, maer oock vuyt eenige
van Seelant sijn gecomposeert, nyet int eynde en causeren
notable veranderinge in de substancieelste poincten van
dese Regierange; te meer alsoo alle deelen vande souuerainiteyt soo annecx sijn aen den anderen , dat daervan
geene splitsinge en can werden toegestaen, ronder euident
peryckel van het geheel te verliesen. 'T en heeft oock aen
veele verstandige persoonen nyet weynich nadenckens gegeuen , dat de Raden die voordesen haer van selfs de kennisse van dese kerckelijcke saecken ende de dependentien
vandien hebben ontslagen , ofte ten minsten opt eerste
beuel vande Heeren Staten ofte vande Gecommitteerde
Raden haer gerust hebben gehouden , nu sedert dat de
Gemeente op eenige plaetssen haer tot meerder stouticheyt
heeft begeuen, binnen een soo corten tijt alreede soo veel
prouisien jegens de steden hebben verleent en geen simpele
prouisien, maer eenige met inhibitie in saecken van politie,
onder soodanige, waermede de Schepenen de kennisse van
delicten ter eerster instantie jegens de notoire priuilegien
wierd ontrocken , ende 't geheele Collegie vande Vroetschappe als partye roerde gestelt jegens eenige particuliere violateurs vande publycque ordre, om haer actie voor
het Ho ff te Gommen institueren , eenige directelijck strijdende met de vuytspraecke, die bij de Heeren Staten selffs
was gedaen. Vuyt welcke procedures, die alrede in soo
corten tijt soo verre sijn geaduanceert tot cleynachtinge
vande Collegien, die welcke de Regieringhe vande steden
is betrout, veele becommert sijn wat vuytcomst deselue
na langduyrighen onverhinderden voortganck souden mogen
tomen te nemen.
De resolutie vant jaer 1591 is genomen opt voorgaende
poinct vande beschrijuinge naer volcomen deliberatien,
ende nochtans siet men dat nyet alleen die van Hoogen
13
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Rade, maer oock die van Provincialen Rade, die voordesen
deselue deurgaens hebben geobedieert, haer alsnu, soo met
woorden als metter daet , daerjegens opponeren, onder pretext dat die van Hoogen Rade na verscheyde vermaningen
ende belastinge vande Heeren Staten hebben gehouden het
laesie schrijuen , daer nochtans genouch behoort te sijn
dat de Heeren Staten nyet ééns maer meermalen denseluen Collegien hebben belast, dat sij haer na deselue resolutie soude reguleren tot dat anders Boude sijn gedisponeert,
sijnde notoir dat allegatie van difficulteyten de subalterne
Collegien vande plicht van hare` gehoorsaemheyt nyet en
can ontslaen , en staet wel te remarqueren dat de Raden
ten seluen tijde nyet eens gedacht en hebben te sustineren dat de Heeren Staten van Hollandt , Bonder consent
van Heeren Staten van Seelandt, soodanige resolutien nyet
en souden vermogen te nemen, maer wel dat deselue resolutien jegens die van Seelandt nyet en behoorden te werden
gepractiseert. Die wel sal willen letten op de swaricheden,
die bij de Raden werden gemoueert op het nacomen van
deselue resolutie, sal seer lichtelijck bevinden, dat deselue
geensints en sijn te compareren bij de groote swaricheden
ende inconuenienten, die ter contrarie souden ontstaen ,
indien de voors. Raden werd toegestaen bij prouocatie
kenwisse te nemen van sentencien, geweren op extraordinaire proceduyren ende voorgaende confessie van delinquenten , jae selffs daerop te verleenen appel in forma,
sulcx als deselue Raden gesustineert hebben te vermogen ,
indien mede d'selue Raden jegens de steden prouisien souden verleenen, sonder deselue steden de requeste te vooren
te communiceren. 'Twelck immers Bonder merckelijcke interest van partijen wel can geschieden, daeraen d'ander
Rijde 't interest dat de steden souden lijden door onvoorsichtige prouisien, insonderheyt in saecken de politie raeckende, dickmael door verlies van authoriteyt ende van tot
nyet wel en sonde sijn reparabel. Belangende dat hier nu
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van nyeus geseyt werd, dat eenige steden de provisien,
verleent jegens de voors. resolutie, souden hebben geobedieert: deselue steden hebben door soodanighe inaduertentie
in een saecke, 't gemeene recht aengaende, andere steden,
jae oock haer seluen nyet connen prejudicieren, alsoo de
Raden gehouden sijn haer nyet na d'exempelen, maer nae
de ordonnantie van bare Hooge Ouerheyt te reguleren.
Maer insonderheyt is vrempt ende periculeux , dat de
Raden, versouckende dat op hare redenen nopende de kennisse van 'tgunt vuyt de kerckele geschillen is spruytende,
naerder bij de leden van het landt soude werden gelet,
middelertijt verclaren de genomen resolutien in deselue
saecke nyet en sullen obedieren, daer nochtans voordelen
alle beuelen vande Heeren Staten, ja selffs het aenschrijuen vande Gecommitteerde Raden, in gelijcke materie, bij
de Raden van Justitie reuerentelijck is naegecommen, ende
die vanden Hoogen Rade specialijck noch onlancx hebben
opgehouden de procedures van seeckere mandement van
complainte bij Jan Symonss. Blauhulck geimpetreert jegens
de Burgerars ende Vroetschappen van Enckhuysen, op het
beuel vande Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt. Gelijck oock die vanden Provincialen .Redt de Heeren Staten van Zeelandt hebben geobedieert in de saecken
hyervoorens aengeroert, betrachtende alsoo het debuoir
van hare schuldige gehoorsaemheyt, waer jegens haren eedt,
die doch deselue was als nu, haer nyet en was obsterende , alsoo sij nyet geswooren en hebben de resolutien
vande Heeren Staten bij prouisie ende tot naerder ordre
nyet en sullen obedieren. Ende als haren eedt sulcx medebracht , soo sijn noch de Heeren Staten die geenen aen
weleken den eedt is gedaen, ende die ouersulcx het recht
hebben om de persoonen den eedt gedaen hebbende, daervan int geheel ofte in seeckeren deele te ontslaen. Alsoo
nu de Regierders vande steden verstaen, gelijck verscheyde
priuilegien ende oock de resolutie van het jaer 1591 mede12
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brengen , dat de prouisien verleent tegens de priuilegien
vande steden ofte jegens de resoluties vande Staten sijn
nul ende dat nyemant gehouden is deselue te obedieren,
soo en can, bij voortganck vande Raden in haer voornemen ,
nyet anders volgen, als dat deselue nyet obedierende de
beuelen vande Meeren Staten, oock bij de leden vant landt
nyet en sullen werden geobedieert, ende dat daer door de
ordinarise justitie, die, blijuende binnen haren termen,
bij een yder behoort gerespecteert te werden , hare vorige
luyster ende glans sal comen te verliesen. Om 'twelcke
voor te comen geen beter middel is , dan dat alle Officiers,
gebruyckende hare vrijheyt in het doen van hare remonstrantien , middelertijt oock beth©onen te verstaen , dat alle
regieringen sijn gefundeert op lekere subordinatie, ende
mitsdien, aen de particulieren geuende een goet exempel
van gehoorsaemheyt, haer sulcx dragen ten regarde van
hare Hooge Ouerheyt, gelijek sij souden willen dat alle
die onder haer sijn gestelt haer droegen in haer regard.
'Twelck doende sij buyten twijffel sullen doen dat den dienst
vant landt in dese tijt van haer sonderliugh is vereysschende.

BEWEGINGEN TE OTJDEWATER,
1617.
Uit het Archief van H1LTEN.

Cart verhael vant gepasseerde binnen Oudewater
geduyrende de laetste dachvaert van Naere Mog.
Ed. ende daernae.
Den gen ende 10 eA Decemb. 1617 hebben sommige Contra-Remonsten grote moeyte ende ongerusticheyt in de stadt
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van Oudewater aengerichtet, voorgevende dat het Nieuwe
Testament met marginale annotatien, midtsgaders 't Psalmboeck en gebeden , bij de Remou° wtgegeven was, met privilegie va'n H. H. Staten , in welcke men vint een gebet,
daerin God gebeden wordt voor alle Coningen , doch insonderheyt voor de Coningh van Spangien onsen genadichsten
Here etc.; daerwt besloten wierdt, dat de Remon n ') het
landt aen den Coningh van Spangien over te leveren, ende
dat zij nu openbaeren 'tgene zij lange int herte gedragen hebben. Doch is haer claerlick aengewesen , dat die
selvige maniere van bidden oock in veele andere boecken,
oude en nieuwe, gevonden wierdt, midtsgaders , dat het
gemelde Testament bij de Contra-Remon wtgegeven was,
de marginale annotatien t'eenemael tegen de Remonstranten gecantet sijnde.
Omtrent delen tijdt als Poppius nae de kercke gingh
om te predicken, seeckere manspersoon gevraecht sijnde
van een ander, wie predicken soude , antwoorde : „Die
galchdief , die daer henen gaet (wijsende op Poppium) : hij
mach aen de galch lopen , deer hij behoort."

Den Men Decemb. heeft Herman de Lopicker, Capiteyn
vande vrijwillige, die bij de Contra-Remon aengenomen
zijn, grote beroerte binnen Oudewater veroorsaeckt, met
scheltwoorden, dreygingen en wttrecken van sijn mes, tergende seecker burger, genaemt Rijck de Backer : want als
dese hem bestondt te verweren, sijn veele Contra-Remonstranten in de wapenen gecomen. Een onder haer geselschap heeft geroepen: „Laet ons het buys plonderen"; doch
dese beroerte werde gestilt , soo dat geen meerder quaet
daerwt ontstonde.
Alsoo in de Kersdaegen (alsoo se genaemt worden) Poppius een groot gehoor hadde, hebben de Contra-Remos
onder het volck gestroyt, dat men Poppium voorts van
1) Hier, schijnt het, zijn de woorden uitgevallen: gemeend zijn.
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predickstoel zoude houden. Sommige van henlieden gevraecht sijnde, waerom sulcx geschieden soude, of sijn leere
ofte leven quaet waere, antwoorden : „Neen , maer indien
men hem liete predicken, hij soude de gehele stadt Arminiaens maecken."
Den 29en Decemb., alsoo Poppius , om nootsaeckelicke
affairen, moste tot Leyden zijn, ende Dirck Janssen van
Baexen, predicant tot Moordrecht, hem transporteerde tot
Oudewater, om daer ten versoecke Poppii te predicken,
ende tot dien eynde hem in de kercke liet vinden, soo is
hem 'tselvige van de Contra-Remonstranten seer onordentelick verhindert ende verboden, als blijckt bij de informatie daer van genomen, neffens delen gaende, ende als
Dirck Jansen voorn s wt de kerck gegaen was, heeft Lydius
gepredickt.
Ten selvigen dage nae de midlach sijn de beyde ouderlingen ende diaconen van Contra-Rem sijde gecomen ten
huyse vande Burgerm r Jacob Willemss. van Sweten, hem
aenseggen dat sij hielden voor wel gedaen 'tgene van haer
ende eenige vande gemeynte aen Dirck Janss., den predicant van Moordrecht, was gepleecht, ende dat sij niet
wilden gedogen dat Poppius voortwen predicken Boude; ende
oversulcx protesteerden, indien eenich ongeluck daerwt
ontstonde, als Poppius wederom op de predickstoel comen
soude, dat sij sulcx op de Borgerm ren souden verhaelen.
Als de Borgerm r seyde: „Hij is nochtans van H. H. Staten
ons toegesonden", antwoorden sij : „Van uwe Staten."
Te deser oorsaecke hebben de Heeren terstondt afgevaerdicht haeren bode , om Poppium te verwittigen , dat
Dirck Jansa. van Baexen verhindert was om te predicken ,
ende dat hij derhalven selve tegen 31en hem binnen Oudewater zoude laten vinden om selve te predicken. Poppius is op den 31en in de morgenstondt binnen Oudewater
gecomen, ende is des naemiddaechs, als sijn beurte was te
predicken , ter ordinare uyre in de kercke gecomen, ver-
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geselschapt sijnde met den heere Bailliu, beyde Borgermren , alle de Schepenen (dempto Dirck Ghijsbrechts.) ende
een groot getal van andere goede borgers. Maer als sij
in de kercke quaemen, hebben zij daer gevonden Lydium
(die voor de middach afgecondicht hadde te sullen nae de
middach wederom predicken) met zijne Kerckenraedt, midtsgaders vele haerer adherenten , mannen ende vrouwen;
vele gewapent zinde met zijtgeweer ende andere wapenen.
Waeren oock seeckere vroupersonen of bij of int heckgen,
die malcanderen belooft hadden Poppium vande stoel te
houden en (soo sommige seggen) dooi te smijten. Als nu
Poppius met de sijne in de kerck quam , lach men een
vreemt gebaer bij alle het volck, soo vrouwen als mannen.
De vrouwen meest alle opstaende ende haere stoelen in
de handt nemende, haer ten strijde bereydende. Men hoorde
oock dele ende diergelijcke woorden: „Sa, sa! valt nu aen."
Het was alles gestelt tot oproer. Lydius daerentusschen
(siende de Heeren met Poppio comen) gingh haestelick
op de predickstoel ende sonder te laten voorlesen (welck
de gewoonte aldaer is in de kercke) , bestondt terstondt
den 27 eu Psalm te singen. Poppius, siende dat hij onordentelick ende genochsaemelick met gewaependerhant verhindert roerde sijn dienst te betreden , ende niet willende
dat aen sijn sijde eenich oproer soude gemaeckt worden,
daer door het volck handtgemeen soude worden, heeft de
Heeren en andere borgers, die met haer gecomen waeren,
vermaent om weder te keren, ende sijn alsuo wt de kercke
gegaen. Doch eenige van sijn geselschap wierden vande
andere in de kercke seer getercht om te vechten , soodat
oock de parthijen sommige haer rappier ten halven wt de
schede togen ; maer die met Poppio gecomen waeren , indachtich sijnde de ernstige vermaeninge, die haer gedaen
was , hebben sulox van haer afgewesen.
Te desen tijde verthoonden oock vele andere Contra-Remon haer bij haere huysen bereydt met haer wapenen.
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Eenige huysen (voornemelick een bij de kercke) waeren
extraordinaerlick versien met allerleye wapenen.
Des nachts waeckten de Contra-Remonstranten met
grote menichte tegen ordre van de stadt. Sommige menen
dat zij niet veel min als twe hondert in getale zijn geweest, oude ende jonge.
Den len Januarij 1618, in den morgenstondt ,. is groot
geloo p . geweest door de stad, van die gene die met sijdtgeweer, halve spiessen etc. gewapent waeren, tot grote verschrickinge van vele vredelievende borgers. Scheltwoorden
e! dreygementen van doodt te slaen werden overal gehoort aen d'een sijde; schricken, beven, huylen en kermen
werde genien ende gehoort aen d'ander zijde. Kinderen
der Remonstranten conden niet vrij sijn van het gewelt
der oproerige. Wie een woordt ten besten sprack, was in
peryckel van sijn leven. De straten conde men niet gebruycken. Men riep: „Aldus moste het gaen ! twe religien
conden in één kerck niet geleden worden. Waer zijn nu
de Bavianen ? Zij houden haer in huys, maer zij sullen wtcomen , al soude men de huysen t'onderste boven werpen."
Soo dat men binnens huys niet conde sonder vrese zijn.
Een schoenmaecker gingh met twe andere eerlicke borgers op de Halbrugge wandelen. Bij hem quam een der
oproerige, hem scheldende dat hij een verclicker was , e`n
drongen hem hart aen ; d'ander zocht hem te ontgaen ;
dese trock zijn mes wt en sneedt nae de schoenmaecker.
E,yndelick de sdboenmaker, om zijn lijf te salveren, tooch
oock sijn mes wt eu werde een onderling gevecht. De
oproerige stack de schoenmaecker op de borst, dat het mes
aen stucken brack. Sij werden dan noch alle beyde eenichsins gequetst.
Daerentusschen als dese roep gehoort worde, quamen
de Contra-Remonstranten met rappieren, piecken etc.;
daer riep men : „Sla doot de schelm ! Leeft hij noch ?" De
schoenmaecker dan noch werde in een borgers huys ont-
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fangen ; daar wilde men hem weder wt hebben , doch hij
salueerde hem, climmende over een muyr ende soo in een
ander huys comende. De benautheyt , die doen bij vele
was , can niet wel wtgedruckt worden.
Andere vele werden getercht om te vechten; doch hoewel het hen aen cloeckmoedicheyt niet gebrack , siende
dat zij overheert waeren, hebben haer des onthouden.
Omtrent 9 uyren liepen zij, nae de predicatie , meest
alle met zijdtgeweer en andere wapenen. ` Kinderen werden stocken in de handen gegeven, opdat sij niet ongewapent zouden sijn. Vele kinderen waeren besich om stenen
te vergaderen achter de kerckdeuren.
Een van ordinare schippers, die op der Goude vaeren ,
werde bespottet om dat hij de paep voeren soude (naemel.
Poppium) , soo dat hij niet bestaen dorste hem in sijn
schuyt te nemen.
Te delen daege quamen oock vele dachten aen de Heeren
van goede borgers , dat sij niet meer wilden waecken om
de grote vileynie vab oproerige, daer door zij snachts in
peryckel van haer leven waeren. Derhalven omtrent de middach , de Vroetschappen vergadert sijnde, Capiteyn Coucke,
stae`n voor het stadthuys met zijn halve compagnie in haer
sijdtgeweer, tot der Heeren defensie, doen is besloten, dat
de compagnie van Capiteyn Coucke soude alleen opt stadthuys sijn des nachts, en dat die ghene die onder de borgers gewillich waeren, souden bij de poorten waecken;
daerwt volgen sal dat alleenlick den oproerige de stadt
zal betrout sijn.
In dese vergaderinge van Vroetschappen schaemde hem
niet Willem Dirckss., laecken vercoper, een hooft der
Contra-Remonstranten , te leggen , dat hij last hadde om
de stadt in verseeckertheyt te houden; doch toonde sijn
commissie niet.
Door dese dingen alle ende meer andere, niet mogelick
om met de penne nae waerheyt volcomelick wt te druc-
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ken, sijn de goede borgera tot Oudewater in seer droevige
gestaltenisse , niet anders als of zij haere gesworene vijanden overgelevert waeren , ende werdt niemandt gevonden
zoo stout, dat hij in den Haege soude trecken om te bevorderen; dat de acte vande laetste resolutie van haere
Mog. Ed., aengaende de verkiesinge haerder Borgermeesteren gesonden werde ').
Te desen daege nae de middach hebben de Heeren Poppio veroorloft om der Goude te gaen , om dat hij doch
zijn dienst binnen Oudewater niet langer betreden conde ,
ende hebben de Bailliu en de beyde Borgermeesteren hem
aen de schuyt geleydt, opdat hem geen onheyl overtomen
soude.
Is nu allen E. Magistraten te bedencken , hoe de verdruckte borgerye tot Oudewater opt spoedichste en seeckerste sal connen geholpen worden, opdat zij niet met
rechte hebben te protesteren (welck haer voornemen is),
dat zij , schattinge gevende en alle lasten nae haere gelegenheyt , gelijck andere steden, dragende, oock de resolutien van haere Mog. Ed. gehoorsaemende, nochtans niet
worden behoorlick beschermt, meer haere vijanden ten proye
overgegeven.
Informatie, ingenomen bij den Bailliu ende Borgerm ren der stede Oudewater, ten overstaen ende
in presentie van Schepenen derselver stede.
Dirck van Bacx, dienaer des Goddel. Woordts tot Moordrecht , onder den Classe van Goude , verclaerde , dat hij
op gisteren, op de wech zijnde omme van Moordrecht nae
der Goude te gaen , hem op denselven wech is ontmoetet
een bode , hem deposant behandigende seeckeren brief,
weerbij Eduwardus Poppius, kerckendienaer binnen der
1) Dit is evenwel noch met behendigheyt geschiet.
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Goude en jegenwoordich mede de kercke alhier bedienende,
aen hem deposant versochte dat hem gelieven wilde op
huyden, wt den naeme en van wegen hem Poppio (vermidts hij selfs niet en zoude connen vaceren), sijn beurte
int predicken alhier weer te nemen, en dat hij deposant
dienvolgende ten selven eynde is hier gecomen. Ende voorts
gevraeght, wat hem deposant heeft verhindert denselven
dienste op huyden volgens 't voors. versoeck in de kercke
alhier te presteren , verclaerde, dat hij deposant opt voorseyde versoeck hem ter ordinaris uyre heeft getransporteert in kercke alhier, met meyninge omme te predicken,
en dat hij deposant, in de kercke gecomen sijn en daer
een weynich wandelende, lach datter veel vole g in de kercke
ende onder haer veel gelachs was, 'twelcke hij deposant
sich niet aen en trock , en dat dadelick seecker persoon,
int swart gecleet, weynich en bruyn van baert (dewelcke
hij deposant verclaerde niet te kennen) , bij hem deposant
is gecomen , hem afvraegende of hij deposant van meyninge was te predicken P Hij deposant antwoorde jae. De
voors. persoon vraechde wt wat laste P Hij deposant antwoorde: ter begeerte van Eduardus Poppius. Deselve persoon midtsgaders eenige andere personen (die mede ondertuschen hem deposant hadden omringt) seyden : „Wij en
begeren niet dat ghij hier predicken sult." Hij deposant
seyde : „Wel, wanneer de Magistraet deser stede mij sulcx
verbiedt, zoo wil ick het gaern laten." Hij ende verscheyden personen seyden : „Wij en hebben metten Magistraet
niet te doen , wij en willen niet dat ghij predickt", endel.
mede seggen : „Noch Poppius oock niet ; wij hebben hier
onsen wettelicken dienaer." En dat hij deposant, siende
dat het volck voorts en voorts meer toe liep , bevreest
wordende, hun heeft gegroet, ende siende in de kercke
eenen Dirck Huybrechts. van Vrede metten selven wt de
kercke is gescheyden. Verclaren oock hij deposant, dat hij
in de kerck comende , Johannes Lydius, kerckendienaer
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alhier, hem deposant tegen quam e'n hem wederomme
keerde zonder hem deposant aen te spreecken, alsmede
dat hij deposant , vant volck voorgementioneert scheyden,
oock sach dat de voorn Lydius doe noch in de kercke was;
verclaerende hij deposant, dat alle 'tgene voors. is alsoo in
goede conscientie was geschiet. Actum ter secretarie deser
voors. stede, ter presentie van Schepenen alle, demto Cornelis Janss. Copper, op den negen en twintichsten Decemb. anno 1617. Onder stondt, in kennisse vanden
Secretaris, onderteyckent A. Everdingen.
Copie.

Laus Deo in Oudewater den vj en

Januari anno 1618.

Beminde vrundt, 'k en kan niet naelaten u L. te adverteren den droevigen staet alhier, die t'sedert Poppius vertreck
alhier gepasseert is. Hebbende op jaers avondt tusschen
acht ende negen uyren brandt gehadt van een baenhuys,
staende op de wal; van wien den brandt gedaen is, gallon
de wercken te kennen. Quamen alle het grauw met geweer op de straet ende riepen ende kreten : „Comter wt,
ghij schelmen ende bavianen, slaetse al doot ende laet
ons nu aenvallen !" ende liepen met voeten op de deuren
ende met stocken ende halve piecken , stieten op de vensters, dat een mensch zijn haer op sijn hooft te bergen
stondt; diet hoorden niet anders verwachtende als geplondert ende doodtgeslagen te worden. Nu de nacht zoo
overgebracht met vresen en schricken en beven, nu 's ochtens te acht uyren liepen de partye ofte hoofden tot den
eenen Burgermeesster, soo seer dat die Vroetschap liet
leggen sonder sijn confrater te spreecken, alsoo sij seyden
dat zij hadden denghenen gecregen die den brandt gesticht
hadde. Nu den Burgermeester comende tot sijn confrater,
gingen bij de Bailliu tot lijnent, die goedt jonde dat men
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geen Vroetschap soude leggen, maer weder opseggen , ende
dat maer Schepenen en Burgermren ende hij souden vergaederen, om informatie in te winnen vanden persoon die
sij gevangen hadden ende het brandtstichten opleyden.
Nu Schepenen boven sijnde, vergaderden al het volck , die
sij opgemaeckt hadden, voort stadthuys met piecken , mosquetten, roers, stocken, rappiers, hoyvorcken, oude mans,
jongens van 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 jaeren , vrouwen
met stenen in de schorteldoecken , kinderen met messen
bloot in de handt ende voorts alle 'tgene sij bijeen tonden
brengen, riepen ende creten; doch den Capitain vant garnisoen hadde het stadthuys boven in ende het grau stoot
beneden op de straet. De hoofden siende, dat sij daermede
deur mosten van 'tgeen zij voor hadden, gingen tot eenige
vande Vroetschap in buys ende seyden, dat haer beliefden
mede boven te gaen : want de gemeynte was niet te stillen ende daer stondt groot peryckel wt te wachten; want,
seyden sij, de gemeynte wilder een eyndt van hebben , dat
het bescheydt wt den Haech mocht comen om Borgermren
te verkielen, en kregen alsoo de Vroetschap boven. Nu
boven zijnde riepen het graeu: „Wij willen hebben dat Borgermren verkosen werden die wij begeren, ofte sij en sullender niet levendic)i aftomen." De Heeren seyden tegen
de hoofden, „Kiest diegene dye ghij begeert." „Neen",
seyden sij, „wij begeeren dat de Vroetschap het doen zal."
Eyntelick quaemen soo verre noch, dat sij te vreden waeren datter van elcke sijde een sonde gecommitteert worden ,
om wt te vaeren nae den Haech, om de acte te haelen
vande resolutie. Soo worden gecommitteert Dirck Gijsen,
olyslager, vande parthije, ende Dirck Arenss., schoenmaecker, van onse zijde, dewelcke moste beloven ende sweren
dat sij niet en zouden seggen, ten waere hem den Advocaet
Barnevelt vraechde, dat hij 't alsdan wel mochte seggen.
Nu dit alles zoo geaecordeert sijnde, Boude men afiesen:
zoo wie het wiste wt te brengen die den brandt gesticht
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hadde, soude drye hondert gulden hebben : want men
vonde geen getuyge, suffisant lijnde, op den persoon bovenverhaelt, die sij met gewelt int gevangenhuys sondes.
Riepen starck : „Sa , sa , valt aen , slae doodt , de rappieren wt , de lonten op den haen !" ende meenden het graeu
alsoo de soldaten het geweer wt de handt te overweldigen.
Den Capiteyn ende Officiers dat siende : „Sa, soldaten
de rappieren mede wt, de lonten oock op den haen !" ende
geboden haer te weren. Soo dat niet geschiet en waer ,
sij souden het stadthuys ingenomen hebben gehadt ende
sonder alle twijfel de Heeren vermoort hebben. Den
Capiteyn seer couragieux hem droech, daer hij af te dancken is. In somma, de Heeren weecken int stadthuys,
elck een om een goedt heencomen Bach, ende liepen boven
op solder eenige om alsoo wt eenige vensters te vallen op
daecken vande huysen aent stadthuys raecken , om alsoo
haer te bergen soo lange sij tonden ende mochten ; doch
den Capiteyn hieldt haer staende dat sij niet bouen conden tomen. Nu weder wat geslicht zijnde, consenteerden
dat de twe bovenverhaelt nae den Haech souden trecken,
ende dat de Heeren souden beloven ende sweren in dry
daegen niet wt de stalt en souden trecken , voor dat de
twee Gecommitteerden voor verhaelt weder gecomen waeren , ende hielden tegens wil ende danck van Burgermen
de poorten toe met stercke wacht vant grau, ronder yemandt wt te laten, meer wel in, ten waer hij wel dubbelt
van haer volck was; noch mans, noch vrouwen, noch kinderen mochten niet wt, sonde u L. anders wel verwitticht
hebben gehadt. In somma, wij waeren in sulcken desolaten staet, de dry dagen lang, van alle moedtwilligen
'snachts op onse deuren, dat ment met geen penne al beschrijven can, want 't soude te lang vallen. Ende weten de
goede steden dit niet te remedieren , soo moeten wij alles
toelaten wat sij begeeren, en sal te Mey als het Schen-
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beurt') is mede soo vaeren. In somma, ghij stede vander
Goude behoort ons bij te staen, ende latent alle de goede
steden weten tegens de vergaderinge , dat het weder met
gewelt geretracteert roerde, ende dat ons een hoop Vlamingen en grau ende wtheemsche wt ons goedt willen
stoten ende gestadich roepen, als sij voorbij ons gaen:
„Slee doot de bavianen en vervloeckte schelmen, sij sijn
niet waerdt dat zij leven. Hanght op de dieven, wij hebbender lang genoch af gequelt geweest !" In somma, dat
wij lijden moot God geclaecht sijn in den bogen hemel.
Dit nu soo geeyndicht sijnde sedert dat de twee voorut
wt waeren, sijn sij tusschen vrijdach snachts thuys gecomen,
ende de Vroetschap vergadert sijnde , sloegen de goede
voor, dat den Burgermer soude gecontinueert worden ende
dat men een van haere civielste bij hem soude setten, ofte
dat sij daer dry souden kiesen, die haere gemeynte begeerde. De Heeren souden daer een wt nemen, die metten
ouden Borgermr soude dienen. De partije soude dat de gemeynte , dat alles grau was, aen gaen dienen, wat haer
daer van docht. Werde Dirck Ghijsen, olyslager, daertoe
gecommitteert, dewelcke wtginck tot sijnent, daer der
veertich vergadert waeren , die hij 't voorhielde, dewelcke
daeraen gants geen contentement en hadden. Hij quam
wederom binnen boven met vier naemen , daer het grau
begeerde twe of te hebben. De personen, die hij brachte,
was den eenen Willem Dircks. , laecken coper, Jan Symonss., lijndrayer, een Backen dragers soon, eenen Adryaen Bastmes, cramer, ende een Allert, de Smit, als althans
noch smedende en sijn ambacht doende, daervan de Heeren twee mochten nemen en niemandt anders. Soo hebben
de Heeren, geen anderen weck mogen ingaen, doordien
1) Bedorven woord : misschien moet er staan : schepen beuri , de beurt
van schepenen om herkozen te worden. Werkelijk had te Oudewater de
verkiezing van schepenen plaats in Mei (zie Tegenw. Staat, Holl. V, p. 42).
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lij gedwongen worden , genomen Adriaen Bastiaens., Cramer, ende Allert de Smit, die noyt in eenigen dienst gewest
en zijn. Alsoo vant stadthuys geraeckt ende het grau is
gestilt en te ereden. Ghij lieden en haddet ons soo niet
behooren te laten steecken in sulcken verdriedt , maer ons
hadden comen ontsetten met u goede schutterye, soo hadden wij goede mede mogen handt over handt leggen om
wat moeers te bieden. In somma, soo u L. comt yet te
vernemen, dat de Heeren Staten hierin souden yet retracteren , soo wilt mij met eenen expressen bode verwittigen,
dat ick wat goedts tot u L. mach stieren, ende onse goede
mochte waerschouwen , dat wij wt de stadt trecken , want
souden ons anders tot een weerwraeck loot slaen. Dit
alles dient u L. tot advys van alle 't ghene hier gepasseert is. Ende sijdt met toewenschinge van een gelucksalich nieuwe jaer den Heer bevolen. Vale.
Copie.
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Ten geschenke ontvangen :
Van den Schrijver :
R. Chalon , Curiosites numismatiques , 15 e article (eitrait).
Brui., 1870. 8°.
Herman Rump , Literarischer Handweiser zunáchst fur das
kathol. Deutschland , n°. 88.
J. Wolbers, Rede gehouden bij de opening van het lokaal
der protestantsche militaire vereeniginq „Vreest God, eert den

Utrecht , 1870. 8°."
In ruiling ontvangen:
Van het Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande,
te Bonn.

Koning.

lahrbucher
XXVI. J.

1-48. Bonn , 8°.
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Bibliotheek. Aandeel van den Heer ran Sommelsdijk enz.

Winckelmannsprogramme 1847-1869. 4° and fol.
Bonn , Beilrge zu seiner Geschichte. Bonn , 1868. 4°.
Van het Institut Luxembourgeois, te Luxemburg.
Publications de la section historique XXIV (II). Luxenib.,
1869. 4°.
Van de Redactie :
De Katholiek , Maart 1870. 's Hertogenbosch , 1870. 8°.

AANDEEL VAN DEN HEER VAN SOMMELSDIJH AAN DE
ONDERHANDELINGEN BETREKKELIJK HET HUWELIJK
VAN PRINS WILLEM II.

De Heer Brill releveert , dat uit de correspondentie in
de Archives van den Heer Groen van Prinsterer, 2e Série,
IIIe deel, blijkt dat Sommelsdijk, in het verbaal van wiens
zending, in het eind van 1639 en het begin van 1640 in
Engeland, niets vermeld staat omtrent het aanstaande
huwelijk van Prins Willem II met Maria van Engeland,
aan de onderhandelingen betrekkelijk dit huwelijk meer
aandeel heeft gehad , dan men op grond van dat verbaal
zoude meenee. Spreker wijst vooral op den brief van 2
Februarij 1640 (n°. 577), om te betoogen, dat Sommelsdijk,
behalve den last van de Staten, nog een anderen last ontvangen had. De vernederende stap, dien men wegens den
slag van Duins van hem vorderde, was niet door de Staten
aanbevolen, maar van de zijde van den Prins, die daardoor
de zaak van het huwelijk meende te zullen bevorderen.
Immers achtten de Staten Sommelsdijk nog te toegevend.
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BRIEVEN VAN DE CELLES.

De Heer Dr. P. J. Vermeulen deelt eenige brieven mede
van de Celles, Prefect van het Dep t van de Zuiderzee,
van October 1813 , aan den Sous-Prefect te Amersfoort ,
waarin hij , met bijgevoegd model , de steden opwekt bij
adres de Keizerin als Regentesse van hare gehechtheid te
verzekeren. De Heer Vermeulen wenscht deze stukken
met nog andere in verband te brengen en daarop later
terug te komen.

DISCOURS OP DE GELEGENHEID DEZES TIJDS.
Uit het Archief van HILTEN.

Discours op de gelegentheyt deses tijdts.')
Considererende den duberigen staet soo van dele landen ,
als vande kercke Christi in deselve , soo staet voor deel
tijdt aen te mercken, dat acht off negen steden een ligue
1) Dit Discours herinnert sterk aan het Noodtwendigh ende levendich
Discours, dat aan Francois van Aerssen wordt toegeschreven. Op het
eind zijn er geheele zinsneden aan de beide opstellen gemeen. Doch het

Noodw. en lev. Disc. is oneindig krachtiger en vuriger, uitvoeriger en
meesterlijker gesteld. Oldenbarnevelt zegt van dat Discours in zijne
Remonstrantie, dat het oorspronkelijk te Amsterdam in een ruwe schets
vervat, en daarna in den Haag „opgepronkt" is, — zouden wij in deze
redactie het ruw ontwerp van het Noodw. en levendig Disc. teruggevonden hebben?
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hebben gemaect om de religie te veranderen, den ordinaris
cours van justitie te verhinderen, die authoriteyt van zijne
Ex tie Maurits van Nassauw onder den voet te treden, den
ouden eedt , die de garnisoenen gewoonlijck altijdt hebben
gedaen, te veranderen, die oude garnisoenen aff te dancken,
Waertgelders oock nieuw aen te nemen , ende de finantie
door onbetamelijcke dingen wt te putten , om alsoo de
religie , de justicie , het regiment van oorloge ende der
finantie geruineert hebbende, ons vaderlandt aende erffvijanden vandien (te) transporteren.
Het fundament van dese ligue is vastgemaect door de
scherpe resolutie vanden vierden Augusti xvjc ende seventhien , om welcke te smeden, sij tegen de ordre ende privilegie der landen eerst besondere vergaderinge hebben
gehouden , ende daernae alsoe geresolveert sijnde, in de
vergaderinge vande Staten van Hollandt ende Westvrieslandt door meerderheyt van stemmen doorgedrongen , in
absentie van drye, ende tegens 't advys van vijff, niet van
minste steden , medeleden van vergaderinge der Heeren
Staten zijnde.
De principale bande, waerdoor zij dese ligue staende
houden, zijn delen. Eerst die tegenwoordige gestalte vande
Gecommitteerde Raiden, die soodanich is, dat den Advocaet deselve gebruyct als den Paus zijn Cardinalen. Ten
tweeden een secreete besondere achterraet, bestaende van
eenige persoonen wt de vergaderinge vande Staten Generael , de Gecommitteerde Raiden, den Raet van Staten,
de Collegien van Justitie ende de Reeckencamer; in welcke
geraetspleecht, gedelibereert ende geresolveerdt wordt hetgene dat men daernae in alle Collegien arbeyt door te
dringen.
Ten derden, de Pensionarissen , die inde meeste Steden
creaturen vanden Advocaet sijn.
Ten vierden, de Arminiaensche, Papiste ende Libertijnsche persoonen ; waermede van langerhandt te vege ge-
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bracht is, dat de Collegien van 't landt ende de Magistraten vande steden niet weynich suspect zijn.
Ende om aen d'een sijde de goede ingesetenen der landen den ijver der religie te benemen, ende haere toe gedaen te maecken, soo strijt men niet alleen met woorden ,
maer oock door de gedructe schriften. Eerstelijck , dat
de Contraremonstranten de authoriteyt vande Ed. Mo.
Heeren Staten onder den voet willen treden. Ten tweeden,
dat den oorloch om de religie niet gevordert en is geweest. Ten derden , dat den Prins van Orangien za. memorie om de religie niet veel moeyten heeft willen doen, ende
weynich off geen onderscheyt heeft gemaect tusschen de
Luytersche ende Gereformeerde religie. Ten vierden , dat
de Provincien wt crachte vande gemaecte Vnie elck in
den haeren , de religie aengaende , vermogen soodanigen
ordre te stellen alst haer belieft.
Aen d'ander zijde , om d'oprechte patriotten ende lieffhebbers vande waere religie ende de vrij- ende gerechticheyden der landen verbaest ende versaecht te maecken :
Eerstelijck, soo handelt men tegens rechtsinnige vromen
christenen, soo leeraers als particuliere litmaten der kercken , die de vijff articulen in goeder conscientie beswaert
sijn aen te nemen , als wederhorige vande bevelen der Ed.
Mog. Heeren Staten. Ten tweeden , soo verhindert men
den ordinaris cours van justitie, soo dat de verdructe haer
met het middel van justitie niet connen behelpen. Ten
derden, men arbeyt de Papisten, Luytersche ende Menonyten wijs te maecken , dat de Contraremonstranten niet
anders voor en hebben als haer seffens de Remonstranten
wt het landt te verjagen. Ende alsoo schijnt het, datse oock
met de Papisten, Martinisten ende Menonyten haer religie pogen te verstercken, tegens de waere Gereformeerde
religie, om die te vermeesteren.
Ten vierden, men spreect seer trotsel. van zijne Ex C1e te
besnoeyen, waertoe tendeert dat men hem poocht te bene-
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men het recht van wt dubbel getal de Magistraten vande
respective Steden te eligeren , van patenten te geven ende
andere dingen meer. Ten vijffden, men seyt, men sail al
wagen wat men can om den voortganck vant nationael
Synodus te verhinderen, alles op te setten om haer ligue
staende te houden , ende haer scherpe resoluties door te
dringen, ende dat men de Ontfangers int lant de handt
sail sluyten.
Door dese wegen ist dat de ligeurs alles doen wat tot
nadeel vande welstant der religie inde landen streekende
is. Sij lopen ende reysen het landt op ende neer om haere
creaturen te maecken, ende rusten nimmermeer, contraminerende de goede saecken , ende arbeyden den eenvoudigen vromen luyden door schijn van reden te misleyden.
Welcke dingen, als men wel inliet ende rijpelijck overweecht, soo ist dat alle oprechte vrome christenen, die de
eenige salichmaeckende religie ende de vrij- ende gerechticheden der landen van harten lieff hebben, opt hoochste
bedroeft ende grootelijcxt verwondert sijn, dat het meestendeel vande goede patriotten, die noch eenich gesach hebben , soo slapende traech sijn om dese schadelijcke cours
ende verwoetheyt vande ligeurs te doen stuyten. Want de
sulcke sijn grotelijx bedrogen ende geheel verleyt, die daer
meenen dat dese saecke met beleeftheyt ofte soeticheyt
noch te helpen is. Onse parthijen sijn soo bitter partijdich,
parciael , heftich ende vreet, dat sij naer geen woorden
meer en vragen, al warense noch soo hooch ingestelt. Ende
om dat bijde goede steden niet meer gedaen en wort, soo
menen aen d'een sijde de ligeurs, datse niet meer connen
off derven doen , ende worden daeromme des te stouter.
Ende aen d'ander sijde, veel eenvoudige goedige patriotten
beelden haer selven in, dat de goede steden de saecken soo
wel niet en menen als haer woorden wel mede brengen;
ende desen worden hier door bedroeft ende verswackt. Dat
de ligeurs hier door te stouter worden blijct bij al haer doen.
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Als bij exempel tot een proefken , ten eersten, daeraen,
dat den Advocaet soo lange tot Vtrecht bleeff, niettegenstaende dat de Gecomitteerde Raden hem verscheyden malen beschreven , ende oock met besendinge van Commissarissen daertoe versocht hebben, ende dat hij Boude geseyt
hebben, niet van meninge te sijn om te comen, tensij dat
hem de Staten selffs ontbieden. Oock dat hij dat groote
segel ende veel secreten van 't lant wt dese Provincien int
Sticht van Vtrecht getransporteert heeft. Item , dat hij
geen plaetse in Hollandt ende Westvrieslandt en weet,
daer men de Staten met seeckerheyt sonde vergaderen.
Ten tweeden, 't aenschrijven vande Gecommitteerde Raiden
aende soldaten binnen Vtrecht in garnisoen leggende, op
de repartitie van Hollandt, dat se haer sullen hebben te
reguleren naer de Staten van Vtrecht. Ten derden , aen
hetgene onlancx is gepractiseert tegens de provisies ende
mandamenten bij den Hoogen ende Provincialen Raide, ten
behouve van A. Block van Haerlem, ende die gemeente van
Nieucoop ende Arleveen ') gegeven. Ten vierden aen het
hooch ende trots wtvaren , protesteren ende dreygen inde
vergaderinge vande Staten Generael tegens de bevorderinge
van het Synodus Nationael. Ten vijffden ende eyntelijck,
aen den roem vande ligeurs , dewelcke onlancx bij zijne
ExC1e ontboden sijnde, gebraveert hebben , dat de meeste
ingesetenen van 't landt Remonstransgesint lijn, -- datter
tegens een Contraremonstrant wel thien Remonstranten
int landt sijn, ja selver oock binnen Amsterdam , alwaer
de saecke alleen bij thien ofte twintich harthooffden gedreven wordt, ende andersints de geheele gemeente Remonstrants is.
Dat de goede patriotten hier door verswact worden, blijct
onder anderen daerwt , dat vele noch niet en connen gelooven noch aennemen, dat valsche geruchten geweest sijn,
1) d. i. Aarlanderveen.
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die omtrent den gen October lestleden ten laste van die
van Amsterdam gestroyt werden , omdat men na soo veel
goede, groote ende sware gewichtige voorgeven alle occasien niet metter daet ende bethoont 'tgene met woorden
wel heeft verclaert. Waerwt dan blijct, dat den Staet vant
landt huyden ten dagen , Godt betert , soodanich is , dat
indien de goede steden haer metter daet eersdaechs niet en
quyten , soo sal eerlange de religie ons benomen ende het
landt aende erffvijanden
R getransporteert sijn, eer men 't weet.
Op wat wijse nu dat men sich behoort te quyten, is wel
aff te nemen voor den verstandigen , te weten : Ten eersten , voor eerst met ware boetveerdicheyt ende vierige
gebeden tot Godt. Ten tweeden, daernae, alsoo Godt Almachtich door middelen wil wercken, soo moet een yegelijck, naer gelegentheyt van sijn beroepinge, soodanige middelen bijder hant nemen , als noch voor handen sijn. Ten
derden , de godtsalige Overheden, die Godt , soo wel als de
ligeurs, de publycke macht gegeven heeft , behooren te arbeyden de hier boven verheelde onrechtveerdige heersche
tirannie wrede banden te verbreecken ende wederom te
maecken contrarie seelen ende banden der gerechticheyt,
waerheyt ende lieffde, tot de eenige ware salichmaeckende
religie ende de vrijgerechticheden der landen. Ende om
daertoe te comen, alle mogelijcke middelen gebruycken om
de quade ligue tegen te staen, door Godes hulpe te ontbinden. Onder welcke sijn : Ten eersten , dat men het Nationael Synodus eerst wtschrijue, ende dan door de respective Provinciael Synoden doe prepareren. Ten tweeden,
dat men de authoriteyt van zijn Ex cie maintenere ende
hem als Gouverneur gebruycke tot bescherminge van waere
gereformeerde Religie ende de vrij- ende gerechticheden
der landen , ende de verhinderinge vande handelinge der
ligeurs. Ten derden, dat men de Collegien van Justitie
maintenere bij haere instructie ende de rechtbedieninge
vandien. Ende alsoo in deselve eenige plaetsen vaceren ,
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dat, gelijck als het is een poinct van Staet , dat men int
elfgeren vande persoonen tot bedieninge vande justitie geen
overstemminge en gedoocht. Ten vierden , dat men die
oude garnisoenen niet aff en dancke en onder geenen nieuwen eedt ofte belofte en brenge , en ordre stelle dat de
Waertgelders wt de gemene lants middelen niet betaelt,
maer geweert e`n affgedanct mogen worden. Ten vijffden,
dat men voor eerst niet te berde en brenge die penningen die men seyt dat die van Amsterdam noch schuldich
souden lijn, voor ende al eer dat die andere steden haer
achterwesen eerst betaelen , ende de religie, justitie , het
regiment van oorloge ende de fivantien in haeren ouden
staet gestelt werden. Hetwelcke indien de ligeurs weggeren te doen, dat men dan de andere gemene middelen
selffs gebruycke ende mesnagere , tot bescherminge vande
eenige waere salichmaeckende religie ende vrij- en gerechticheden der landen. Ten sesden , dat men de andere steden , daer eenichsints hoop schijnt te wesen om denselven
oock daertoe te bewegen , door beseydich arbeyden te induceren. Ten sevenden, dat men de steden ende plaetsen,
daer de goede ingesetenen tegens de vrij- en gerechticheden der landen te seer overheert, verdruct en de vrijheyt
der conscientie benomen wordt, door alle middelen arbeyden
te reformeren, om de waere gereformeerde religie suyver,
ende de vrij- ende gerechticheden der landen ongeschent
te bewaeren. Dese dingen behooren alle oprechte patriotten ende lieffhebbers vande waere gereformeerde religie ,
vrij- ende gerechticheden der landen te bewegen, om in
dadelijck bijder handt te nemen van alle mogelijcke middelen , die men in desen schuldich is te gebruyken, cloeckmoedich ende ijverich te sijn , want naelaticht , traecht en
slapicht doet in desen groot quaet. Waeromme ons behoort
op te wecken aen d'eene rijde de wackerheyt e t loosheyt
vande parthijen; aen d'ander zijde de gewichticheyt vande
goede saecke. De wackerheyt en loosheyt vande partije
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is soodanich dat , indien die datelijck met der daet niet
en wordt gestuyt, dat die ons dreycht tot alle wechne-

minge vande eenige waere salichmaeckende religie en de
vrij- en gerechticheyt der landen. De gewicheyt vande goede
saecke is soo groot em swaer, dat daer aenhangt ons eeuwich en tijdel. welvaren ; onse eeuwige salicheyt aende
hanthavinge vande eenige salichmackende religie; ons tijdel.
welvaren aende verwaringe van vrij- en gerechticheden der
landen , door het verlies van welcke niet alleen wij , maer
oock onse nacomelingen , onder een geestelijeke en lichamelijcke tirannie ende slavernije soude gebracht en ons vaderlant aende erffvijanden vandien getransporteert worden, soo
dat huyden ten dage de swaerste saecke die nimmermeer
voor vallen kan, sijude niet soo seer een menschel. als oock
Godts saecke, die eere Goodts op 't hoochste treffende.
Waeromme alle waere christenen, elck naer gelegentheyt
van sijn beroepinge, en principalijck die geene die Godt de
Heere tot bedieninge vande politycque als kerckelijcke ampten geroepen heeft, schuldich sijn, om in de hoochste indignatie vande Heer der Heyrscharen niet te vallen , desa
heylige saecke (niet) cleenmoedel. (maar) met een sonderlinge yver te behartigen. Ten eersten , wandt dit is die
saecke , die elcx een nae gelegentheyt van sijn beroepinge
boven alle dingen beuolen is te betrachten , en sijn beste
doende de wtcomste daervan den Alwijsen en Almachtigen
Godt bevelen en toebetrouwen. Ten tweeden , wandt dit
is de saecke daervan de Propheet Jeremias Cap. 48 verso
10 seyt : Vervloect is hij die het werck des Heeren tragel.
doet. Ende Christus Jesus , Lucas 9 verso 2: Niemant is
bequaem tot het Coninckrijcke Godts , die sijn handt aende
ploech slaet ende achterwaerts siet. Eyntel. 't is de saecke
waer door Goods woordt geëert wordt , dewelcke Godt den
Heere sijnen segen belooft heeft, leggende I Sam. 2 : 30.
„Wie mijn eert , die wil ick weer eeren."
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GETTSEN

LIEDBOEK,

door G. W. B E G E R,
Amanuensis van het Historisch Genootschap.

De Volksliederen kan men in het algemeen aanmerken als kenteekenen van den geest en het karakter
eener natie; aan deze ontbreekt het bij ons niet; krijgszangen en zoodanige die het bestaan van een openbaren
geest bewijzen, zijn bij ons te vinden; aan die, welke
eene ernstige strekking hebben, mangelt het mede niet,
..... Zoo was er nog een andere geest in de Spaansche
tijden, welke tegen de Spaanschgezinde Regenten gerigt
was , en kennelijk gemaakt werd in de zoogenaamde
Geuzenliedjes, van welke er weinig meer schijnen over
te zijn.
COLLOT D ' BSCURY, frollands

roem.

De Geuzenliedjes die onze vaderen te midden van hun
vurigen strijd tegen Spanje doen kennen , waren algemeen
onder het volk verspreid, en werden blijkens de herhaalde
uitgaven met graagte gelezen ; thans zijn ze aan ons volk
bijna onbekend '), en het is opmerkelijk hoe meer dan eene
eeuw geleden , dit boekje uit de handen des volks is verdrongen , zoodat er nog slechts een of meer verschillende
uitgaven gevonden worden in enkele openbare bibliotheken , óf in die van geleerden , óf bij verzamelaars van
curiosa, niettegenstaande, voor zoover mij op dezen oogenblik bekend is ', er van 1581-1748 twintig verschillende
uitgaven het licht hebben gezien.
De benaming duidt genoeg aan door wie ze vervaardigd
zijn; iedere belangrijke gebeurtenis in dien strijd voorgevallen , werd door den protestantschen rederijker aangegrepen, om in een lied, op een vliegend blaadje, aan het
volk bekend gemaakt te worden. De feiten daarin be1) Een enkel uittreksel hier en daar voorkomende zal wel niet als
blijk van bekendheid beschouwd worden.
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zongen loopen van 1564-1647. Slechts weinigen der
vervaardigers zijn bij name bekend ; sommigen hebben hun
gedicht met hunne zinspreuk geteekend. -- Van den bekenden Willem van Haecht, factor der Antwerpsche rederijkerskamer de Violieren, komen er slechts twee liedjes
in voor, en niet zooals Witsen Geysbeek , Biogr. Anthol.
en Critisch Woordenboek zegt: „verscheidene stukjes". —
Van Jan Cooman, van Delft, een ; van Cornelis van Niervaert in het Vervolg op Witsen Geysbeek vermeld, drie;
van Jeronimus van der Voort , factor van de Kamer de
Goudsbloem te Antwerpen, bij Witsen Geysbeek, een;
van A. V. Bisdom in het Vervolg op Witsen Geysbeek ,
drie; van Cornelis van Damme (niet vermeld), een ; van
H. S. van der Laan (niet vermeld), een; van Arent Dircksz.
Vos, pastoor in de Lier, in het Vervolg even aengestipt,
een ; van H. Slatius, den bekenden remonstrantschen predikant te Bleiswijk (niet vermeld), een; van den beroemden Dirk Volkertsz. Coornhert , een; en het overbekende
Wilhelmuslied aan Marnix van St. Aldegonde toegekend. —
Met de spreuk „God is mijn burcht", gevoerd door den
Middelburgschen rederijker H. van Kannenburch (niet vermeld), twee ; met „Weest die gij zijt", die van Jan Fruytiers, twee; met „Castijt zonder verwijt", die van P. Steerlincx (niet vermeld) , vier; met „Liefde baert peys", die
van Willem Jansz. IJselveer, bij Witsen Geysbeek aangehaald , een. Voorts komen er met de spreuk „Liefde
eermacht al", negen ; met „Staet nae 't beste", vijf; met
„Niet meer so dom", twee; met „Bedenek u 't is tijt",
een ; met „Een is nodich", spreuk vin den schilder Carel
Vermander ? , een ; met „Schuwt abuys", een ; met „Laet
den aert goet zijn", een; met „Raemt naer 't beste", een ;
met „In druck soek ik mijn geluk", een; met „Arbeyt om
rust", twee ; en met de initialen J. W. M. , een ; al de
overigen voeren noch naamteekening, noch zinspreuk.
Het is mij onbekend wie het eerst in 1581, zijnde de
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oudste uitgave , al die liedjes in één bundel heeft verzameld , onder den titel : Een nieu Geusen Lieden Boecxken ,
waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher
gheschiedenissen deel voorleden jaeren tot noch toe gedragen, eensdeels onderwijlen in druck wíghegaen , eensdeels nu nieu bijeen
ghevoecht. Vive le Geus. Vive Dieu. La Santé du Roy et la
Prosperité des Geus. Anno 1581.') Deze titel is aldus opgegeven bij J. Scheltema, in het 3e deel van zijn Mengelwerk ,
en naar deze uitgave heeft hij het bekende Wilhelmuslied
doen afdrukken. Eveneens is het gelegen met de daarop
volgende uitgave van 1588, zonder plaats van druk en
naam van uitgever'), doch met hetzelfde Vive Dieu enz.; zij
heeft op de keerzijde van den titel eene soort van Voorrede in dichtmaat „totten G oedthertighen Sanger" , en
geteekend „Zijt sonder arch" J. G. D. Van wie die zinspreuk is en of de letters den naam van den maker moeten
aanduiden weet ik niet; de liedjes zijn gemaakt op de gebeurtenissen sedert de komst van Alva tot aan het bestuur
van Don Juan. De beide uitgaven van 1603? zijn bezorgd
door Broer Jansz. te Amsterdam, want in zijne Voorrede
tot den „Beminde Sangher" zegt hij : „Alsoo ick Nebbe
bevonden dat U L. het oude Geuse Liedtboecxken aen-

1) Viele Literatoren haben, vielleicht nicht mit Unrecht, die Redaktion der Sammlung Philipp v. Marnicz zu geschrieben, besonders da
sein Wilhelmus von Nassouwe in so mancher Piece mit Vorliebe, den
Ideen and der Versart nach, immer widerkehrt. Natiirlich ist in dem
Geusen-Liederbuch, jenen herrlichen Nationalgesang ausgenommen, von
eigentlicher Poesie, wie in der Mehrzahl der Kriegs- and Volkslieder in
dieser Zeit, nur weinig zu finden. Es spricht iiberall lebendige That,
die Gluth der Freiheit, der Ingrimm des miszhandelten Volkes, die Liebe
zum Vaterlande sich aus. Jede Zeile ist mit dem Blut der kampfenden
Verfasser geschrieben and hat darum den hiichsten Werth. Munch.
2) ...... Die vorziiglichsten (Spott- and Kriegslieder) derselben warden in einer Sammlung vereinigt and im Jahr 1588, wie es scheint,
zu Antwerpen, dem Drucke, ohne Angabe des Ortes, ubergebeu. Munch.
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genaem is gheweest, en dat oock schier geen meer te koop
en zijn , soo heb ick dat selfde nu op een nieu ter hant
genomen te drucken" enz., waar hij heeft „bijgevoecht sommige Liedekens, die voor delen in ander boecken uytgelaten zijn, ende van den Sanger begeert worden." In dese
beide uitgaven die bijna hetzelfde zijn, zijn verscheidene
liedjes uit die van 1588 weggelaten , andere daar voor
in de plaats gesteld en eenigszins vermeerderd. Of de
navraag zoo sterk is geweest, dat nog in hetzelfde jaar
eene tweede uitgave moest volgen, weet ik niet. Genoeg
is het te zeggen , dat, ofschoon het getal liedjes hetzelfde
is , de beide uitgaven toch merkelijk verschillen '). De
uitgave van 1610, te Delft bij Bruyn Hermansz. Schinkel,
denkelijk door hem bezorgd, is genomen naar de uitgave
van 1588; zij heeft hetzelfde Sonnet en onderteekening
met de zinspreuk „Zijt sonder arch" J. G. D. De uitgever
heeft enkele liedjes uit den druk van 1588 weggelaten en
daarvoor negen andere in de plaats gegeven. Die van 1614
te A.mstelydam, bij Egbert A.driaensz., Boeckvercoper,
in 't Schultboeck , heeft insgelijk het „Tot den Sanger"
der uitgave van 1588 met de zinspreuk en letters. Zij
schijnt genomen naar den druk van 1610 met bijvoeging
van twee, en weglating van vier liedjes. Komen wij nu
nu tot de drukken van 1616 en 1620, denkelijk bezorgd
door Gerrit van Breugel in de Werelt vol druks te Amsterdam , en bestaande uit twee deelen, ieder deel met afzonderlijk register, dan valt terstond in het oog dat deze de
volledigste uitgave is, bevattende de beide deelen te zamen
152 liedjes. Het „Gecorrigeert ende verbetert" moet vooral

1) In den Catalogus Van Lennep, te dezer dagen verschenen , komt
eene uitgave voor getiteld : Geuze Lietboeck, waerin begrepen is den oor-

spronck en al de gheschiedenissen van de Troublen der Nederl. oorlogen
enz., 2 deelen. Amsterdam, Broer Jansz. en 0. Smient (1645). Ik
heb deze niet gezien , doch geloof dat het eene der uitgaven van 1603 is.
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niet te streng worden opgevat, daar deze beide uitgaven,
ofschoon de volledigste tevens de minstnauwkeurige is ,
dewijl bij eene slordige paginatje in sommige liedjes geheele regels zijn vergeten. De vergelijking met andere
uitgaven heeft mij daarvan meer dan overtuigd en veel
moeite gekost. Door wie de uitgave: Amsterdam bij Hendrik Lauwerensz., op 't Water, 1621, bezorgd is , weet ik
niet; misschien wel door den uitgever, waarin ik eenigszins versterkt word, dewijl ze gedrukt is te Amersfoort.
Zij schijnt tot grondslag gehad te hebben , de uitgave van
1588, want zij heeft dezelfde voorrede in dichtmaat, doch
met weglating der zinspreuk en de daar achter voorkomende letters, en is vermeerderd met twee nieuwe liedjes,
een op de gebeurtenissen van 1585-1597 en het andere
op de Overwinning bij Gibraltar. De uitgave van 1629 te
Amsterdam bij Barent Otsz., op de nieuwe Ossemarkt,
in de nieuwe drukkerij, zal wel door hem bezorgd zijn en
is een uittreksel uit den druk van 1616. Zij bevat geen
nieuwe liederen. De daaropvolgende is genomen naar de
uitgaven van 1588 en 1603. Onder het titelvignet het
bekende „Vive Dieu, la Santé du Roy et la Prospérité des
Gueux"; ze verscheen te „Dordrecht bij de weduwe van Andries Reyersz., tegen over de Vleyshouwerstraet" en is
vermeerderd met drie liedjes, waaronder er een op eene
gebeurtenis van het jaar der uitgave, t. w. op de overwinning van 's Hertogenbosch , en heeft dezelfde eenigszins
veranderde voorrede van den „Drucker tot den Zangher",
voorkomende in de uitgaven van 1603. De uitgave van
1645, voerende op den titel „Derde deel", is bezorgd door
Jacob Lievensz. van Rogge. In de voorrede zegt hij bevonden te hebben dat het Oude Geuse Liedboeck aangenaam is geweest, en daarom niet heeft kunnen nalaten
de andere liederen , die nog veel zijn, mede te deelen,
bevattende de gebeurtenissen voorgevallen sedert 1600 tot
1645, die h ij meer als veertig jaren geleden heeft bijeen
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verzameld en tot nogtoe in geen Liedboek verschenen
zijn. Met uitzondering van het liedje gemaakt op den
moord van Koning Hendrik IV van Frankrijk zijn dezelve
geheel nieuw. Of er bij dit derde deel geen eerste of
tweede behoort , of dat dit derde deel bloot als een aanhangsel op de bestaande Liedboeken moet beschouwd worden , weet ik niet. De uitgaven van 1656 en 1661 zijn
bezorgd door Jan Jacobsz. Bouman , wonende op 't Water
te Amsterdam , die er geen zwarigheid in heeft gemaakt
zijn naam onder de voorrede der uitgave van 1603, welke
voor de beide uitgaven voorkomt , te plaatsen ; met het
nederige verzoek , om zijnen arbeid na zijne kleine gaven
in dank te nemen. Verder zegt hij deze uitgave met
sommige nieuwe liedekens verciert te hebben , hetgeen
waar is , doch dit bepaalt zich slechts tot één, te weten
dat op den dood van Frederik Hendrik. Voorts komen er
dezelfde portretten der uitgave van 1603, in ovalen gevat,
in voor , met uitzondering, en om zeker een glimp van
nieuwheid aan zijn werk te geven , van Alexander Farnese , waarvoor op bl. 68 een portret in langwerpig vierkant, zijnde dat van een Engelsch of Hollandsch admiraal,
in de plaats staat. De omissie van twee liedjes in het
Register is in de beide uitgaven dezelfde. Het verschil
bestaat alleen in den titel, die in den druk' van 1656 in
vier roode, en die van 1661 in vier zwarte lijnen gevat
is , alsmede in het titelvignet.
De uitgave van 1683 is door den uitgever Jurriaan van
Poolsum , te Utrecht over het Stadhuis , geleverd. Wat
op den titel wordt gezegd „van nieuws oversien" is mogelijk , want zij is zeer nauwkeurig, doch wat aengaat de
vermeerdering „met verseheyde referijnen en liedekens" is
eene onwaarheid, want de 84 daarin voorkomende liedjes
allen reeds in de vroegere uitgaven opgenomen. Vergis
ik mij niet, dan is zij gegeven naar de uitgave van 1629;
waaruit hij sommige liedjes heeft weggelaten en daarvoor
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andere uit vroegere uitgaven in de plaats gesteld. Wat
beteekenen moet de uitdrukking op den titel „Mitsgaders
het tweede en derde deel", verklaar ik niet te begrijpen ,
evenmin als de versiering met „vele schoone figuren", die
integendeel zeer leelijk zijn. De daarop volgende van 1687
is gevolgd naar de Utrechtsche uitgave van 1683, doch met
verandering van de afbeelding op pag. 11; de overige schoone
figuren zijn dezelfde die in de uitgave van 1683 voorkomen ,
en zij heeft hetzelfde getal liedjes. Deze uitgave zal wel
door den drukker Symon Onder de Linde bezorgd zijn.
Er ontbreken mij thans nog de meer besproken uitgave van 1581, die van Dordrecht 1659 waarvan mij de
drukker onbekend is , die van Amsterdam , bij Michiel de
Groot , 1671, die van Amsterdam , bij Gijsbert de Groot,
1683 en die van Amsterdam , b ij Nicolaas van Daalen,
1748. Mijne herhaalde vragen in De Navorscher niet alleen , maar ook andere aangewende pogingen om de bovenstaande uitgaven te zien te krijgen, hebben schipbreuk
geleden ; de eerste uitgave van 1581 en de laatste van
1748 zullen voorzeker wel tot de grootste bibliographische zeldzaamheden behooren ; van de drie overigen is de
Amsterdamsche uitgave 1683 door wijlen den Heer Willems in het Belgisch Museum meermalen gebruikt.
Eindelijk dienen hier niet onvermeld te blijven d e( Geschiedzangen (Amsterdam 1852 , 2 deelen 12°) , uitgegeven
door den Heer Van Vloten, waarin een groot aantal liedjes
uit het Geuzen Liedboek is opgenomen. Genoemde Heer
heeft daarvoor gebruik gemaakt van vier verschillende uitgaven , terwijl voor zoo ver mij bekend is, dit het eenigste
werk is waardoor het Geuzen Liedboek weder eenigszins ter
sprake is gebragt. Die Geschiedzangen zijn , naar de bewerking te oordeelen , niet in den eigenlijken zin van het
woord , voor het volk bestemd.
Ik heb ter vergelijking het getal liedjes van al de door
mij gebruikte uitgaven, zoo als dit in de daar achter geXXVI. J.
15
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plaatste alfabetische registers voorkomt, naar den eersten
regel van ieder gedicht op één tabel bij elkander verzameld, waaruit blijkt dat de uitgevers nog al willekeurig
zijn te werk gegaan. Eene politieke strekking heb ik er
niet in kunnen ontdekken, daar het Wilhelmus van Nassouwen en andere liedjes ter eere van de Prinsen van
Oranje of hunne krijgsbedrijven gemaakt, ook in de twee
uitgaven onder de regering van Jan de Witt verschenen,
voorkomen , en misschien ook wel in de nog ontbrekende
van 1659 en 1671 `).
Ten slotte heb ik nog eene aangename plicht te vervullen , namelijk al de Heeren die mij hunne uitgaven ter
beschikking hebben gesteld, welmeenend te bedanken.
Meer bijzonder moet ik die dankbetuiging toebrengen aan
het Bestuur van het Historisch Genootschap , aan den
Heer Kneppelhout van Sterkenburg, aan den Hoogleeraar
De Geer, aan de Heeren Bibliothekarissen der Leidsche
Acad. Boekerij en die van de stad Haarlem, alsmede aan
den Heer archivaris Scheltema te Amsterdam, die de vriendelijkheid heeft gehad mij den Catalogus van wijlen zijn
oom, den Heer Jac. Scheltema, ter opsporing van de uitgave van 1581, te doen raadplegen.
De voornaamste gebeurtenissen waarop de Liedjes zijn
gemaakt zijn de volgende:
1564. Op het verbranden van Christoffel Fabritius, predikant te Antwerpen.
1) Uit de tabel ontwaart men dat er tot heden geen volledige uitgave
van het Geuzen Liedboek bestaat. lk ben in het bezit van al de liedjes
die in de volledigste uitgaven, namelijk die van 1616 en 1620, ontbreken ;
bij een nieuwe uitgave zou het wenschelijk zijn ook deze op te nemen,
waardoor dan voor het eerst een compleet Geuzen Liedboek het licht
zoude zien.
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1566-67. Scherpe hekeling en bespotting van den Paus,
kardinalen, monniken, priesters, de mis, het vagevuur enz.
1567. Vertrek van den Prins van Oranje.
1568. Slag bij Heiligerlee. Onthoofding van Egmond
en boorne. Veldtocht van den Prins. Wilhelmus
van Nassouwen.
1569. Op den tienden penning.
1570. Verbranden van vier priesters, overgegaan tot
de Gereformeerde kerk in den Haag. Pardon van
Alva.
1572. Inneming van den Briel. Moord te Rotterdam.
Pacheco , Spaansch ingenieur, te Vlissingen opgehangen. Inneming van Bergen. Tweede komst
van den Prins in het land.
1573. Ewout Pietersz. Worst. Belegering van Haarlem.
Idem van Alkmaar. Slag op de Zuiderzee. Vertrek van Alva. Lumey, graaf van der Mark.
1574. Gesteldheid des lands bij de komst van Requesens. Slag bij Bergen op Zoom en Roemerswaal.
Inneming van Middelburg. Slag op de Mokerheide. Muiterij der Spanjaarden te Antwerpen.
Overwinning der Zeeuwen en gevangenneming
van den Spaanschen vice-admiraal Adolf van
Haamstede. Aanslag op Noordholland. Pardon
van Requesens. Belegering van Leyden.
1575. Vredehandel te Breda. Tocht van Hierges in
Noordholland. Inneming van Buren en Oudewater door de Spanjaarden. Huwelijk van Willem I
met Charlotte de Bourbon. Inneming van Brouwershaven en moord te Bommenede door de Spanjaarden.
1576. Dood van Requesens. Inneming van Zierikzee
door de Spanjaarden. De Spaansche soldaten rebellen verklaard. Gevangenneming van sommige
15*
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leden van den Raad van State te Brussel. Spaansche furie te Maastricht. Spaansche furie te Antwerpen. Bevrediging 'te Gent. Gevangenneming
van Caspar de Robles, gouverneur van Groningen. George de Lalaing, graaf van Rennenberg.
1577. Belegering van het kasteel Vredenburg. Vertrek
van het Spaansche krijgsvolk. Don Juan. De
Prins van Oranje te Utrecht. De Prins te Gent
1578. Matthias, gouverneur.
1580. De Prins in den Ban.
1581. Ontzet van Steenwijk.
1583. Fransche furie te Antwerpen.
1584. De Prins door Balthazar Gerards doorschoten.
1585. Belegering van Antwerpen door Parma. Brug
over de Schelde.
1587. Prins Maurits.
1588. De onoverwinnelijke vloot.
1589. Verraad van Geertruidenberg.
1590. Inneming van Breda.
1591. Inneming van Zutphen , Deventer en het fort
Knodsenburg.
1593. Inneming van Geertruidenberg.
1596. Overwinning bij Cadix.
1597. Albertus.
1599. Belegering en inneming van Bommel.
1600. Gevecht tusschen den Heer van Breauté en Leckerbeetgen. Slag bij Nieuwpoort. De Zwarte galei.
1601. Belegering van Oostende..
1604. Miraculeus Mariabeeld te Halle gevonden.
1607. Overwinning bij Gibraltar door Heemskerk. Kerkelijke oneenigheden.
1609. Bestand voor twaalf jaren.
1610. Moord van Koning Hendrik IV van Frankrijk.
1614. Vernieling der stad Mulheim.
1618. Afdanking der Waardgelders. Gevangenneming
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en onthoofding van Oldenbarneveld. Verandering
der Regering te Schoonhoven.
1619. Synode Nationaal.
1621. Expiratie van het Bestand.
1622. Inneming van Gulik door graaf Hendrik van den
Berg. Belegering van Bergen op Zoom door
Spinola.
1623. Aanslag op het leven van Prins Maurits door de
zonen van Oldenbarneveld c. s.
1624. Belegering van Breda door Spinola.
1625. Dood van Prins Maurits.
1627. Belegering van Grol door Frederik Hendrik.
1628. Verovering der Zilvervloot.
1629. Belegering van 's Hertogenbosch. Inneming van
Wesel. Inval der Spanjaarden op de Veluwe.
Inneming van Olinda door Loncq.
1631. Zeeslag op het Slaak.
1632. Tocht naar de Maas. Stralen, Venlo, Roermond
en Sittard ingenomen.
1633. Verovering van Rijnberk. Spotlied op Sante Croce.
1634. Aanslag op Rijnberk door de Spanjaarden.
1635. Aanslag op de Philippeschans.
1637. Verovering van Breda.
1639. Slag bij Duins. Maarten Harpertsz. Tromp.
1644. Verovering van Sas van Gent.
1647. Dood van Frederik Hendrik.
BIBLIOGRAFISCHE BESCHRIJVING DER VERSCHILLENDE
UITGAVEN.

Een nieu Geu- 1 sen Lieden-Boecxken, I Waerinne begrepen is den gantschen I Handel der Nederlandtscher geschie- I denissen , does voorleden jaeren tot I noch toe
gheschiedt eensdeels onder- 1 wijlen in Druck wtghegaen,
eens- I deels nu nieu bij- ghe- I voecht. I Nu nieulick ver-
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meerdert ende verbetert. 1 (Vignet in langwerpig vierkant
met enkele lijnen. Regts portret van Brederode , in het
midden de bekende bedelaars knapzak of randsel, en links
de Geuzennap of bedelaars drinkbak. Een en ander een
weinig rood aengetint. In het midden: Vive le Gues.)
Vive Dieu La Santé du Roy, & la I Prosperité des Geus
1588. I
De titel is gevat in een gefigureerden zwarten rand, die
boven en beneden 17 en op de zijden 9 streep breed is.
Gedrukt met roode en zwarte Hoogduitsche en het Vive
Dieu enz. met romeinsche letters.
Titel.
Totten goedthertighen Sanger.
Comt lustighe Gheesten tot u vermaken , bier
Om te ringhen dees Geuse Liedekens zijt ghesint,
Ghij sulter wt weten de Nederlantsche laken, schier
Ende Duck Dalfs comste in dees Landen ontrint,
Van zijn Tyranny ghij hier overvloedich vint,
En van 't dooden en bannen der Nederlantsche Heeren,
Van branden en hanghen die Christum . bekent
Hebben , end hoe hij 't volck ghinck schatten en scheerera ,
Maer dit moest deur Baals Papen informeren
Op datse mochten blijven in heuren staet :
Oock om dat de Spaengiaerts sochten met groot begheeren
Meesters te wesen int Nederlandt delicaet :
Maer deur Gods goetheyt zijnse versmaet
Soot blijkt in de Liedekens van Duck Dalfs vertrecken.
Daer nu quam de Monick men macher met ghecken
Die boven beloften de Maranen hadde vermoort,
Hij stelde met tracteren tot Pays veel listighe kecken,
Waer door veel menschen in haer bloedt werden versmoort,
Maer groote victorie en heeft hij niet ghespoort,
Alles vindyt hier na malcander soot behoort:
Oock hoe de Prins van Orangien is ghecommen
Int Regiment, tot beschutting dees Nederlanden
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Hoe hij ontfanghen is als een Vader alommen
Grootelickx tot der voorseyden Tyrannen schanden,
Hij soecket Slandts welvaert seer goeder handen
Ghelijck als David in Israel heeft ghedaen ,
Maer verraed'lijck zijns levens van den Tyran berooft
Van de Staten eerlijck doen begraven als slandts hooft,
Twelck ghij wt dees Liedekens sult connen verstaen ,
Daerom u lieden tot die 't ondersoecken begheeft:
Ende don Joans clachte vindy hier oock aen
Die door zijn jonckheyt te seer heeft ghesneeft:
Oock victory end' vreuchden Liedekens bij een vergaert,
Vant benauwen end' ontsetten der steden jent fijn
Als Haerlem , Alcmaer, Leyden wijt vermaert
Hier bij een ander tot yegelicx nut gheprent zijn.
Zijt sonder arch. J. G. D.
Sign. A. ij. --- K. v.
Fol. 2. Geuse Liekekens, aanvangende met : Een Psalm
van Penitencie Duci (sic) Albani. Na de wijse van den
tweeden Psalm : Waerom raest dat volck etc.
De Liedekens eindigen op fol. 79 verso met: Eynde des
Lieden-boecx. Daarna 2 pag. register, beginnende: C. Register deses Lieden-boecx , om lichtelijck te vinden tghene
dat men begheert, ghemaeckt nae de Ordeninghe vanden
A. B. C.
De geheele bundel bestaat uit 61 Liedjes, die ook in
het register voorkomen. Op fol. 71 verso beginnen de
Refereynen, terwijl de Nieuwe Liedekens op fol. 76 aanvangen.
In het register heeft het liedje : Den dertichsten Mey
op Pinxterdach, fol. 45, moet zijn 41. Een nieu Liedt
soo wil ick singhen, fol. 49, moet zijn 48. Wij Geuskens
willen nu singhen, 20, moet zijn 21. `)

1) Eene beschrijving dezer uitgave vindt men in Munch , Niederlan-

disches Museum, Magazin fur Geschichte, Literatur, Kunst and Kenntnisz
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Geuse Lietboeck 1 Waer in begrepen is den oor-1 sprongh
vande Troublen der Ne- 1 derlantsche Oorlogen en tgene
daer J op gevolght is. 1 Mitsgaders sommighe Refereynen
ende 1 Liedekens, in desen druck hier bijgevoeght. I Met
schoone Figueren na 't leven ver- 1 ciert. Alsmede oock
het tweede Deel , dit I Jaer eerst in druck uyt-gegeven.
(Vignet : links portret van Brederode , in het midden
de zak, even- als in de uitgave van 1588, niet aangetint,
daar boven in het midden : Vivo le Gues.) t'Amsterdam ,
Bij Broer Jansz,, woonende op de Nieu- 1 zijds AchterI
burgwal , inde Silvere Kan (1603?). De geheele titel gevat in 4 zwarte lijnen. Onder den 5 regel een zwarte lijn,
onder den zevenden een id., onder den lien een idem. Met
roode en zwarte hoogd. en romeinsche letters gedrukt.
Titel.
Den Drucker tot den Sanger.
Beminde Sangher. Alsoo ick hebbe bevonden dat U L.
het oude Geuse Liedt-boecxken aengenaem is gheweest,
ende dat oock schier geen meer te koop en zijn, soo heb
ick dat selfde nu op een nieu ter hant genomen te drucken , waerin verhaelt zijn de principaelste saken die hen in
dese Nederlanden hebben toeghedragen , beginnende int
jaer 1566 en also voorts vervolgende. Te weten : Van de
wreetheden die de Spangiaerden ghepleeght hebben , als
oock van sommige heerlijcke ende treffelijcke Victorien ,
dewelcke Godt Almachtigh die van de Gereformeerde Religie belieft heeft te verleenen , met oock noch sommighe
schoone Refereynen , die ten selven propooste zijn dienende
hier achter bij gestelt, en tot meerder gerief des Sangers
zijn de Liedekens al achtervolgende gestelt, also 't geschiet
is: Ende hebbet oock met sommighe nieuwe Liedekens verciert , hopende dit u de selve noch meerder sullen aen-der

óientlichen Zustande in den Niederldnden. Carlsruhe , 1837. Ers-

tes Heft S. 106.
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ghenaem zijn , ende wilt desen arbeydt nae onser kleyner
gaven te danck nemen, ende den Heere bevolen blijven.
Vaert wel.
Sign. A. ij tot 0. v.
Fol. 2. Geuse Liedekens, aenvangende met de Psalmen
van Penitentie Ducis Albani. . De liedekens eindigen op
bladz. 110 verso , daarna Register ghestelt op den A. B.
C. enz. , ongepagineerd ,• 4 bladz. Het geheel bevat 89
liedjes , terwijl er in het Register slechts 88 voorkomen.
Het liedeken gemaakt bij M. Arent Dircksz. Vos , Slaet
op den Trommele van dieredomdeyne, is in het Register
op de letter S. vergeten. Bladz. 44 is niet gepagineerd.
Deze uitgave bevat de navolgende portretten in ovaal
met latijnsch randschrift , als : dat van dlva, Brederode,
Willem 1 Prins van Oranje , Margaretha , Lodewijk van Nassau , Egmond , Hoorne , Lumey,

nog eens dat van Lodewijk

van Nassau , Requesens , Granvelle , Alexander .Farnese , Mau-

komende deze portretten ook voor in de uitgave van Van Meieren , Hist. der
Nederl. oorlogen, gedrukt te Danswijk 1608. De Liedekens
met korte regels zijn in twee kolommen met kleinere letter gedrukt ; op fol. 99 beginnen de Geuse-Refereynen,
terwijl op fol. 106 volgen sommige Liedekens die voordesen in ander boecken uytgelaten zijn , ende vanden Sanger
begeert worden, daerom hier bij gevoecht.
Op de laatste bladzijde van het ongepagineerde Register:
Den pieus-gierigen Leser sal gelieven te weten , dat het
tweede deel van 't Geuse Liedt-boeck , verciert met schoone
Figueren ende veele nieuwe Liedekens, mede te becomen
is tot Amsterdam bij Broer Jansz. ende Ot Barentsz. Smient.
Finis.
rits, de Graaf van Mansvelt , Albertus ,
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en 'tgene daer 1 op gevolght is. ( Mitsgaders sommighe Refereynen endei Liedekens, in desen druck hier bij gevoeght. i Met schoone Figueren nae 't leven ver- I ciert :
Als mede oock het tweede Deel, dit i Jaer eerst in druck
uyt-gegeven.: (Vignet langwerpig vierkant met dubbele
zwarte lijnen als in de vorige uitgave. In het midden
Vive le Gues.) t'Amsterdam, I Bij Broer Jansz., woonende
op de Nieu- ( zijds Achter-burgwal, inde Silvere Kan. i
(1603?)
Met roode en zwarte hoogduitsche en romeinsche letters
gedrukt. Onder den vijfden regel een zwarte lijn, onder
den zevenden een idem , onder den elfden een idem , en
de geheele titel in 4 roode lijnen gevat.
Titel.
Den Drukker tot den Sangher. Beminde Sanger: Also
ick Nebbe bevonden dat U. L. het oude Heuse Lietboexken aengenaem is geweest, ende dat oock schier geen
meer te koop en zijn , soo heb ick dat selfde nu op een
nieu ter haat ghenomen te drucken , waer in verhaeldt
zijn de principaelste saken die hen in dele Nederlanden
hebben toeghedragen , beginnende int Jaer 1566 en also
voorts vervolghende. Te weten : Van de wreetheden die
de Spangiaerden ghepleeght hebben , als oock van sommighe heerlijcke ende treffelijcke Victorien, de Weleke Godt
almachtigh die vande Gereformeerde Religie belieft heeft
te verleenen , met oock noch sommighe schoone Refereynen , die ten seleen propooste zijn dienende, hier ,achter
bij gestelt, en tot meerder gerief des Sanghers zijn de
Liedekens al achtervolgende gestelt also 't gheschiet is :
Ende hebbet oock met sommighe nieuwe Liedekens vercierdt , hoopende dat u de selue noch meerder sullen aenghenaem zijn , ende wilt desen arbeyt nae oneer kleyner
gaven te danck nemen , ende den Heere bevolen blijven.
Vaert wel.
Sign. A. ij. -- O. v.
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Fol. 2. Geuse Liedekens, aanvangende met de Psalmen
van Penitentie Ducis Albani. Even als de voorgaande
uitgave, eindigen de Liedjes op bladz. 110 verso; daarna
Register ghestelt op den A. B. C. even als in de voorgaande beschreven uitgave. Hetzelfde getal liedekens 89
in het Register 88.
Deze uitgave komt overigens in alles met de voorgaande
overeen en heeft ook op de laatste bladz. van het ongepagineerde register, hetzelfde bericht aan Den nieus-gierigen
Lezer enz.
Ook komen er dezelfde portretten in voor.
Pag. 20 heeft 2, 45 heeft 54, 61 is ongepagineerd.
Op bladz. 34 heeft de sign. E 2 (arabische cijfers), deze
zijn nu eens hoogd. dan weder arabisch.
Over het algemeen is de druk veel zwarter dan in de
voorgaande uitgave; welke van beiden het eerst verscheen
is niet te bepalen.

Een ( Nieu Geusen Liet-Boecxké , waer- I inne begrepen is, den gantschen handel der Nederland, in voorleden Ja- ren tot noch toe geschiet , de welcke eens- j
deels onderwijlen in Druck wtghe- gaen , ende met meer
andere bij I een ghevoecht zijn. ( Nu nieuwelick vermeerdert ende verbetert. I (Het gewone titelvignet) Tot Delf.
Bij Bruyn Harmanssz. Schinckel, aende ( Voorstraet in
de ghecroonde B I Anno 1610. I De titel gevat in een
geillustreerden rand boven en onder breed 15, op de beide
zijden 9 streep. Gedrukt met hoogd. en romeinsche letters.
Titel.
Op de verso zijde hetzelfde sonnet Totten Sangher, als
in de uitgave van 1588, geteekend met de zinspreuk Zijt
sonder arch. J. G. D.
Sign. A. ij. -- M. v.
De Liedjes beginnen op fol. 2. Het eerste Liedeken
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is een Psalm van penitentie Duci Albani &c. — en eindigen fol. 65 verso. Daarna beginnen : Nieuwe Liedekens
tot fol. 91 verso en vervolgens de Refereynen tot fol. 94
verso. Eindelijk 3 bladz. Register, ongepagineerd, en aan
het slot: Ghedruct tot Delff, bij Bruyn Harmanssz. Schinckel , woonende aen de Voorstraet inde ghecroonde B.
Het bundeltje bevat 67 liedjes, terwijl er in het Register slechts 65 voorkomen. Het liedje „Och wie sal ons
oogen nu ter tijt" fol. 5 verso, en „Hij merckt nu claer
die heeft verstant" fol. 83 verso, zijn in het Register vergeten.
Fol. 34 heeft 24, fol. 69, 84 en 93 zijn ongenommerd.

Het Nieu Geusen I Liet-Boeck , waerinne 1 begrepen
is den ganschen han- I del der Nederlanden , in voorleden
I jaren ' tot noch toe gheschiedt, de 1 welcke eensdeels
onderwijlen I in Druck uytghegegaen. I Nu nieuwelick vermeerdert met Liede- I kens die noyt in Liedtboecken ghedruct I zijn gheweest. I (Gewone titelvignet) T'Amstelredam. j Bij Egbert Adriaensz. Boeckvercoper I woonende
inde S. Jacobs Capel- I steech, int Schultboeck. An.1614.
Met Hoogd. en Romeinsche letters gedrukt.
Het vignet in 4 zwarte lijnen en de geheele titel in
een geillustreerden rand gevat, boven en onder 13 , op de
zijden 7 streep breed. Op de keerzijde van den titel het
Tot den Sanger der uitgave van 1588, met de zinspreuk en
letters.
De liedjes vangen aan op fol. 2. Het eerste Liedeken
is een Psalm van penitentie (er staat pe-entie) Duci Albani , nae de wijse van den tweeden Psalm Davids enz.
Waerom rasen de Geusen met hoogmoet? en eindigen fol.
74 verso. Daarna Nieuwe Liedekens tot fol. 92 verso, en
van daar tot fol. 95 verso Refereynen. Het bundeltje sluit
met 3 ongepagineerde bladzijden register.
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Het getal liedjes bedraagt in den bundel 65, terwijl er
in het Register slechts 63 voorkomen Het liedje beginnende : Och wie zal mijn ooghen nu ter tijt, op fol. 5 verso,
alsmede dat, aanvangende : 0 Heere wilt u erbarmen, fol.
21 zijn in het Register vergeten.
Fol. 19 heeft 16, fol. 70 ongenommerd, 78 id., 88
heeft 8.
Eerste Deel van 't J Nieuwe Geusen I Liet Boeck, waerinne be- I grepen is den gantschen handel 1 der Nederlanden , beginnende Anno ( 1564, wt alle oude Geusen Liet
I boecken bij een versamelt. ( Verciert met schoone Oude
Re- 1 fereynen en Liedekens I te voren noyt I in eenige
Liet-boecken ghedruct. Met de Figuren der Gouverneurs.
I Ghecorrigeert ende verbetert , ende die 1 Lieden op hun
maete en achter-een j volghende Jaeren ghesteldt. I (Het'
bekende titelvignet) t'Amstelredam, bij Gerrit van Breugel I Inde Werrelt vol Drucks, Anno 1616. I De titel gevat in een geillustreerden rand.
Tweede Deel van 't I Nieu Geusen 1 Liet-Boeck , waerinne be I grepen is den gantschen handel I der Nederlanden , beginnende Anno ( 1574 tot 1616. Van verscheyden
I Auteuren bij een versamelt. i Verciert met schoone Oude
Re- I fereynen en Liedekens, te voren noyt 1 in eenige
Liet-boecken ghedruct. I Met de figuren der Gouverneurs.
I Ghecorrigeert ende verbetert, ende die 1 Lieden op hun
maete en achter-een i volghende Jaren ghestelt. (Titelvignet als in het le deel.) t'Amstelredam, bij Gerrit van
Breugel i Inde Werrelt vol Drucks, Anno 1616. 1
Beide deelen met roode en zwarte Hoogd. en Romeinsche
letters gedrukt.
le Deel.
Titel.
Sign. A. ij. -- M. v.
De Liedekens beginnen fol. 1 met dat van Christoffel
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Fabritius en eindigen fol. 89 verso. Daarna volgen de
Geusen Refereynen tot Fol. 93 recto. Fol. 93 verso begint het Register, bevattende drie ongepagineerde bladz.
Onder aan : Gedruct t'Amsterdam bij Gerrit van Breugel,
in Dirck van Assensteech, in de werelt vol Drucx.
Het eerste deel bevat vijf en tachtig liedjes, die ook in
het Register voorkomen.
De portretten in langwerpige vierkantjes , met dubbele
lijnen , zijn : dat van Coninck Philippus, Madamme de
Parma, Wilhelmus Prince van Oraengien , den Hertoch
van Alba, Graeff Lodewijck van Nassou, Groote Commandeur (Requesens).
Fol. 24 heeft 23 , dat tweemaal voorkomt ; 54 heeft 44.
Tweede Deel: Titel. Sign. A. ij. -- M. v.
De liedjes beginnen fol. 1 met het jaar 1574. Ten eerste
van 't overgaan van Middelburch, en eindigen fol. 80 recto;
daarna volgen de Refereinen tot fol. 86 recto. Op dezelfde bladz. begint het Register en bevat drie ongepagineerde bladz. ; aan het slot : Eynde des Registers.
Het tweede Deel bevat 67 liedjes , terwijl er maar 66
in het Register voorkomen. Het liedje beginnende : Och
Paus, Heylige Vader, groot van waerden, is in het register vergeten.
De portretten zijn , dat van Don Jan d'Austria , Duck
d'Alenson , Mauritius van Nassou , Prince van Parma.
Fol. 48 heeft 40 en daarna is de pag. op nieuw met
41 begonnen, zoodat van fol. 40-47 de paginatie dubbel
is; 64 heeft 65, fol. 66 is dubbel.

Eerste Deel van 't I Nieu Geusen 1 Liet Boeck , waerinne be- 1 grepë is den gantschen handel 1 der Nederlanden , beginnende An. J 1564, wt alle oude Geuse Liet- ,
boecken bij een versemelt. I Verrijct met schoone oude
Re- 1 fereynen en Liedekens, te vore' noyt I in eenighe
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Liet-boecken ghedruckt. I Met de Figueren der Gouverneurs. ! Gecorrigeert ende verbetert, ende die ( Liedekens
op hun meet en achter I een volghende jaeren ghesteldt.
(Titelvignet als in de vorige uitgaven met een langw. vierk.
lijn.) t'Amstelredam bij Gerrit van Breugel I Inde Werrelt
vol Drucks, Anno 1620.
Met roode en zwarte Romeinsche en Hoogd. letters gedrukt.
De titel gevat in een versierden zwarten rand.
Tweede Deel van 't 1 Nieu Geusen ( Liet Boeck, waer
inne be- I grepen is den gantschen handel I der Nederlan1574 tot 1616. Van verscheyden
den , beginnende Anno
I Auteuren bij een versamelt. I Verciert met schoone Oude
Re- I fereynen en Liedekens, te voren noyt 1 in eenighe
Liet-boecken ghedruct. I Met de Figuren der Governeurs.
I Ghecorrigeert ende verbetert ende die j Lieden op hun
maete en achter-een 1 volghende jaren ghestelt. 1 (Titel
vignet als boven doch niet aangetint.) t'Amstelredam bij
Gerrit van Breugel I Inde Werrelt vol Drucks, Anno 1622.
De titel gevat in een versierden zwarten rand. Eerste
en elfde regel romein en de rest hoogd.
J

le Deel.
Titel.
ij. -- M. v.
Sign.
Fol. 1 beginnen de Liedekens met Va Christoffel Fabri,
Dienaer des Godlycken Woorts, binnen Antwerpen verbrant, (1564.)
De portretjes in langw. vierkant, zijn : van Koning Philips, Margaretha, de Prins van Oranje, Alva, Lodewijk
van Nassau, Requesens, dat een lijn mist, zijnde de overigen van dubbele lijnen voorzien.
De pag. is meestal fout , fol. 15 heeft 16, 24 heeft 23 enz.
De liedekens eindigen op fol. 93. Daarna 3 bladz. register en aan het slot : Ghedruct t'Amsterdam bij Gerrit
van Breughel I woonende in Dirck van Assensteech -inde I Werelt vol Druck. I
A.
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Het eerste deel bevat 85 Liedjes, die ook in het register voorkomen. De Geuse Refereynen beginnen op fol.
89 verso.
Tweede Deel.
Titel.
Sign. A. ij. -=- M. v.
De Liedekens beginnen op fol. 2 met 't overgaan van
Middelburg, opde wijse Wilhelmus van Nassouwen.
Fol. 35 heeft 33, 38 heeft 28, 48 heeft 40 en de verdere paginatie weder voortgezet met 41 enz. , zoodat die
fol. tweemaal voorkomen. Met het register 95 fol.
De liedekens eindigen op de foutieve fol. 86, met Eynde
des Boeex en daarna 3 bladz. register.
Het tweede Deel bevat 67 liedjes, terwijl er in het
register maar 66 voorkomen. Het liedje beginnende: Och
Paus Heylige Vader groot van waerden, is op de letter 0
vergeten.
De portretten zijn , dat van Don Juan , duc d'Alenson ,
Maurits van Nassau en Parma.
De Refereynen beginnen op fol. 80.
Deze uitgave is volkomen gelijk aan die van 1616 bij
denzelfden Gerrit van Breugel uitgegeven ; ook in het
tweede Deel wordt het liedje Och Paus heylige vader,
op de letter 0 in het register gemist.

Het I Nieu Geusen I Liet Boeck , waer inne j begrepen
is den ganschen han I del der Nederlanden , in voorle- I
den jaren tot noch toe gheschiet , de- I welcke eensdeels
onderwijlen I in Druck uytghegaen. I Nu nieuwelick vermeerdert met 1 liedekens die noyt in Lietboec- I ken gedruct zijn gheweest. I (Het bekende titelvignet) t'Amsterdam. Men vintse te koop bij Hendrick Lau- ( werensz.,
op 't Water , 1621.
De eerste regel met romein kapitaal, de zeven volgende
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met hoogel. letter, de drie volgende gewoon romein , de
twaalfde romein kapitaal, de overige .met hoogel. letter.
De titel gevat in een versierden rand.
Titel.
Sign. A. ij. — M. v.
Tot den Sangher. Hetzelfde gedicht als voor de uitgave van 1588, doch met weglating van de spreuk : Zijt
sonder arch, J. G. D.
De liedjes beginnen op fol. 2. Het eerste liedeken is
een Psalme van penitentie Duci Albani enz. , Waerom
rasen de Geusen met hoogmoet? en eindigen fol. 92 verso.
Daarna beginnen de Refereynen tot fol. 95 verso. Het
Register ongepagineerd, heeft 3 bladz. Aan het slot van
't register : Ghedruckt tot Amersfoort, bij mij Aert I
Oloffsz. van Cuelen , Anno 1621. Hoogd. letter.
Het bundeltje bevat 63 liedjes, die ook in het register
voorkomen.
Fol. 27 komt tweemaal voor, 53 heeft 55, 55 heeft 53.

Het i Nieu Geusen 1 Liet Boeck, waerinne I begrepen
is den gantschen han- I del der Nederlanden, beginnende
An- I no 1564 uyt alle oude Geusen Liet I boecken bij
een versamelt. i Verciert met schoone oude Re- j fereynen ende Liedekens, te voren I noyt in eenige Liedtboecken gedruckt. 1 Ghecorrigeert ende verbetert , ende
die I Lieden op hun mate ende achter-een 1 volghende jaren
ghestelt. 1 (Het bekende titelvignet Boven aan in het
midden: Vive le Gues.) t'Amstelredam, bij Barent Otsz.,
woo- I nende op de nieuwe Ossemarckt, in de nieu- I we
Druckerij , Anno 1624. I
De titel gevat in een geillustreerden zwarten rand. Het
vignet in langw. vierkant met een zwarte lijn.
Titel.
Sign. A. ij. -- M. v.
XXVI. J.

16
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De liedjes beginnen op fol. 1 met dat van Christoffel
Fabri &c. en loopen door tot fol. 90. Op diezelfde bladz.
beginnen de Geusen refereynen tot fol. 93 verso. Daarna
volgt het Register 3 ongepagineerde bladzijden.
Het bundeltje bevat 85 liedjes, die ook in het register voorkomen.
Fol. 6 is ongepagineerd; fol. 15 heeft 16, fol. 23 heeft
13, fol. 24 heeft 23 en de verdere foliatie doorloopend
foutief; fol. 66 heeft 58, fol. 92 ongepagineerd.

Een Nieu I Geusen Lied- I Boecxken, Waer in 1 begrepen
is dé gantschen i handel der Nederlanden , van I tbeghinsel der Troublen , Oorloghen , I veranderinge inde Religie ,
wreedheyt des I spaensche Gouverneurs, ende de victorien
die ons God almachtich verleent heeft door j de Vorsten
wt den doorluchtighen Huyse I van Nassouwen ende het
wijs beleydt I der E. M. Heeren Staten. ( Met noch zommighe Refereynen , ten ( zelven propooste, hier achter bij
gestelt I ende nieuwelicx vermeerdert. I
Titel vignet in langw. vierkant met dubbele lijnen en
dezelfde figuren als in de vorige uitgaven ; daar boven in
het midden : Vive le Gues.
Met uitzondering van de eerste regel, de geheele titel
met Hoogd. letter. Onder het Titelvignet : Vive Dieu, la
santé du Roy, & la I prosperité des Gueux. 1629. De geheele titel gevat in een rooden rand met figuren , breed 5
streep. Onder den 12 en regel twee dubbele zwarte lijnen.
Titel.
Sign. A. ij. tot M. v.
Den Drucker tot den Zangher.
' Beminde Zangher, alzoo ick hebbe bevonden, dat U 1.
het out Geuse Lied-boecxken zeer aenghenaem is gheweest, ende datter oock gheen meer te koop en zijn, zo
heb ick dat zelve wederom ter hand ghenomen om te
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drucken : waer in verhaelt worden vande principaelste zaken die hen in dese Nederlanden hebben toeghedragen,
beginnende vanden jare 1566 , verhalende alle de wreedtheden die de Spangiaerden ghepleeght hebben als oock
van zommighe heerlike ende treffelike victorien , welcke
God almachtich die vande ghereformeerde Religie belieft
heeft te verleenen, met oock noch zommighe schoone Refereynen , die ten zelven propooste zijn dienende , hier
achter bij gestelt, ende tot meerder gheriefs des Zanghers,
zijn de Liedekens al achtervolghende ghestelt alzoo 't gheschiet is : ende hebbet oock met zommighe nieuwe Liedekens versiert, hopende dat u. 1. dezelve noch aengenamer
zullen zijn. Wilt dan desen arbeydt na onser kleyner gaven voor dese tijdt in dancke nemen ende vaert wel.
Fol. 1 beginnen de Liedjes met de Psalmen van Penitentie Ducis Albani : Volght den eersten Psalm. Na de
wijse vanden tweeden Psalm : Waerom raest dat volck.
Het register begint op de ongepagineerde pag. 95 en
bevat 3 bladz. Op de laatste bladzijde : Een geharnaste
arm in eene wolk , met een zwaard in de hand , en daar
onder :
Den stercken Erm des Heeren
Hoogd, lett.
Helpt ons den Vijandt wt Hollandt keeren.
Daaronder eene Lijn , en dan : Tot Dordrecht. I Bij de Weduwe va Andries Reyersz. ( teghen over de Vleys-houwersstraet i Anno 1629.
De eerste regel met kapitaal romein, de beide volgende
met Hoogd. en de vierde regel met Romeinsche letter.
Deze uitgave bevat 79 liedjes , die ook in het Register
voorkomen.
De pagineering begint met fol. 8 foutief te zijn , zijnde
pag. 8 vergeten, pag. 21 heeft 22, 37 heeft 36, 63 heeft 62.
In het register heeft het Liedeken: 0 werelt listich enz.
p. 21 ; Wij geuskens willen nu zingen pag 19 moet zijn
26. Due d'Alba ben ick geheten pag. 27; Wie wil hoo16*

244

Het Geuzen Liedboek.

ren een nieu liedt, 36 moet zijn 35; Hoort toe ghij mannen ende vrouwen pag. 20, moet zijn 39; Wie wil hooren
een nieu liedt, 24 lees 42; Weest nu verheucht ende verblijt, 71 lees 73.

Een Nieu Geuse Liedt-Boeck Waerin begrepen is
den gheheelen handel I der Nederlantsche Oorlogen , van
den jare 1600 tot op het jaer 1645. j Verciert met schoonti
Refe- reynen, die tot desen pro- poost wel dienen. i Bij
een versemelt door Jacob Lievensz. van Rogge. I 't Derde
deel 1 Tot Haerlem , Gedrukt Voor Robbert Tinneken ,
Boeck-verkooper , woonende op de hoeck vant
steeghjen , aende Marct, inde Staten Bijbel 1645.
De titel gevat in een rand van een zwarte lijn. Onder
tDerde deel, een figuur, en onder tot Haerlem Gedruckt,
een zwarte lijn.
Titel.
Signat. A. ij. — M. v.
Op de verso bladz. van den titel : Cicero lib. 2 de Orator. De Historien sijn ghetuygen der tijden, het Licht
der waerheydt , een leven der Memorien, een Meestersse
des Levens , ende een bode des Ouderdoms.
Diorus (sic) Siculus. De History is de bewaarster van
de deugt der vrome luyden, de getuygen vande boosheden
der quade Menschen, ende is het gheheel Menschelijck
Geslachte vorderlijck.
• Bladz. 3. Tot den Sangher. Beminde Sangher alsoo
ick bevonden hebbe dat het oude Geuse Lietboeck u edele
aenghenaem geweest is, soo hebbe ick niet konnen nalaten die andere lieden die noch veel sijn mede te deelera,
daer in verhaelt worden de principaelste gheschiedenissen,
die ghebeurt sijn in de Nederlanden, zedert den jare 1600,
tot op het jaer 1645. Dese Liederen die ick 11 L. presentere die hebbe ick meer als veertigh jaren gheleden bij
I

I

I

I

I

I

I
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een vergadert. Zij sijn ghemaeckt van verscheyden Authueren, ende daer na van hun inden Druck uytgegeven.
Maer sij en sijn noyt in geen Liedtboeck gestelt, ick hebbe
voor elck liedeken het jaer ende dagti gesteldt, wanneer
dat dit of dat gheschiedt is, om den draet vande Historie
te volghen, 'twelck U L. dienen kan als een korte Historie om die nae te soecken inde Autheur die ick aenwijse , om die daer int langh ende breedt te lesen.
Oock heeft mij goet ghedacht dat ick hier bij voege den
oorspronck van den Naeme Geus ofte Geuse, omdat de
Papouwen en andere quaet willighe dit woordt ghebruycken
tot nadeel van de Gereformeerde, so sal den leser gelieven
te weten dat dit alsoo is toeghegaen, vier hondert edele
Heeren deser Nederlanden presenterende aen Madame van
Parma seker requeste, versoeckende moderatie van de stranghe ende regoreuse Placcaten teghen den Evanghelische
ghepubliceert, Madame alle dese Edelen aensiende is hier
door verbaest gheworden, maer den Grave van Barlemondt
die bij haer stonde seyde tot haer: neen Madame en vreest
niet, dese Geusen , dat is te seggen, Fielten, Rabouwen, of
Bedelaers, dit worden van den Adel seer qualijek genomen,
ende seyde dat sij haer niet en schaemden Geusen ofte
Bedelaers voor den Koningh ende des Landts-welvaren
ghenaemt te worden, van dier tijdt af sijn die vande Religie
Geusen genaempt gheworden, zoodat die vande Gereformeerde Religie haer seleen dien Name niet ghegeven en
hebben, maer haer bittere parthyen en vijanden, dese requeste worden haer ghepresenteert door den Heere van
Brederode , den 5 April , Anno 1566.
Hier na hebben veele vande Nederlandtsche Heeren aen
hare halsen ghedragen een Goude Medalie hebbende op
d'een zijde het Beeldt van den Koningh, ende op d'ander
sijde, Twee in malkander vast houdende Handen, als een
Trouwe, op eenen Bedel-sack ghemaeckt, rontomme stonden dese woorden gheschreven, den Koningh in alles ,ghetrou
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Sij draeghen oock aen hare Bonetten
of Hoeden kleine fraye Bedel-schotelkens, oock kleeden sij
haer selven ende hare Dienaren in leelijck Graeu Minnebroers Laken , ende als zij bij malkanderen quamen seyden
zij, goeden dagh Geus of Geusen. Doch die hier van breeder ende meerder bescheyt begeert te weten die lesé de
voortreffelijcke Historie schrijvers, Pieter nor Christiaensz.
Lib. 2. Pag. 40, ende Emanuel van Meteren , Lib. 2. Pag.
41. Gegevé in Haerlem, den 15 Feb. 1645. Bij mij Jacob
Lievens van Rogge.
Dit bundeltje bevat 59 liedekens, die oock in het Register
voorkomen. Met uitzondering van één liedje zijn dezelve
geheel nieuw, en nog in geen bundel verschenen.
De liedjes beginnen op pag. 5 met het gevecht van
den heer van Breauté en Leckerbeetjen op de Vuchterheide a° 1600. Op bladz. 185 beginnen de refereynen
slechts twee in getal. Op bladz. 190 het register , beslaande 3 bladz., ongepagineerd. Aan het slot daarvan :
Gedruct bij Jan Pietersz. de Does, Const ende Boeckdrucker, in de Schoolsteegh , 1645.
Pag. 29 staat links in plaats van regts , bladz. 190
heeft 180.
tot den bedel sack toe.

Geuse Liet-boeck I Waer in begrepen is den oor- j
sprongh vande Troubelen der Ne- I derlandsche Oorlogen,
en 't gene daer 1 op gevolght is. Met schoone Figueren
nae 't leven ver- I ciert. Ale (sic) mede het tweede en
derde Deel, I hier achter bij-gevoeght. I (Titelvignet) t'Amsterdam, I Gedruckt bij Jan Jacobsz. Bouman, woo- 1 nende
op 't Water, Anno 1656. I
Onder den vijfden regel een zwarte lijn. Onder den negenden een idem. De titel gevat in een rooden rand , die
door het titelvignet afgebroken is, voorstellende het ombrengen eener vrouw die op den schoot eener andere ligt;
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een man en twee andere vrouwen benevens eene derde
vrouw in een geopende deur met nog drie andere beelden.
Titel.
Sign. A. ij. -- 0 v.
Op de verso zijde : Den Drucker Tot den Sangher. Beminde Sanger : Alsoo ick hebbe bevonden dat U L. het
Oude Geuse Lietboecxken aenghenaem is geweest, ende
dat oock schier geen meer te koop en zijn , soo heb ick
dat selfde nu op een nieu ter handt ghenomen te drucken,
waer in verhaelt zijn de principaelste saken die hen in dese
Nederlanden hebben toeghedragen, beginnende int Jaer
1566 en alsoo voorts vervolghende. Te weten : Van de
wreetheden die de Spangiaerden gepleeght hebben , als
oock van sommighe heerlijcke ende treffelijcke Victorien,
dewelcke Godt almachtigh die vande Ghereformeerde Religie belieft heeft te verleenen : En tot meerder gerief des
Sanghers zijn de Liedekens al achtervolgende gestelt alsoo
't gheschiet is : Ende hebbet oock met sommige Liedekens
verciert, hoopende dat U deselve noch meerder sullen aengenaem zijn, ende wilt desen arbeyt na onser kleyner
gaven te danck nemen ende den Heere bevolen blijven.
Vaert wel.
Jan Bouman.

De Liedjes beginnen op fol. 2 met de Psalmen van Penitentie Ducis Albani en loopen door tat fol. 111. Daarna
3 pag. register tot fol. 112. Op de laatste pag. van het
register onder aan FINIS , en daaronder een zwarte lijn.
Op fol. 87 verso volghen noch sommige Liedekens die voor
desen in ander Boecken uyt-gelaten zijn, ende van den
Sanger begeert worden.
Deze uitgave bevat de volgende portretten in ovaal met
dubbele zwarte lijnen en Latijnsche randschriften, als dat
van Alva, Hendrick van Brederode , Willem van Oranje,
Margaretha, Lodewijk van Nassau, de Graaf van Egmond,
Philips van Hoorn, de Graaf van der Marck, nog eens
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Lodewijk van Nassau, Requesens, Granvelle, Maurits, de
Graaf van Mansveld, Albertus, terwijl op fol. 68 nog een
portret voorkomt in langwerpig vierkant van een Engelsch
of Hollandsch Admiraal.
De bundel bevat 81 liedjes ; het register heeft er slechts
79. Het liedje op fol. 6 , De Prince van Orangien is te
velde gekomen , (1568) en dat op fol. 91 Vervrolijckt u
tsaem in den Heer (1607) zijn in het Register vergeten.
Fol. 37 is ongenommerd. Deze uitgave komt met die
van •1603 zeer veel overeen en schijnt een vermeerderde
druk te zijn , waarin sommige liedjes uit de uitgave van
Broer Jansz. zijn opgenomen.

Geuse Liet-boeck j Waer in begrepen is den Oorsprongh vande Troubelen der Ne- 1 derlandsche Oorlogen,
en 'tgene daer ( op gevolght is. I Met schoone Figueren nae
't leven ver- ( ciert : Als mede het tweede en derde Deel,
I hier achter bij-gevoeght. (Bekende Titelvignet) t'Amsterdam, ( Gedruckt bij Jan Jacobsz. Bouman, woont I op
't Water, anno 1661.
De titel gevat in vier zwarte lijnen. Onder den 5 regel
een zwarte lijn en onder den negenden een dito.
Titel.
Sign. A. ij. — 0 v.
Den Drucker Tot den Sangher : Alsoo ick Nebbe bevonden dat U L. het Oude Geuse Lietboecxken aengenaem
is geweest, ende dat oock schier geen meer te Koop en
zijn. Soo heb ick dat selfde nu op een nieu ter handt
ghenomen te drucken, waer in verhaelt zijn de principaelste saken die hen in dese Nederlanden hebben toeghedragen , beginnende met 't jaer 1566 en alsoo voorts vervolghende. Te weten : Van de wreetheden die de Spangiaerden
gepleeght hebben , als oock van sommige heerlijcke ende
treffelijcke Victorien , de weicke Godt almachtigh die van
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de Ghereformeerde Religie belieft heeft te verleenen : En
tot meerder gerief des Sanghers zijn de Liedekens al achtervolgende gestelt alsoo 't geschiet is: Ende hebbet oock
met sommige nieuwe Liedekens verciert , hoopende dat u
de selve noch meerder sullen aengenaem zijn , ende wilt
desen arbeyt na onser kleyner gaven te danck nemen ende
den Heere bevolen blijven. Vaert wel.
Jan Bouman.

De liedjes beginnen op fol. 2 met de Psalmen van Penitentie Ducis Albani en eindigen fol 111. Op fol. 87
verso volgen de Liedekens die voor desen in ander boeken
uitgelaten , zijn , tot fel. 111. Daarna 3 pagina's Register.
Deze uitgave bevat de volgende portretten in ovaal met
dubbele randen en Latijnsche randschriften, als : dat van
Alva, Brederode, Willem van Nassau, Margaretha, Lodewijk van Nassau, Egmond , Hoorne, Lumey, Lodewijk
van Nassau , Requesens, Granvelle, Maurits van Nassau,
graaf van Mansveld, Albertus , terwijl op fol. 68 nog een
portret voorkomt van een Engelsch of Hollandsch Admiraal.
De bundel bevat 81 liedjes ; het Register telt er slechts
79; het liedje op fol. 6 De Prins van Oranje is te velde
gekomen (1568) en dat op fol. 91 beginnende Vervrolijckt
u t'saem in den Heer (1607), zijn in het register vergeten.
Fol. 22 is ongenommerd, even zoo 27 en 29, 41 is dubbeld , 58 heeft 50, 65 heeft 56, 67 en 68 ongenommerd,
84 heeft 48.
Deze druk is gelijk aan dien van 1656, zelfs met weglating der twee liedjes in het register Ook komen er
dezelfde portretten in voor.

Het I Geuse Liedboek , I Waer in begrepen is den I
oorspronck van de troublen der Nederlantsche Oorlogen,
en het I gene Baer op gevolght is. I Midsgaders het tweede
en derde I Deel ; zijnde met veele I schoone Figueren ver-
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ciert. I Van nieuws over-sien, en met ver-scheyde Refereynen en Liede- I kens vermeerdert. 1 Noyt voor desen
soo Gedruckt.
(Vignet: Portret van Brederode in langw. vierkant , aan
de bovenhoeken afgerond en links Vive le , regts Geus.)
Tot Utrecht ( Gedruckt bij Jurriaen van Poolsum, Boeck- 1
verkooper , woonende over 't Stadthuys , 1683. Tot Utrecht.
De titel gedrukt met roode en zwarte Hoogd. en Romeinsche letters en gevat in een zwart gefigureerden rand ,
breed 8 streep.
Sign. A. ij. -- N. v.
Titel.
Fol. 3. boven aan het portret van Alva? in langwerpig
vierkant, 38 str. hoog en 34 breed, daarna volgen de liedjes beginnende met de Psalmen van Penitentie van Ducis
Albani. Den Eersten Psalm enz.
Het geheel bevat 84 liedjes en eindigt bladz. 205. Daarna
3 bladz. Register, ongepagineerd.
Bevat behalve het genoemde portretje op fol. 3 eene
afbeelding op het liedje getiteld Paepken heruyt voor windt
met de geulen, in het vierkant breed 66, hoog 54 streep;
eene afb. van den slag bij Heiligerlee , Lumey te paard ,
de slag op de Zuiderzee , de belegering van Leyden, het
gevecht van Breauté en Leckerbeetgen.
Bl. 109 heeft 309.

Het I Geuse Liedt-Boeck , i Waer in begrepen is den 1
Oorspronk van de troublen der 1 Nederlantsche Oorlogen ,
en het I gene daer op gevolght is. ! Mitsgaders het tweede
en derde I Deel: zijnde met veelel schoone Figueren verciert. I Van nieuws over-lien, en met ver- ( scheyde Refereynen en Liede- I kens vermeerdert. 1 Noyt voor delen
Boo Gedruckt. (Vignet: Portret van Brederode, links Vive
le , regts Geus.) Te Dordrecht, I Gedruckt bij Symot
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Onder de Linde, Boeck-verkooper woonende bij de Vismart, 1687.
De titel gevat in een geïll. randje. Onder den Men regel
een zwarte lijn.
Sign. A. ij. tot N. v.
De liedjes beginnen fol. 3 met De Psalmen van Penitentie van Ducis Albani, daar boven zijn portret tusschen
de liedjes eindigen op
9 kleine fileetjes , regts en
bladz. 205 en daaronder : Finis. Daarna 3 bladz. Register,
ongepagineerd en daar weder onder : Eynde van het Register.
Behalve het genoemde portretje, op fol. 3, komen er nog
de volgende afbeeldingen in voor, als op pag. 11 het binnenrukken in ee e stad (den Briel?); op bl. 37 eene afbeelding op den slag bij Heiligerlee; bladz. 55 Den grave
van der Marck Lumé; bladz. 81 de scheepsstrijd op de
bladz.
Zuiderzee ; bladz. 115 de belegering van
193 eene afbeelding gevoegd bij het gevecht van Breauté
en Leckerbeetje, voorgesteld door dezelfde afbeelding van
den slag bij Heiligerlee.
Het bundeltje bevat 84 liedjes , die ook in het register
voorkomen.
I

links ;

ri

Leyden ;

Overal waar de verkorting !d. voorkomt, duidt zij aan dat het Liedje ook in eene voIgende
uitgave is opgenomen.

Heeft dit niet plaats gehad, dan is dit door het teeken " aangewezen.

De naam, zinspreuk I anz. van den dichter is onder den ecrsten regel van het Iliad met eene
kleinere letter gevoegd.
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ZEVENDE VEHGADEEING.
23 April 1870.
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PUNTEN
DIENENDE TOT MEMORIE EN INSTRUCTIE VOOR DE
GEDEPUTEERDEN NAAR ENGELAND.
Uit het Archief van HILTEN.

Poincten dienen tot Memorie en Instructie voor de
Heeren Gedeputeerde gaende na Engelandt, omme
dienvolger sijne Mat zoo vaat gepasseerde als van
yegenwoirdigen toestaat in politicque en kerckel.
zaken te informeren ').
Staet te letten , dat in den beginne vande kerckelijcke
disputen ende oneenicheden, yegens voorighen gebruycke
ende ordre, alle judicia ecclesiastica sijn gesurcheert , de
Synode te rugge gehouden, ende alles is getrocken in
politicque vergaderinghen.
Waerwt, soo in de kercken ende onder de ghemeenten,
als oock onder de Regierders ende Heeren Staten selfis,
groote onlusten zijn ontstaen. Ende niettemin is voorgenomen met resolutien , bij ouerstemminge ende precise
authoriteyt, zonder behoorlijcke voorgaande examinatie, het
1) Zie Arend, etlgem. Gesch. des Vaderl. D. III. St. III. bl. 254.
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strijdende gevoelen te authoriseren, ende in de kercken
te introduceren.
De beroupingen van Vorstius ende andere hebben hiertoe gedient, ende zijn mede daerop gevoicht vele procedueren tot affstellinge, verlatinge en wtbanninghe van
predicanten ende andere religions-verwanten , die haer in
goeder gewisse niet en conden conformeren.
Ende daerenbouen in verscheyde provintien ende steden
soodanige edicten geemaneert, die na de regieringe deser
landen, ende insonderheydt ten aensien vande religionsverwanten , noydt te voorera waren gehoordt.
Alles yegens de remonstrantien, aenmaninghen , versoucken ende serieuse instantien van verscheyden notable,
ende Van d'andere dissentierende leden in dezelue provintien , die tot het houden van kerckelijcke vergaderingen
en nalatinge van alle extremiteyten altijts hebben geraden.
Weleken niettegenstaen ende dat de clachten van allen
canten haer meer ende meer begonsten te openbaren ,
men echter met animeusheydt heeft voort ghevaren , ende
onder pretext van 'tzelue te mainteneren, met aparte correspondentien geprocedeert tot aenneminghe van Waertgelders , de steden onder verscheyden wtghestroyde gheruchten
daer mede versien , d'innegesetenen qualijck ghetracteert
ende een groot vier van oneenicheydt in de landen ontsteken.
Sijnde daer ouer, mitsgaders ouer verscheyden procedueren , zoo te vooren als daerna, publicquel, ende tegen
particuliere gehouden , in eenige provintien vande leden
derselver verscheyden ende contrarie versoucken aen sijne
ExC1e gedaen , als mede bij particuliere aen Houe van Justicie. Welcke Houen de kennisse van excessen en clachten
vande gegraveerde, niettegenstaen verscheyden remonstrantien ende oppositien , bij euocatie is ontrocken , ende int
exerceren van hare officien dienaengaen zijn behindert.
Wt al hetwelcke een generael miscontentement is ver-
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oorzaeckt ende de provintien, in welcke weynige ofte geen
oneenicheden waren, bewogen zijn geweest, de provintien
onderlingh dissentieren, met besendingen en andersints ,
tot de nootel. remedien en conservatie van haren staet te
vermanen.
Gelijck mede sijne Ex C1e en sijne genade Graeff Wilhelm
Lodewijck , Stadthouder etc. , haer tot entremise gesocht
hebben te employeren, ten eynde de gesamentlijcke provintien in goede ruste ende eenicheydt mochten herstelt
worden.
Dan dat claerlijck bemerckt ende bevonden is, dat men,
zoo in de politie als in de kercken, twee parthien int landt
heeft willen formeren, waer door ongetwijffelt 'tzelve tot
d'wterste ruyne zoude hebben moeten comen.
Ende midtsdien gesocht is, niet alleen wt d'eene provin
d'andere de Synode National te ontraden , maer oock de
electien vande Magistraten in ende wt verscheyden provintien zijn gecontramineert ; daertoe het exempel van
Nijmmeghen can worden geappliceert.
Oock bij opentlijcke verclaringen, yegens de goede intentien van verscheyden provintien , yeghens de Synode
National contestaties gedaen, streekes tot dissolutie ende
infractie vande Vnie.
Mitsgaders bij secrete procuratien besundere correspondentien in den staet der landen gehouden, nieuwe eeden
onder schutterien geformeert , opt volck van oorloghe ander reglement, buyten directie van sijne Ex C1e , volgens
sijne instructie ende voorigen gebruycke gedefereert, voorgheslaghen, tot soo verre dat b ij honderden goede borgheren zijn ontschuttert ende ten behouve valt Waertgelders
de publicque magasijnen genoughsaem ontbloodt , oock dezelue beter als het gemeene landts soldaten ghetracteert.
Waerbij gecomen is dat de Staten vare provincie van
Vtrecht geresolveert zijnde, haer van Waertgelders te ontlasten , ende ten zelven eynde eenighe Gecommitteerden
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gesonden hebben omme met sijne Ex cie daer van te tracteren , van eenighe weynige wt Hollandt weder zijn geanimeert; die oock tegens de resolutie van hare Hoo. Mo. ,
ende de goede intentie van sijne EX cie , de saken aldaer in
gevaerlijcke poincten gebracht, de Officieren en soldaten
onghewoone formelieren van eeden voorgehouden , ende alles getenteert hebben, oock tot het wterste, omme tot
hare desseings te gheraecken.
Ende hoewel met alle discretie en circumspectie bij den
Heeren Staten G-enerael en sijne Ex ci e werde geprocedeert,
dat evenwel de stalt en provintie van Vtrecht in goede
poincten herstelt zijn, de contramijnen in Hollandt niet
zijn naghelaeten , maer de humeuren vande Magistraten en
Regierders zoo opghemaeckt ende verbittert gheweest,
dat, omme confusies ende extremiteyten te verhoeden, de
Waertgelders bij publicque ordre hebben moeten gecasseert worden, ende vervolgens hare Hoo. Mo. eenige persoonen laeten saisieren, mitsgaders sijne EX cle genootzaeckt
is geweest, tot welstandt vande publicque Regieringe onder
den Heeren Edelen ende Steden eenige ordre te stellen.
Zulcx oock in verscheyden steden eenighe Magistraten
ende Vroedtschappen zijn gelicentieert, ende andere weder
aengenomen ; waer door de landen van Hollandt ende Westvrieslandt in beter ruste zijn gebracht, ende de Staten van
dezelve provintie sijne Ex C1e niet alleen voor zijne debuoiren hebben bedanckt, maer oock de gedane veranderingen
geapprobeert.
Waer door oock verscheyden difficulteyten int houden
vande particuliere ende Nationale Synoden zijn weghghenomen, dewelcke met eenparigh consent van alle de provintien ende leden van dien preparatoirl. en respectivel.
zijn gehouden, ende alsnoch gehouden worden. Ende ouerzulcx vertrouwt wordt dat de kerckelijcke stant oock in
goede eenicheydt zal connen gebracht worden.
Ende hoewel niet en is te twijffelen, off onder degene
17
XXVI. J.
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die een ander parthie hebben willen maecken , de meeste
zijn goede patriotten ende eensdeels geabuseert, ofte door
authoriteyt van andere daertoe gedisponeert geweest; dat
nochtans bij eenige weynige verscheyden zaken zijn getenteert ende voorgenomen, die tot grootera ondienste ende
apparente subversie van staet der landen zouden hebben
moeten rotvallen , indien daer yegens bij publicque en ernstighe ordre niet en ware versiep.
Bij alle 'twelcke nochtans de forme van Regieringe int
minste niet en is verandert, maer deselue onder de Heeren Edelen, Steden en Provintien staetsgewijse gebleuen ,
als te vooren is geweest, ende oock voortsaen (door Godts
zegeninge) zal continueren.
Van welcke oock de Geallieerde niet anders hebben te
verwachten , als 'tgene daertoe den Staet is verobligeert.
Mitsgaders vertrouwt wordt, dat bij de voors. Geallieerde
deselue tot confirmatie ende behoudenisse van ruste, eenicheydt ende reputatie gerespecteert, ende bij alle occurentien in voorige lustre , vrundtschap ende welstandt gemainteneert zal worden.
Gedaen ende gearresteert ter vergaderinghe vande Heeren Staten Generael , op den xxiiij en Novembris anno
xvj e en achthien. Was geparapheert A. Loos v t. Onder
stopt: Ter ordonnantie van Hoo. en Mo. Heeren Staten
Generael, ende was onderteeckent C. Aerssens.
Accordeert met zijne principale,
In kennisre van mij,
Ant. van Hitten.
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voor eene Nationale Synode').
Uit het Archief van HILTEN.

Ontwerp van eenige poincten ende articulen, waernae ende waerop die beschrijuinge beleyt , ende
't houden eenes Nationalen Sinode Boude mogen
gestelt ende gedirigeert werden, tot beslichtinge
vande misverstanden int stuck vande religie nu
eenige jaren verresen inde Vereenichde Nederlanden , alles onder correctie ende verbeteringe van
Ho. Mo. Heeren Staten Gnael.
j. Eerstelijck sal nodich veesen, dat veertien dagen ofte
drye weecken vodr die bijeencomste eenen algemeenen vaste
ende bededach ouer alle de provintien bij hare Ho. Mo.
werde wtgesc. , ten eynde de voorgenomen handelinge bij
Godt Almachtich gesegent, de ruste in de kercke, ende de
onderlinge eenicheyt der ingesetenen aldaer tot Godes eere
wederom gevonden en besommen roerde,
ij. Dat de vuytschrijuinge des Nationalen Synode bij de
Ho. ende Mo. Heeren Staten Generael geschiede, ende
in hare Ho. Mo. briéuen naemcundich die bekende vijff
poincten gestelt ende geinsereert werden , mette clausule
dat, bij soo verre bij eenige van provintien noch andere
grauamina waren , de gemeene Nederlandtsche gereken
raeckende, oock eenige particuliere, soo bij de Provintiale
Synoden nyet en hebben connen affgedaen ofte gerichtet
werden, dat die deputatie totten Nationalen Sinodum ge1) Zie Arend, Alyem. Gesch. d. Vader!. D. III. St. II, bl. 752, 753.
17*
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committeert soodanige beswaernissen in geschrifte claerl.
en duydel. cent Sinode Nationael te brengen hadde.
iij. Datter, tot beter ordeninge en om confusie te vermijden, bij de respective particuliere Synoden sea gequalificeerde persoonen sullen werden gedeputeert, onder welcke
vier ofte ten minstee drye predicanten sullen sijn, en die
andere twee ofte drye mogen lijn gequalificeerde persoonen , ouderlingen ofte andere lidtmaten vande kercke,
doende professie van gereformeerde religie.
iiij. Dat oock mede tot desen Sinode sullen verschreuen
werden de Kercken vande Walsche tale, lijnde onder de
gehoorsaemheyt van Heeren Staten Gnael, gel. mede de
Cruyskercke van beyde talen in Brabant, Vlaenderen ende
andere Nederlantsche Provintien , die sich sullen voegen
onder de naeste gelegene Provinciale Sinoden.
v. Daerbeneuens Boude sijne Mat van Groot Brittannien ,
insgelijcx die gereformeerde Kercken in Vranckrijck, mede
de Cheurfurst Paltzgraue en Landtgraue Maurits van Hessen, mitsgaders de gereformeerde Kercken in Switserlandt
(tot beter correspondentie ende eenicheyt in de leere) versocht werden om yder te willen deputeren drye ofte vyer
godtsalige, vreedtsame ende geleerde theologanten, om
met hare tegenwoordicheyt ende beleydt de actien van
Sinode te assisteren ende de swaricheden te helpen beslichten.
vj. Dat oock neven$ deselue die professores theologiae
vuyt de academien ofte illustre scholen van dese provintien
totten Sinoden beroupen zullen werden.
vij. Stellende in bedencken van hare Ho. Mo. ofte nyet
mede goet ware eenige geleerde theologanten vuyt de nabuyrige gereformeerde Kercken van Oostvrieslandt ende
Bremen ten seluen eynde te verschruen.
viij. Sal oock allen anderen predicanten (bouen de Gedeputeerden als vooren) vrijstaen en toegelaten werden in
de vergaderinge vant Sinode te compareren, ende haer
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bedencken , mit voorgaende consent vanden Preses ofte
Vergaderinge , te proponeren, mits haer onderwerpende het
oordeel des Sinode, diewelcke doch (omme confusie te
vermijden) ouer de resoluties sich sullen hebben te vertrecken , ten ware dat de Vergaderinge anders goet vonde.
ix. In de Vergaderinge sullen voor eerst verhandelt werden
die bekende vijff controverse poincten, ende de swaricheden
daervuyt resulterende , om te besien hoe men met ruste
vande Kercke (behoudende altijt de suyverheyt vande leere)
dieselue opt gevouchlicxste soude cunnen nederleggen ,
gelijck daernae bij ordre mede sullen voorcomen de grauw,
mina, soo de gemeene als particuliere Kercken raeckende.
x. In de verhandelinge van alle 'twelcke , die waerheyt
vande leere aengaende , sullen de Gedeputeerde met behoorlijck ende volcómen ondersouck , alleen Godes voort ,
ende nyet eenige andere schriften tot richtsnoer nemen,
waertoe ende dat sij nyet anders dan 0-odes eere ende de
ruste van de Kercken en zullen voor oogen hebben , sij
met eede sullen verplicht werden.
xj. Ende wat alsdan bij de meeste stemmen voor goet
gevonden sal werden , sal voor een Synodael besluyt ofte
regel gehouden werden.
xij. Ende bij soo verre eenige saecke voorvielen , daerin
men soude eenige beswaernisse vinden , soo sal tot het
oordeel en goetvinden der vergaderinge reserveert blijuen,
waerop , hoe ende wanneer dat hyer ouer reces sal mogen
genomen werden. Ende sal de Vergaderinge wederom bijeen Gommen op den aen te bestemmen tijt, ronder nyeuwe
beschrijuinge.
xiij. Den tijdt vande convocatie des Synode werdt beraemt (op correctie) tegen den eersten Mey des aenstaenden jaers 1618 stilo novo.
xiiij. Ende soude tot bevorderinge dienen, dat de respectiue Provintien bij de Heeren Staten Generael versocht,
ende de Walsche Kercken deser landen geinsinueert wer-
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den , om elck eene bij de sijne de convocatien van die
preparatoire particuliere Sinoden te doen vuytschrijuen
ende houden ten lancxten voor den eersten Februarij naestcommende.
xv. Aengaende de plaetse van 't houden des Synode stelt
men in bedencken off nyet behaechl. soude veesen Dordrecht, Vuytrecht o ff 's Grauenhage.
xvj. Tot die meeste richticheyt soude men goetvin den ,
dat bij die respective Provintien een ofte twee gequalificeerde persoonen, doende professie van die religie, genomineert wierden, ende bij de Heeren Staten Generael
geauthoriseert en gecommitteert, omme in den Synode te
erschijnen, , 'tselue bij te wonen ende de actien ende 't beleyt te modereren , ten eynde alle onordeninge moge
voorgecommen werden.
xvij. Dat na het besluyt vande Synode Nationael aen
Heeren Staten Generael vande actien rapport sal werden
gedaen , ende het gehandelde ofte Acta Sinodalia ouergebracht, om op de approbatie derseluer bij hare Ho. Mo.
gedisponeert te werden nae behooren.

IVIEMORIE
OVER HET UITZICHT OP ACCOMMODATIE DOOR EENE NATIONALE SYNODE , ALS ZIJ OP DEN ONTWORPEN VOET
WORDT GEHOUDEN.
Uit het Archief van HILTEN.

Alsoo bij de beverpen van een Synodus Provinciael ten
weder sijden gesupponeert wordt ende de meninge is, zoo
't schijnt, dat deselve Synodus gehouden sall werden, niet
tot decisie vande gecontroverseerde poincten, maer alleen

Memorie over het uitzicht op accommodatie enz.

263

tot accommodatie, dient wel met godtvruchtige Heerei en`
Magistraten in communicatie geleyt, o ff wel mogel. is door
de middelen, in de voornoemde beverpen voorgestelt, wanneer schoon het bewerp vande Edelen ende meeste Steden
wierdt ingewillicht, tot die accommodatie te comen , ende
wordt verstaen , neen.
Om navolgende redenen.
j. Om dat dese Vergaderinge wordt genoemt eene Synodale Vergaderinge. Nu ist seecker , dat de Contra-Remonstranten voor geen Synodus houden en sullen sulcken
Vergaderinge , daer men, nae getenteerde en niet vercregene accommodatie , niet en Boude mogen procederen tot
eenige decisie.
ij. Dienvolgende sullen de Contra-Remonstranten , nae
de nature van een Synodus (in haer verstaat), wel mogen
lijden dat d'accommodatie versocht worde ; maer die niet
gevonden lijnde, sullen datel. tot decisie voortgaen. 1st niet
op de waerheyt off onwaerheyt vande verschilpoincten,
't sal sijn op de nootsaeekelickheyt: Ist niet hierop , 't sal
sijn opt judicium facti, namentlijck dat dit off dat gevoelen strijdt off accordeert met het gevoelen deser Gereformeerder Kercke.
iij. Off dan schoon haere Ed. Mog. soodanige decisie
wilden beletten, 't en sal in haer vermogen niet zijn. Wandt
de Synodus vergadert zijnde, sal verstaen , dat het recht
van eenige decisie haer toecomt van Godes wegen ende
als Godts en der Kercken recht , 'twelck haer geen mensche can benemen , en dat het dan geen vrije Synodus
zal sijn. Oock dat de noot dat vereyst , ende dat de conscientien moeten worden gerust gestelt. Ende dat eens op
eenera voor- off naemiddach soo verstaen eu daerop stemmen
omgevraecht ende geconcludeert sijnde, sal dat gehouden
worden als res judicata , 'twelck bij alle de Gemeynten
van dese Provincie soo sal sijn verstaen, ende alrede geven
een crachtich vooroordeel tegen bet Synodus Nationael.

264

Memorie over het uitzicht op accammodatie enz.

iiij. De vijff steden , al schoon met de Edelen ende meerder Steden hebbende bewillicht int Synodus Provinciael
tot acommodatie ('twelck noch niet en is geschiet), en sullen hierinne niet ernstel. de handt bieden om sulcke decisie te beletten.
v. De deputatie, soo die bij het 2e en 3e art. vant bewerp der Heeren Edelen , ende int 2 e en 3e art. vat- vijff
Steden wordt al ten schoonsten genomen , en is gants geen
middel om tot d'accommodatie te comen. Want de ContraRemonstranten sullen volgens deselve notoirlijck verre het
meeste deel maecken van comparerende predicanten, twelck
notoirlijck d'accommodatie sal beletten, als dewelcke t'eenemael vereyscht, dat parthijen egael sijn in getal , ende door
onderlinge communicatie elck met de sijne d'accommodatie
bewilligen ; want daer can geen accommodatie vallen, dan
bij inductie, met vrije bewilliginge van parthijen.
vj. Staet daerom te bedencken, off niet beter waere, dat
men alle de Remonstranten ende Contra-Remonstranten
deler Provincie dede deputeren , elck de sijne,, met gelijck
getal.
vij. Ende dat met expresse last (die sij alvooren in besoigne te treden, den Heeren Staten souden moeten verthoonen), dat sij gedeputeert worden alleen tot accommodatie ende niet tot decisie.
viij. Indien dan haere Ed. Mog. van meninge souden
zijn oock eenige te roepen wt de naebuyrige Provincien,
'tselve Boude oock behooren te geschieden met gelijck getal.
ix. Wel verstaende , dat haere Ed. Mo. bij haer souden
mogen roepen eenige predicanten , haer niet notoirl. aen
d'een off d'ander verclaert hebbende, als middelaers, die
anders geen last souden hebben, als tusschen beyden te
gaen ende middelen van inductie voor te slaera.
x. Staet oock wel te noteren , dat, indien de ContraRemonstranten van nu aen verseeckert sijn vant houden
vant Nationael nae 't Provinciael, 'twelck de meninge is
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van vijff Steden, in sulcken gevalle gans geene accommodatie int Provinciael sal vallen , maer sullen de ContraRemonstranten 'tselve doen dienen tot een preparatie tot
het Nationael , ende alle accomodatie beletten ,'twelck hebben` , hebben sij volcomelijck dat sij begeren.
xj. Indien toegelaten werdt op den Prov. Syn. te brengen alle gravamina , in suicker manieren als dat bij de
vijff Steden wordt voorgestelt art. 4 en 5, daer onder begrepen sullen sijn oneyntelijcke crackelen, generale, particuliere, op de leere, op proceduren, schrijven, predicatien,
particuliere propoosten, auspicien, perssen, op verclaringen,
ende sail in sulcken gevalle de Remonstranten oock moeten geoorloft zijn alle haere gravamina , die immers soo
veele en menichvuldich sijn, oock met eysch van verclaringen vande Contra-Rem. voor te stellen, 'twelck sullen sijn
lites et contentiones infinitae, indignae tali conuentu.
xij. De Remonstranten sullen oock geresolveert sijn tot
geen verclaringe te comen, dan bij ordentelijcke revisie van
confessie ende cathechismus.
Wt dese en andere gelegentheyden meer can lichtel.
verstaen worden wat van dese Synodus te verwachten sij;
te weten , niet dan veel meerder quaet, bijsonder de verbitteringe zijnde soo groot tusschen de parthijen, dat de
Contra-Rem. , soo binnen Leyden als elders , hangende
selff dese deliberatie vent Synodus , meer trachten naer
scheuringe als oyt te voorgin.
Wil men dan , siende d'accommodatie te wesen onmogelijck op delen voet , en geen anderen voet connende becomen , tot decisie voortgaen , soo sijn de Remonstranten
(o ff de waerheyt) bij pluraliteyt van stemmen gecondemneert.

STUKKEN BETREFFENDE DE MILITIE,
1616-1626.
Uit het Archief van HILTEN.

Ordre bij zijn Ex C1e, zijne Gen. Graeff Wilhelm Lodewijck van Nassau, Stadtholder etc. , de Heere
Prince Henrick Fredrick van Nassau etc. en den
Raedt van State, volgens de resolutie der Ho.
Mo. Heeren Staten Generael vanden . . May
1616 geraempt, om deler landen chrijchsvolck,
zoo te peerde als te voete , tot derselver landen
dienst bequamer te maecken ende te houden als
tselve tot nochtoe is geweest.
Ende eerst belangende de ruyterie.
Dat de Monstercommissarisen wel sullen hebben te letten op de wapenen , roers ende zijtgeweer, mitsgaeders
opte groote vande peerden, volgens d'ordre die neffens
tplaccaet vande monsteringen is gearresteert, zoowel vande
cuirassiers als carabins, ende oock soo wel vande Ritmrs
ende Officiers als vande gemeene soldaten. Ende dat tegens
de Officiers ende ruyteren, die volgens deselve ordre niet
en sullen gewapent ende gemonteert bevonden worden,
strictel. geexecuteert sullen worden de penen bij deselve
ordre gestatueert; dat oock geene domesticqen ofte andere,
geen ruyters wesende, voor vormele ruyters gepasseert
worden.
Sullen t'allen tijden oock heerstel. daerop hebben te letten , dat d'ordre die in train is van dat carabinsschieten,
moeten cogels van xxiiij , ende de pistolen van xl in pont,
strictel. voortaen altijt onderhouder werde, op de penen
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als boven tegen degene , tzij Officier ofte ruyter , die des
in gebreecke sal bevonden werden.
Dat de Ritm ren zoo wel als de Officieren en soldaten
sullen gehouden zijn met heure volle wapenen peur te
presenteren op de monsteringe , op pene van eenen , soo
wel als den anderen , eene maent gagie geroyeert te worden.
Dat de Officieren ende ruyteren geen peerden en sullen
mogen vercopen noch vermangelen, die tot dienst van
't lant goet ende bequaem sijn. Daerop oock den Ritmren
te belasten wel scherpel. te letten, alsoo men bevint, dat
veel ruyters heure peerden , als die wel gedresseert zijn ,
vercopen ende weder jonge peerden in de plaetse copen,
drijvende alsoo daer mede eenen onbehoorl. coophandel,
tot groote disreputatie van onse ruyterie, tot verderff vande
compaignien en tot groten ondienst vanden lande.
Dat de ruyteren, die opte reveue van zijn Ex cie Prince
Henrick bevonden zijn, deur lange diensten voor den trefues , mits peuren ouderdom ende verlemptheyt totten
date'. lants dienst onbequaem te zijn , zullen affgedanct,
ende weder andere bequame in de plaetse aengenomen
werden. Ende dat men deselve onbequame sal toeleggen
eene paye van xiiij ofte ten minsten xij gl. ten xlij daghen ,
ende dit alles voor dele reyse, sonder naemaels getrocken
te mogen werden in consequentie. Doch sal dienen hierop
wederom een ander reveue te doen , terwijlen sedert de
voorgaende eenige moghen gelicencieert ende oock eenige
gestorven zijn.
Dat men de Officieren, die insgel x deur ouderdom ende
verminctheyt onbequaem zijn , mede soude mogen licentieren , mits deselve toeleggende een redelick onderhout;
als, eenen Lieutenant 1, eenen Corneth xl , eenen Quartiermr xxv ende elcken Corporael xvj gl. ten xlij dagen ,
ende daer tegen weer andere bequame Officieren in de
plaetse aennemen.
Dat eenige Ritmeschappen vande inlantsche natie ver-
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vallen welende, de respective betalen Provincien nomineren sullen drie persoonen tot elcke vacerende compnie;
wel lettende op derselver persoonen bequaemheyt, boven
dewelcke oock noch de Lieutenant ende Cornette derselver comp nie voor genomineert sullen gehouden worden ;
uyt welcke vijff persoonen de Heeren Stadthouders respective eenen tot Ritmr sullen kiesen.
Doch de Ritmrschappen te velde vervallen, sullen bij de
respective Heeren Stadthouders datel. gegeven werden, zoo
als tot noch toe.
Ende belangende da uytheemsche compaignien , sullen
deselve vergeven worden bij de voors. Heeren Stadtholders ,
met advis vande Heere prince Henrick, als G-enerael van
cavaillerie.
Des sal int confereren vanden Ritm r ofte Capiteynschappen erestel. ende voornamentl. gelette worden opte gene die
deur heure goede diensten en cloecke daden heur recommandabel gemaect hebben ; ende en sullen oock geen Ritmrs
ofte Cap' gestelt worden , dan die ten minsten vier jaren
tiant gedient hebben. Ende belangende de Lieutenanten
en Cornetten , dat deselve sullen moeten gedient hebben
drie jaren , overal , in gelijckheyt van bequaemheyt, de ingeboorne van tlant prefererende
Wat aengaet de Lieutenanten , Cornetten ende andere
Officieren, dat deselve gestelt sullen worden bij den Heere
Prince Henrick, zoo wel als gelijcke authoriteyt vert toegestaen de Colonels vande regimenten der uytheemsche natie.
Dat oock geen gemeene ruyteren aengenomen en sullen
mogen werden , dan met kennisse ende schriftel. consent
vanden voors. Heere Prince Henrick , ofte in derselver
absentie vanden heere van Marquette, als Lieutenant Generael vande cavaillerie, namentl. die bij deselve tot den
dienst bequaem ende suffisant geacht sullen veesen; tot
weleken eynde zij hun persoonel. aen den voors. Heere
Prince Henrick, ofte in derselver absentie aen heere van
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Marquette sullen moeten presenteren , prefereren oock
altgit de ingebooren van tlant.
Dat van gelijcken geen ruyteren affgedanct en sullen
mogen werden , dan met pasreport van voors. Heere Prince
Henrick , ofte in derselver absentie vanden heere van Marquette.
Belangen het voetvolck.
Dat voortaen , waer drie ofte meer compaignien in garnisoen sijn, d'selve sullen moeten waecken bij heele compaignien , ende dat d'selve met het Vendel, Capn ende ander
Officieren in persoon op ende vande wacht sullen trecken,
cópenseren de grote comp nien tegens de cleyne, volgens
heure commissies. Ende dit al ten ware zijn Ex cie ende
oock zijne Gen. ergerincx in heure respective Gouuernementen voor seeckeren tijt om seeckere consideratien bevonden andere beter te zijn.
Dat twee mael sjaers deur extraordinarise Gecommittden
de compaignien , zoo wel te voet als te peerde, alomme
sullen moeten wel nau ende neerstel. worden besichticht.
Welcke Gecommitten alsdan ende oock de ordinarise Commissarissen van tijt tot tijt wel sullen hebben te letten op
de bequaemheyt vande persoonen ende heure wapenen,
ende namentlick oock op de groote ende lenghte vande
musquetten, die moeten wesen van vier roey voeten den
loop , ende die spiessen, die nu deurgaens bevonden worden
te seer dun te zijn , dewelcke van vijffthien roey voeten
het hout moeten wesen , ende de persoonen , die zij ten
dienste onbequaem sullen bevinden , flatel. te casseren, ende
dat voorts tegens degene die bevonden zullen worden niet
versien te zijn van behoorl. wapenen, volgens de ordre van
tlant, geexecuteert sullen worden de penen in deselve
ordre begrepen.
Dat de compaignien sullen moeten versien wesen van
bequame tromslagers, hebbende den ouderdom ten minsten
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van achtieu jaren , versien met goede trommen, alsoo men
bevint dat bij veele Capiteynen daertoe onbequame ende
oock jongers worden gebruyct.
Dat oock de Commissarisen ende heure assistenten sullen scherpelick hebben te letten opte passevolanten ende
tegens deselve exemplaerl., volgen de placaten, tot straffe
te doen procederen.
Dat de Cap nen ende Officieren met heure volle wapenen
mede sullen comen op de monsteringe , op pene vanden
eenen zoo wel als den anderen, van een maent gagie geroyeert te worden.
Dat de Cap nen , Officieren ende soldaten van wat natie
die zijn , off zij schoon met behoorl. verloff uyt de landen
absent waren , heure lopende gagien niet en sullen treeken voor heure wedercompste.
Soo wanneer eenige Capiteynschappen va'n inlantsche
natie sullen vervallen zijn , zullen de respective betalen
Provincien drie persoonen tot elcke vacerende comp n1e nomineren , lettende op derselver bequaemheyt; boven dewelcke oock noch de Lieutenant ende Vendrigh van deselve
compagnie voor genomineert sullen gehouden worden , uyt
weleke vijff persoonen de Heeren Stadthouders respective
eenen tot Cap n sullen kiesen.
Dat de Capiteynschappen te velde vervallende , zullen
bij de respective Heeren Stadthouders datel., als tot nochtoe , gegeven worden.
Ende belangende de Capiteynschappen vain uytheemsche
compnien , tzij deselve te velde ofte niet vervallen , zullen
deselve vergeven worden bij de respective Heeren Stadtholders, met advis der respective Colonnellen, voornamentl.
sulcke die deur heure goede diensten ende daden heur
recommandabel gemaect hebben, ende die ten minsten vier
jaren sullen gedient hebben , zoo al delen aengaende in
Hollant ende eenige andere Provincien gedaen wort.
Eenich Lieutenantschap vacerende, sal de betalen Pro-
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vincie ontbieden den Capn ende vail selven verstaen wye
hij tot hetselve ampt , tzij uyt sijne comp n1e ofte andere,
bequaem hout. Ende tselve verstaen hebbende , sal d'selve
Provincie dan voorts gaen tot denominaé van drie persoonen , boven dewelcke de Vendrich nochtans altijt mede
voor genomineert gehouden sal worden ; uytte welcke de
respective Heeren Stadthouders eenen sullen verkielen.
Zoo van gelijcken geschieden sal belangende de vacerende
Vendrichschappen , mits dat nochtans geen Cap n en sal
mogen gestelt werden , dan die te voorera in actuelen
chrijchsdienst geweest heeft ten minsten vier jaren , ende
geen Lietenant ofte Vendrich dan ten minsten drie jaren
gedient hebben.
Ende belangende de Lieutenant- ende Vendrichschappen
der uytheemsche natien , sullen deselve gegeven worden bij
de respective Colonnels met advis vande Cap nen , doch met
goede kennisse vande voors. respective Heeren Stadthouders.
Dat voorts de andere volgende mindere Officiers bij de
Capnen alleen , ende bij niemant anders, sullen gestelt worden.
Dat voortaen geen vercopingen ofte overzettinghen van
Capiteynschappen ofte andere chrijchsofficieren en sullen
meer mogen toegelaten worden , ten ware met goede kennisse van saecken, noch oock eenige expectativen , van wat
officie dat oock soude mogen veesen.
Dat de Cap nen , succederende in de plaetse van eenen
anderen Capiteyn , geensints en sullen gehouden zijn in de
particuliere schulden van den voorgaenden Cap n , dan alleenl. in tgene bij ofte van wegen denselven voorgaenden
sal bevonden worden behoorl. becosticht te zijn tot behouff
vande compnie; als aen wapenen , clederen ofte andere
nootlicheden , ende dat hiervan alle solliciteurs ofte schrijvers der compaignien sullen exprescel. verwitticht werden,
opdat zij geen ignorantie en hebben te pretenderen.
Alle compaignien die bevonden sullen worden niet in
sulcken ordre om tegen den vijant datel. tlant cloecken
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dienst te doen , dat deselve sullen datel. gecasseert ende
gereduceert worden.
Ende belangende de betalinge der compaignien, dat de
penninghen, die van slants weghen daertoe gestelt worden ,
getrouwel. en sonder fraudatie aen de compaignien sullen
moeten verstrect worden ; doch wat voorder deselve betalinge aengaet , zal daerop noch voorts punctuelick moghen
geadviseert werden, zoo wanneer metten eersten naerdere
informatie daerop sal zijn genomen , zoo doch de Provincien alomme niet en houden eenich voet van betalinge.
Actum in den Rade van State in sGravenhage den ven
Decemb. 1618. Onder stoet : ter ordonnan vanden Rade
van State. Get. Chr. Huygens.
Copie. ,
RESOLUTIE OP HET VERGEVEN VAN DE COMP . , STAANDE
TER REPARTITIE VAN HOLLAND.

Den

iaen Nouembris 1618.

Sijne Excie, sijnde gecompareert, doet verhael vande ordre
die gedurich ende altijts is onderhouden geweest int vergeuen vande Capiteynschappen vande compaignien staende
ter repartitie deser provincie van Hollandt ende Westvrieslant; ende dewijle veel compaignien jegenwoordich vacant
waren, soo vande vuytheemsche als landtsaten , versochte
te verstaen, hoe hem daerinne te gedragen. Is naer deliberatie daer over gehouden genoech eenpaerl. bij alle de
leden verstaen , dat men zijne Ex cie sall laten bij 't recht
hem competerende , ende sulcx 'tselue gebruyckt geweest
is int becleeden vande vuytheemsche compaignien ende
van degene die te velde vervallen sullen, alleenl. daer over
hoorende 't aduys vande respectiue Coronnels ende d'andere hooge Officieren vande respectiue regimenten daer
onder die specterende sijn. Ende vande inlantsche niet te
velde vervallende, sall gebruyckt worden gelijck tot noch-
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toe, te weten dat Lieutenant ende Vendrich altijts ende
voorall genomineert gehouden wordende bij den Heeren
Staten , noch drie personen op elcke vacante compaignie
genomineert sullen worden ende zijne Ex cie aengeschreuen,
omme alsoo vuyt de vijff persoonen eenen tot Capiteyn te
eligeren, ende dat dienvolgende zijne Excie alsnu de vuytheemsche vacante compaignien te voet ende compaignie
harquebusiers van wijlen den Ritm r Otmarson sal mogen
vergeuen. Dan, wat aengaet de inlantsche, sco om die
te voorsien van Cap nen , als om deselue te reguleren onder
regimenten, daerop zijne Ex C1e mede urgeerde, dat daervan
een poinct van beschrijvinge sall worden gemaeckt alvoorens daerop te resolueren.
Copie.

Den Prince van Oraengien, Graue van Nassau,
Moers, Bueren etc. , Marquis vander Vere ende
van Vlissingen, Heere ende Baron van Breda,
biest etc.
Edele Mogende , besundere goede vrunden. Alsoo wij
hier te voorera gedurende d'oorloge de dispositie hebben
gehadt over het vergeuen vande vacerende co mpnien, staende
onder geformeerde regimenten ende wesende van vreemde
natien, soo te peerde als te voet, als oock die te velde
quamen te vervallen, gelijck als sulcx can gespeurt worden
vuyt veele ende diuersche acten die alhier onder den Raedt
van State sijn berustende, Hetwelcke men ons met dese
questien, die huydens daechs in dese landen sijn ontstaen,
getracht heeft te benemen ; waeromme wij op voorgaende
vergaderinge vande Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant, haere E. versocht hebben, dat 'tselue wederomme
op den ouden voet mochte gebracht werden, -- Soo ist, dat
haere E. bij volcomene resolutie ons geauthoriseert hebben ,
18
XXVI. J.
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dat wij alle de comp nien , wesende van vremde natien, staende
op haer E. repartitie , die voortaen sullen comen te vaceren , soo oock de comp nien vaat landt , die te velde sullen
vervallen , dat wij deselue met aduys vande Coronnels
alleenlicken sullen mogen vergeuen, ende d'inlantsche compaignien, niet te velde vervallende, op nominatie , gelijck
V Ed. Mo. vuyt de copie van deselue resolutie hierbij
gaende, naerder sult te sien hebben. Ende alsoo wij niet
en twijffelcn ofte V Ed. Mo. en sullen hierinne niet minder doen als de voorn. Heeren Staten van Hollant etc. —
Soo hebben wij deselue hiermede vruntl. willen versoucken ,
op dese V Ed. M. aenstaende vergaderinge eene vruchtbare resolutie mede daerop te nemen , ende beneffens dat
dit tot merckelicken dienst vanden lande sail strecken,
wordt het ons seer aengenaem. Hiermede,
Edele Mogende, besundere goede vrunden, zijt Gode
beuolen. In 's Grauenhage, den xxiiij en Martij 1619. Onstont : V Ed. Mo. goetwillige vrunt. Ondert. Maurice de
Nassau.
Superscriptie : Den Edelen Molenden onsen besunderen
goeden vrunden Statén . 's lants van Vtrecht.
Copie.

Die Staten vanden lande van Vtrecht, nae voorgaen
beschrijuinge Staetsgewijse vergadert sijnde, rijpel. overwogen ende geleth hebbende opte gewichtige redenen , aengetogen in de propositie vanden Raedt van State, ter vergaederinge vande Ho. ende Mo. Heeren Staten Generaei
gedaen op den Ki en Decemb. 1618 voorleden, belangende
d'ordre bij zijne ExC1e , mitsg. zijne Gen. Graeff Wilhelm
Loduwijck etc., Stadthouders etc. ende den Raedt van
State voornoempt beraempt tot redres vande compaignien
zoo te voet als te peerde , wesende in dienste vanden lande;
daer beneffens gehoort de lecture vande missive, gedateert
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den xxiiij en deser lopende maent Martij, bij dewelcke hoochgemelte zijne E%cie de voors. zaecke seer ernstel. is recommanderende, — Verclaren ende consenteren mits delen, dat
zijne hoochgemelte Ex C1e de compaignien van vreemde ofte
uytlantsche natien, staende op de repartitie en tot laste
vande provincie van Vtrecht, dewelcke voortaen souden
mogen comen te vaceren, tzij te velde ofte daer buyten,
sal mogen vergeven ende daermede bereficieren alsulcke
persoonen als zijne Ex C1e oordelen sal daertoe nutst en
bequaemst zijn ten meesten dienste der landen. Van gelijcken oock, dat in sulcker voegen zijne Excie sal moghen
disponeren vande compaignien vande inlantsche ofte Nederlantsche natie, die te velde zouden mogen comen te
vaceren , mits dat in sulcken gevalle zijne Ex C1e gelieven
sal de Edelluyden, als oock andere ingeboorne persoonen
der stadt, steden ende landen van Vtrecht, bequaem wesende , voor allen anderen te prefereren ende met alsulcke
vacerende Nederlantsche compaignien te versie p ende beneficieren. Gedaen tVtrecht den xvj en Martij 1619.
Copie.

Edele , erentfeste , hoochgeleerde , vrome , seer voorsienige Heeren ende goede vrunden. Wij hebben seeckeren
tijdt geleden de t'samentlicke Provincien toegesonden copie
vande beraemde ordre militaire, bij sijne EXcle Prince Henrick ende Raidt van State , tot dienst vant landt , ende
omme de compaignien, soo te peerde als te voete, te houden in haer behoorl. getall van gequalificeerde Officieren
ende soldaten, wapeninge, ordre ende discipline militaire,
ten eynde deselue provincien daarop souden gelieuen te
letten ende heure Gecommitteerde respectiue in onse vergaderinge te lasten , — Ende alsoo bevonden werdt dat uwer
E. des te doen alnoch sijn gebleuen in gebreecke , sulcx
dat opte voors. ordre daer over niet en can geresolueert
18*
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werden, tot seer groot nadeel ende prejudicie vanden dienst
vant laat, daerinne dat mits dien dient versien, -- Soo is
oversulcx ons vrientl. ende ernstich begeeren , oock opte
vermaninge van zijn ExC1e ende des Raedts van State , dat
uwer E. gelieue de voors. beraemde ordre militaire bijder
hant te nemen ende met ernst te examineren ende metten alder eersten hunne voors. Gecommitteerden in onse
vergaderinge last ende authorisatie te senden , om daerop
mette Gecommitteerden vande andere Provincien te resolueren , gelijck met gemeen advys voor den meesten dienst
ende proffyt vant landt sail bevonden werden te behooren,
sonder des langer te sijn in gebreecke , ten regarde vande
jegenwoordige constitutie der saecken, niet alleene van dese
landen, maer oock van het gemeene veesen vande Christenheyt , die dat ten hoochsten vereyschen. Hierop sullen
wij ons verlaten ende uwer E. edele, erentfeste, hoochgeleerde , vrome, seer voorsienige Heeren ende goede vrienden, in de heylige protectie vanden Almogenden beuelen.
Vuyt den Haghe den laesten May 1619. Was geparapheert
J. Magnus vt. Onder stont : TJwer E. goede vrienden die
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden. Ter ordonna: van selue, ondert. C. Aerssens.
Superscriptie : Edele , erentfeste , hoochgeleerde, vrome,
seer voorsienige Heeren, die Staten 's lants van Vtrecht
ofte haer E. Gedeputeerde onse besundere goede vrienden.
Copie.

Hooge Mogende Heeren.
Naerdien wij comen te vernemen, dat den welgebooren
Heere Graue Willem van Nassau, Collonnel ende Gouverneur tot Emmerick, eenen expressen aen uwe Ho. Mo.
affgesonden heeft, omme te versoucken derseluer fauorable
recommandatie aen sijne Furstel. Doorlucht , den Heere
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Prince van Oraengien etc. , ten eynde sijne Gena. niet en
Boude obsteren de resolutie bij uwe Ho. Mo. genomen int
regard vande bediening vande militaire ampten , insonderheyt der Capiteynschappen, als daerbij verstaen ende verclaert hebbende, dat voortaen eenen persoon niet meer en
soude gecommitteert ofte gestelt worden tot de bedieninge
van twee compagnien t'seffens.
Soo versoucken wij uwe Ho. Mo., welgemelten Heere
Graue Willem van Nassau etc. , niet alleen sijn voors.
versoeck favorabel. gelieuen t'accorderen , nemaer oock
'tgene hij diensaengaende bij uwe Ho. Mo. vorder soude
mogen versoucken, midtsdien d'Ed. Mo. Heeren Staten
'5 landts van Vtrecht int doen vande nominatie tot het
vacerende Ritmrschap, ouer de compn1e vande Heere Hertoge Christiaen van Brunswich etc. Ho. Mem. (op deser
prouincie repartitie staen), de voors. uwe Ho. Mo. resolutie in acht genomen hebben , doch daerbij verstaen dewijle zijne Gen. is een Heere vanden Huyse van Nassau
etc., die wij houden in dese casus singulier te wesen, doordien de landen van desen Doorluchtigen Huyse soo merckel. groote diensten hebben ontfangen , dat wij meynen
deselue daeromme wel eenich singulier faveur te meriteren ,
special. oock den welgemelten Heere Graue Willem van
Nassau etc., doordien wij bericht zijn dat sijne Genade
zijne patrimoniale goederen ten respecte van deser landen
dienst ende de gereformeerde religie heeft moeten verlaten. Hiermede ,
Hoge Mogeii etc.
Den xxj en Septemb. 1626.
Gedeputeerden.
Accordeert met Zijne minute,
In kennisse van mij,
Ant. van Hilten.
Copie.
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Doorluchtige Hoochgeboren Furst en

Heere.

Aengesien dat wij bericht zijn dat uwe Furstel. Doorlucht enich bedencken zoude moveren op d'electie, te doen
int faveur vanden welgeboren Heere Grave Willem van
Nassau, Corronnel Gouverneur tot Emmerick etc., tot de
bedieninge van het vacante Ritmrschap over de compnie
ruyteren van wijlen zijne Furstel. Genade den Heere
Hertoge Christiaen van Brunswich en Lunenburch etc.
Hoo. Loffir Memo., mitsdien de Hoo. Mo. Heeren Staten
Generael bij resolutie verstaen ende verclaert hebben ,
dat voortaen een persoon niet meer zoude gecommitteert
ofte gestelt worden tot de bedieninge van twee compnien
tseffens, —
Soo hebben wij goetgevonden uwe Furstel. Doorlucht
daerop te berichten, dat d'Ed. Mo. Heeren Staten 's lants
van Vtrecht, procederen tot de nominatie ende dispositie
der voors. hare Hoo. Mo. resolutie, overwogen ende in
goede acht genomen hebben, doch daerbij verstaen dewijle
welgedachten Heere Grave Willem van Nassau etc. is een
Heere vanden Huyse van Nassau etc., die wij houden in
dit cas singulier te veesen, doordien de landen van dit uwe
Furstel. Doorluchts hoogh aensienl. Huys zoo merckel.
groote diensten hebben ontfangen, dat wij meynen derselver Heeren daeróme wel eenich singulier faveur te meriteren, special. oock sijne Genade Graeff Willem etc. voorut,
temeer om dat wij bericht zijn dat deselue zijne patrimoniale goederen ende vaderlant heeft moeten verlaten
ten regarde van deselue landen ende de gereformeerde
religie, —
Ende hebben voorts, uyt consideratie van dese voors.
zaecken, niet connen naerlaeten uwe Furstel. Doorl t den
persoone vanden welgemelten Heere Grave Willem van
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Nassau etc., met sonderen ernst te recommanderen, dienstvolgens oock gantsch dienst e'n vrundtl. versoucken, dat
uwe Furstel. Doorlucht. mochte gelieven zijne Genade in
de electie tot het voors. vacante Ritmr schap te favoriseren
ende prefereren voor alle d'andere daertoe genomineerde
persoonen, onder verclaringe dat ons sulcx ten hoochsten
aengenaem veesen ende dies te meer ten dienste van uwe
Furstel. Doorluch t verplicht houden zal. Hiermede,
Doorluchtige etc.
Den xxj en Septemb. 1626.
Accordeert met zijn principale minute,
In kennisse van mij ,
Copie.
Ant. van Hilten.

Edele etc. ')
Wij schrijuen hier beneffens aen de Ho. Mo. Heeren
Staten Generael int faveur vanden Welgeboren Heere
Graue Willem van Nassau etc., ten eynde sijne Genade
niet en soude obsteren de resolutie bij haere Ho. Mo. genomen, tenderende dat voortaen eenen persoon niet meer
over twee compaignien tellens gestelt ofte gecommitteert
en soude worden, ende diensvolgens gepreterieert worden
in d'electie die zijne Furstel. Doorlucht den Heere Prince
van Oraengien etc. uyt de nominatie van d'Ed. Mo. Heeren Staten 's lants van Vtrecht, tot de bedieninge van het
vacerende Bitmeesterschap over de comp n1e va'n Heere Hertoge Christiaen van Brunswich ende Lunenburch etc. Ho.
Mem. sal gelieuen te doen , om redenen in onsen voors.
publicquen geallegeert.
Begeerende dat V E. onse intentie volgens de voors.
1) Het schrijven is gericht aan de Gedeputeerden 's Lands van Utrecht
ter Generaliteit, de Heeren Hartevelt, van Boetselaer en Reede.
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once missiue ter vergaderinge van hare Ho. Mo. sulcx
willen seconderen ende bevorderen , dat den welgedachten
Heere Graue Willem van Nassau etc. het volcomen effect
van ons versouck daerbij gedaen, favorabel. ende spoedel.
mach comen t'erlangen. Hiermede,
Edele etc. Den xxj en Septemb. 1626.
Gedeputeerden etc.
Accordeert met sijne minute ,
In kennisse van mij,
Ant. van Hilten.
Copie.

Edele, erentfeste, vrome, zeer discrete Heeren, besunders goede vrunden. Ons is wel geworden V L. missive
van xxj en der voorledene maendt Septemb., bij dewelcke
om redenen daerinne verhaelt, versocht wert dat wij favorabel. wilden accorderen de recommandatie aen sijne Excie
den Heere Prince van Oraengien bij den Welgebooren
Heere Graeff Willem van Nassau versocht, ten eynde zijn
L. tot het vaceren ritmrschap vande comp nie van Heere
Hertoghe Christiaen van Brunswich Hoo. Memo. mochte
werden geadvan.ceert.
Daerop wij niet en hebben willen naerlaeten te rescriberen, dat V L. wel connen oordeelen ons niet te betamen
te recommanderen , vets daertegens solemnele resolutien ,
die naer zoo langhe deliberaties met soo goede circumspectie genomen en vast gearresteert zijn, om voortaen
precisel. ten dienste ende welvaren vanden lande achtervolcht te worden, eenichsints souden mogen strijden. Wij
en hadden oock nyet gemeent, dat d'Heeren Staten van
Vtrecht, die de poincten van mesnagie Staetsgewijse geapprobeert ende door hare Gecom den te deser vergaderinge
met eenera goeden ijver hebben doen voorfleren ende arresteren , daerinne soodanige inbreuck hadden willen doen,
buyten kennisse ende wetenschap van andere provintien ,
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dewelcke alvoorens zouden moeten participeren int veranderen ende retracteren vande voors. resolutie , gelijck die
int formeren van deselue hare stemmen hadden gedragen.
Andersints souden alle resolutien illusoir connen werden
gemaeckt bij d'eene off d'andere provintie int particulier,
hoe solemneel die oock mochten zijn genomen.
Inder vougen dat , al ist 'dat ons de goede qualiteyten
van welgedachten Heere Grave ende hooge meriten vaat
Huys van Nassau genouchsaem bekent zijn, ende dat d'Heeren van denseluen Huyse meer faveurs meriteren als andere , wij evenwel ons nyet gequalificeert en vinden tegens
de voors. solemnele resolutie yets te connen doen, maer
ons daervan moeten excuseren ende V L. versoucken oock
bij deselue resolutie te willen blijven, tot dat deselue, gelijck die met eenparige stemmen is genomen , oock alsoo
zal zijn verandert; zunderlinge in dese tegenwoordige constitutie , daer men liet den lande veel daer aen gelegen
te zijn dat de Hitmrs ende Chefs bij hare compn1en connen
zijn ende deselue leyden. Hiermede V L. edelen , erentfesten , vromen ende discreten Heeren in de bescherminge
des Almogenden bevelen. Vyt den Rage den v en Octobris 1626. Was geparapheert M. Aelberts v t. Onder stondt
V L. goede vrunden die Staten Generael der Vereenichde
Nederlanden. Ter ordonnan van deselue, ondert. J. van
Goch.
Accordeert met zijn principale,
In kennisse van mij,
Ant. van Hilten.
Edele , erentfeste , vrome , zeer discrete
Heeren , die Gedep den vande Staten 's lants van Vtrecht,
onse besundere goede vrunden.
Superscriptie :

Copie.
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FRANSCHE AFPERSINGEN.

De Heer Dr. P. J. Vermeulen deelt verschillende brieven mede uit het Provinciaal Archief (fransche Archief),
van de maand April 1813, waaruit de afpersingen blijken,
waaraan verschillende steden waren blootgesteld. Voorts
eenige stukken betrekkelijk de nationale garde, de gardes
d'honneur en de manschappen benoodigd voor de vestingwerken aan den Helder enz.
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PORTRETTEN.

De Heer Nijland geeft ter bezichtiging eene verzameling
portretten uit zijne rijke kunstverzameling.

BRIEF VAN CAPELLEN VAN DE POL
AAN

PIETER VREEDE.
Medegedeeld door Prof. G. W. VREEDE.

Appeltern den Men Oct.
Waarde Vriend!
Uw aangenaame met het gedroogde is mij op hun tijd
geworden. Ik heb , zal deezen nog heden aan Tegelaar
ingeslooten worden, maar een oogenblik.
De Engelsche of Oranje factie begint het hoofd te laaten
hangen , ook heeft zij er reden toe, want ik kan u verzekeren dat het Fransche Hof de oogen omtrent onze en
deszelfs gemeene belangen begint te openen. De nazaat
(want het tegenwoordig geslagt zal alles niet kunnen of
mogen weeten) zal erkennen, dat ik er het mijne toe gedaan hebbe. Maar om die reden ben ik te minder content
van de vrijheid die de Heer Luzac zig omtrent mijn advys
heeft gegeeven, van er die interessante plaatsen uit Hume
zonder mijne voorkennis uit te laaten , en het stuk in
andere opzigten vrij slordig te vertaalen , zo als U E. uit
inleggende notitie gelieve te zien.
Ik had dit stuk ingerigt om sensatie in en buitenslands
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te maaken en het doet het wezenlijk, en ben daarom zeer
te onvrede dat de Heer Luzac er zo losjes mede omgesprongen is. U E. zal mij verpligten zijn Ed. zulks te
kennen te geeven en mij daardoor de moeite bespaaren
van er zijn E. over te schrijven.
Wijl nu dat stuk in Frankrijk, schoon 't daar zoo gebrekkig verscheenen zij , zoo ongemeen gegouteerd is geworden , en het in ons Land meer en meer tot een onderwerp van discoursen , met vrugt koude worden gemaakt,
zo geeve in consideratie of het niet dienstig ware dat het
in de beide taalen hoe eer hoe beeter wierde uitgegeeven.
De Fransche vertaaling, die we in de Leidsche Courant
gehad hebben, is gewis niet van den Heere Luzac zelven
geweest, zijn E. vertaalt beeter.
Mogelijk zou men (en dit kunt gijlieden te Leiden best
klaaren) in eene voorrede de reputatie van Jonker Cromwel een weinigje kunnen verdedigen en bij die gelegenheid
eene korte schets van mijn politiek gedrag en ketterijen
voordragen. Indien dit idée wordt gegouteerd, dan zal ik
U E. per volgende de plaatsen opgeeven waar ze te vinden
zijn. Wijl ik audientie bij de natie hebbe, zoude het mogelijk indruk kunnen maaken tans mijne democratische denkbeelden door dit middel cinder den man te brengen. Antwoord mij spoedig hierop. Consuleer van der Kemp, maak
zijn E. veel H9RTLIJKE complimenten van mij en geloof
me, na verzekering van respect aan Mevrou van ons allen.
Uw vriend,
In grooten haast.
U bekend.
P. S. Ik vertrouwe dat ge mijn vorige ter geleide van
eene copij van mijn advys hebt ontfangen.
De Heer Luzac zegge niet dat mijn advys met die extracten uit Hume te groot voor zijn weekblad waren. ik
kan zijn Ed. wel langdradiger en niet interessanter stukken aantoonen die er plaats in gevonden hebben. In allen
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geval had ik er in behooren gekend te worden, en zal in
't vervolg weinig lust hebben om eigenhandig accuraate
copijen te maaken wanneer er zo weinig refiexie op wordt
geslaagen.
Origineel.

AANBEVELING VAN VLAG-OFFICIEREN

ENZ.

Medegedeeld door den Heer P. A. LEUPE.

Voordrachten ter bevordering van eenige Vlag- en
andere Officieren , door de Admiraliteiten van
Amsterdam en het Noorder Kwartier , aan de
Staten van Holland en Westfriesland, 1665.
Edele Groot Mogende Heeren !
Op gedane notificatie bij U Ed. Gr. Mogende missive
van den 24en deser lopende maand, continerende derselver
resolutie , om nogh dese weeke te procederen tot d'electie
van drie Lieutenants Admiraels, onder de drie Collegien
ter Admiraliteyt, binnen U Ed. Gr. Mo. Provincie residerende, als namentlijck een op de Maze , een alhier,
ende een in West Vriesland ende den Noorderquartier.
Ende voor soo veel daartoe eenige ofte alle de jegenwoordige Vice-Admiralen in de voorseyde districten bij
Uwe Ed. Gr. Mo. gepromoveert souden mogen worden ,
deselve voorts wederom genegen zijn te procederen tot
r
electie van andere Vice-Admiralen in derselver plaatsen,
alsmede tot de electie van andere Schouten bij Nacht,
voor soo veel de jegenwoordige tot de charge van vacant
vallende Vice-Admiraelsplaatsen souden mogen werden
geadvanceert. Met versoek dat wij deselve souden willen
voordragen eenige bequaeme personen, van welkers capa-
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citeyt, conditie ende valeur wij bij experientie ende ten
besten versekert zijn, ten eynde U E. Gr. Mo. in de voorsz.
te doene verkiesinge van Lieutenant-Admiralen, Vice-Admiralen ende Schouten-bij-Nacht daarop behoorlijk re fl ectie
mogen maken. Hebben wij niet kunnen haarlaten, op presupositie dat den Vice Ad& Michiel Adriaensz. de Ruyter,
(wiens qualiteyt den persoon genoeghsaam recommandabel
maeckt) tot eerre der voorgein Lieutenant Admiraels plaetsen , ende specialijk in dit ressort , bij U Ed. Gr. Mo. sal
worden gevordert, deselve dienst vrundelijk voor te dragen , den Schout-bij-Nacht ende Capiteyn Cornelis Tromp,
om de vacant te worden Vice-Admiraelsplaatse te bekleden , ende bij successie, tot de Schout-bij-Nachtsplaatse
den Commandeur ende Capiteyn Gideon de Wild. Als
zijnde den eersten, soo ten opsichte van de moeite van
zijn Heer vader, vromer gedachte, eygene qualiteyten ,
ende verscheyde goede preuven (oases oordeels) tot de bedieninge van de Vice-Admiraelsplaatse capabel; ende den
anderen niet minder tot het Schout-bij-Nachtampt, als
zijnde nu een en twintigh jaren geleden, dat hij is geworden Capiteyn ter Zee, ende niet alleen outste Officier
ende d'eersté in rangh aan de Schouten-bij-Nacht onder
dit Collegie, maar hebbende gegeven seer veele preuven
van soldaat- ende zeemanschap, in meest alle de swaarste
rescontres in dienst van den Staat , die hij als Vice-Admiraal van 't esquadre van den welgemelten Heere Lieutenant Admirael Tromp , vromer gedachtenis , in de jaren
1652 en 1653 tegens de Engelschen , ook voor ende naar,
daar hij selfs gecommandeert heeft, geluckighlijk heeft uytgevoert. Ende hiermede vertrouwende Uwer Ed. Gr. Mo.
goede geliefte voldaan te hebben , —
Edele Groot Mogende Heeren , sullen Godt almachtich
bidden, Uwer Ed. Gr. Mo. regeringe altoos genadelijk te
willen zegenen. In Amsterdam, den 27en Januarij 1665.
Was geparapht Geraert Colterman. Onder stout: Uwer
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Ed. Gr. Mo. dienstwillige , de Gecommitteerde Raden ter
Admiraliteyt , ende t'hunner ordonnantie ende getekent:
David de Wildt.

Edele Groot Mogende Heeren.
Desen morgen ontfangen wij U Ed. Gr. Mo. missive
van gister , bij dewelke deselve ons believen te adviseren
het advancement van den Vice Admirael Tromp tot Lieutenant Admirael van U Ed. Gr. Mo. Provincie, onder
't ressort vant Collegie ter Admiraliteyt op de Maze, requirerende dat wij tot supplement van desselfs plaetse,
aan U Ed. Gr. Mo. tegens den dagti van morgen, eenige
andere welervarene ende gequalificeerde personen souden
voorstellen. Waarop wij onse gedaghten hebbende laten
gaan, sulcx als de kortheyt van den tijd ons heeft gepermitteert , souden wij tot dien eynde aan U Ed. Gr. Mo.
voordragen den Schout bij Naght Gideon de Wilt , den
gem. Vice Admirael Tromp immediatel. in rangh volgende ; van wiens courage ende conduite U Ed. Gr. Mo.
ten overvloet sijn beright ende de successen van de menighvuldige rescontres, daar present is geweest , getuygen
zijn. Benevens denwelke wij als personen van capaciteyt
ende conduite U Ed. Gr. Mo., om bij gevolgh van zijn
promotie geconsidereert te worden , ook zouden voorstellen
den Capiteyn van der Hulst , jegenwoordigh dienende als
Commandeur onder desen ressorte; zijnde naast de voorgem.
Schout-bij-Nacht de outste Capiteyn in ordre ; hebbende
mede getuygenis van een geexperimenteert ende couragieus soldaat te zijn. Ende buyten hem nogh de Capiteynen Jan Gideonsz. Verburgh, Willem van der Saan, Isaac
Sweers ende Jan Egbertsz. Ooms , den voornoemden Commandeur in ordre ende rangh volgende , ende al t'samen
van die conditie , dat uyt hare gepleeghde actien van
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soldaat- ende zeemanschap in behoorlijcke aghtinge genomen souden kunnen werden, waarinne zijl. haar ten dienste
van het Land hebben gecomporteert, met die egualiteyt,
dat wij geen distinctie in keure, als van rangti (daarop
sigh de militie dogh voornementlijk beroept) en souden
plaatse geven, gelijk U Ed. Gr. Mog. daarvan ampelder
getuygenisse sullen koenen horen (des begerende) uyt de
moet van de Heeren Gedeputeerden deses Collegij , aldaar present, aan welker rapport wij ons ten regarde van
de voorgestelde personen t'eenemael refereren, latende
aan U Ed. Gr. Mo. wijse conduite, om daerinne te disponeren ten meesten dienste ende beste van ons lieve
Vaderland.
Hiermede,
Edele Groot Mogende Heeren , bevelen wij U Ed. Gr.
Mo. in Godes heylige protextie. In Amsterdam den 24e.
July 1665. Was geparaph t : J. van Leeuwen , vt. Onderstoet: U Ed. Gr. Mo. dienstwillige, de Gecommitteerde
Raden ter Admiraliteyt ende t'hunner ordonnantie geteekent J. de Wildt.

Aan de Heeren Staten Generaal ').
Hoogh Mogende enz.

Eyntelijk hebben wij om te bedienen het Capiteynschap
1) (Extract uyt de minute van de Missiven , gehouden bij 't Collegie
ter Admt tot Amsterdam). Hierbij was gevoegd het rapport betreffende
de Informaties , genomen ten laste van de Capiteynen Schey, de Vries,
Adelaar, van de Voorde, Wolff, Bouman en Bisschop, over hun gehouden gedrag op den l3den Junij te voren. Beide stukken waren gericht aan de Staten van Holl. en Westfriesland.
XXVI. J.
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onder den Vice Admiraal Abraham van der Hulst voor
den tijd van een jaar, volgens Uwer Ho. Mo. resolutie van
den 4en deser maand , goetgevonden te nomineren Pieter
Thomasz. , eerste Lieutenant van den voorn. Vice Admiraal ende Rem Pietersz. Mars, Commandeur op een brandschip , genaamt de Fortuyn ; beyde ervarene zeeluyden ,
ende die hun respectivelijk in de jonghste actie 1) wel hebben gecomporteert voor zoo veel wij beright zijn. Welke
beyde personen in Texel zijn op hare onderhebbende schepen, weshalven zijlieden als van dese nominatie geen kennisse hebbende, haar aan Uwe Ho. Mo. niet sullen kunnen
addresseren ; versoeckende dat deselve hun achterblijven
ten besten believen te duyden , ende de Heeren Uwer
Ho. Mo. Gecommitteerden, die in Texel zijn off derwaarts
sullen reysen, te authoriseren om den eed aff te vorderen ,
ende commissie uyt te doen geven aan dengenen , die Uwe
Ho. Mo. met de voorsi. bedieninge believen te beneficieren.
Hiermede, Ho. Mo. enz. Den 29 e11 Julij 1665.

Edele Groot Mogende Heeren.
Alsoo den Commandeur Gideon de Wildt, Schout bij
Naght, van wegen U Ed. Gr. Mo. Provincie , onder het
ressort van dit Collegie, deser werelt is overleden ') ende
desselffs plaatse in dese conjuncture van tijden met een
ander bequaem persoon sal dienen voorsien te worden ;
hebben wij ons debvoir geaght U E. Gr. Mo. daarvan bij
desen te notificeren , ende bij aldien deselve tot d'electie
van een ander believen te treden, deselve voor te stellen
den Capiteyn ende Commandeur Jan Gidionsz. Verburgh ,
hebbende gegeven vele ende verscheyde preuven van zijn
1) Van 13 Junij.

2) Zie aanteekening I.

Aanbeveling van Vlag-Officieren enz.

291

courage in den vorigen Engelschen oorlogh , ende jegenwoordigh commanderende 's Lands oorloghschepen, kruyssende onder Cadix.
Item , den Capiteyn Willem van der Zaen, insgelijx vele
ende verscheyde preuven in den vorigen Engelschen oorlogh gegeven hebbende , ende naderhand niet alleen in
verscheyde rescontres met de Turxse schepen , maar ook in
't commanderen van 't bootsvolck in de bewuste landinge
op Funen in den jare 1660 ; ende behalven verscheyde
valereuse actien tusschen beyde gevallen , ook nogh in
't commanderen van 't bootsvolk in de gedaene landtoghten
op de Caste van Africa, ende geluckige veroveringh van
Tacorary ende Cormantyn, onder commando van den Lieutenant Admirael de Ruyter, van wiens Esquadre hij de
voorsz. reyse als Schout bij Nacht heeft gedaen.
Ende eyndelijck den Capiteyn Isaacq Sweers , die sigh
gelijk d'anderen in den vorigen Engelschen oorlogh insge
lijcx seer wel heeft gecomporteert, ende t'zedert ook alomme daar hij geemployeert is geweest , ende specialijk
ook in de voorsz. lest gedane voyage naar de custe van
Africa, die hij als Capiteyn onder 't Esquader van den
meergem. Lieutenant Adm 1 de Ruyter heeft bijgewoont.
Versoeckende dat U Ed. Gr. Mo. eene der voorgen. personen met de voorsz. charge believen te benificeren ; vertrouwende dat daardoor den dienst want Land ende interest van U E. Gr. Mo. provincie in 't bijsonder seer wel
sal worden bedient ende waargenomen ; hetwelke verwagh tende,
Edele Groot Mogende Heeren , bidden God Almaghtigh
U E. Gr. Mo. regeringe genadelijk te zegenen. In Amsterdam den 20eri October 1665. Was geparapheert E.
Hoornken v t. Onderstont : U Ed. Gr. Mo. dienstwillige de

Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt ende t'hunner
ordonnantie getekent J. de Wildt.
19*
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Edele Groot Mogende Heeren.
Wij hebben wel ontfangen uw Ed. Gr. Mog. missive
van den 24 e11 deses , behelsende in substantie , hoe dat U
Ed. Gr. Mo. om seer goede ende pregnante redenen goetgevonden hebben , 's Lands vlote jegens het aanstaande
voorjaar in zee te brengen, te bestellen met meerder ende
eminenter Hoofden als deselve in den voorleden jare bestelt
is geweest, ende dat U Ed. Gr. Mo. geresolveert weeren,
dese week te procederen tot electie van drie Lieutenant
Admiraels, versoeckende, wij tegens woensdagh aanstaande,
U Ed. Gr. Mo. souden willen voordragen eenige bequaeme
personen , van welker capaciteyt , conduit ende valeur, wij
bij experientie ende ten beste verseekert moghte zijn. Ter
obedientie van 'twelke , voor soo veel ons de kortheyt des
tijds in desen heeft konnen suppediteren , hebben wij U
Ed. Gr. Mo. (onder behoorlijck respect) wel willen voordragen de personen van Jan Cornelisz. Meppel, Court
Syvertsz. Adelaar'), Willem Codde van der Burgh , alle
drie persoonen welke (onder reverentie) naar ons oordeel ,
door haar capaciteyt, goede conduicte ende langdurige experientie in den oorlogh te water hebben becomen de qualiteyten, die in een goet opperhoofft worden gerequireert,
en wel meriteren tot soo een eminente charge als Lieutenant Admirael te werden gepromoveert , latende noghtans alles aan U Ed. Gr. Mo. hooge wijsheyt. Waarmede,
Edele Groot Mogende Heeren, bidden God Almaghtigh
uwe Ed. Mog. te willen conserveren in langhdurige gesontheyt ende voorspoedige regeringe. Actum binnen Hoorn
den 27 en Januarij a° 1665. Was geparaph t J. B. Schaap vt.
Onder stoet : Uwe Ed. Gr. Mog. bereytwillige de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt residerende binnen Hoorn.
Ter ordonnantie van deselve Abs. Secretaris. Was get.
H. de Groot.
1) Zie aanteekening II.
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Edele Groot Mogende Heeren.
In voldoeninge van Uwer Ed. Gr. Mo. resol. van den ten
deses, hebben wij niet willen haarlaten deselve met behoorlijk respect voordragen, eenige gequalificeerde personen tot
het ampt van Schout bij Naght Uwer Ed. Gr. Mo. Provincie, onder het ressort van ons Collegie, dewelcke zijn:
Frans van Bebberen, Cornelis Baartz. Slord, Stachouwer,
Pieter Bonser ende Adriaen Houttuyn , alle Capiteynen
onder ons Collegie gehorende.
Zijnde de eerste een jonghman, dewelke schijnt van sigh
te geven een goede hope, in alle sijne actien ijverigh ende
naarstigh; soo dat wij vertrouwen van deselve wel wat
goets sal te verwaghten zijn : heeft voor desen ten oorlogh
gevaeren, ook eenige jaren met den Commandeur de Jongh
in de Oost-Indies rond- en omgesworven.
De tweede, zijnde een out bevaren zeeman, dewelke
genoeghsaam door zijn vorige actien, soo ten tijde van den
Spaanschen oorlogh , als gedurende die met Engeland in
de Middellandsche zee, mitsgaders op de custen van Portugal als mede in Denemarken zal bekent zijn.

De derde , een persoon van goede moed ende courage,
hebbende in den voorleden Engelschen oorlogh, met den
Vice Admiraal Pieter Florisz., voor Lieutenant gevaren
ende nu laatst met den Schout bij Naght Schram voor
Capiteyn Lieutenant, zijnde bij haar Ho. Mo. voor ses à
seven weken tot Capiteyn geeligeert.
De vierde, een man van genoughsame qualiteyt ende
capaciteyt, om den Lande in het oorlogh te water dienst
te doen , hebbende van kintsbeen af de zee gebouwt,
ende in den jare 1660 commissie van Haar Ho. Mo. geobtineert als Capiteyn.
De vijfde ende de laatste den Capiteyn Houttuyn ),
1) Zie over Houttuyn: Kronijk, VII. 453-455. IX. 164, 66, 340,
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een seer out ende zeevarend man, dewelke langen tijd
voor schipper heeft gevaren ende den Lande in qualité
als Capiteyn gedie p t den tijd van twaelf jaren , binnen
dewelke deselve genoughsame preuves van soldaet- ende

zeemanschap heeft gegeven. Alle dese personen hebben
wij U Ed. Gr. Mo. willen voorhouden , latende dies onvermindert aan deselve de vrije keuse, zoo als U Ed. Gr.
Mo. volgens hare hoge wijsheyt voor den meesten dienst
van den Lande sullen bevinden te behoren; waarmede,
Edele Gr. Mo. Heeren, bidden enz. Actum binnen
Enckhuysen, den 28 en April 1665. Was geparapht J. B.
Schaap. Onderst. U Ed. Gr. Mo. dienst geaffectioneerde
vrunden , de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Enckhuysen. Ter ordonnantie van deselve , was get. W. van Neck.

Edele Groot Mogende Heeren.
Uyt de hiernevens gaande copye van de missive, bij ons
aan haar Ho. Mo. geschreven , sullen U Ed. Gr. Mo. gelieven te sien, 't geen wij ontrent het aanstellen van Commandeurs ende het doen van nominatie tot de vacante
Capitainsplaetsen onder onse ressorte, hebben gedisponeert, waarmede wij willen vertrouwen, dat wij ons sullen
hebben geacquiteert van ons debvoir, en U Ed. Gr. Mo.
contentement gedaan, eyndigende ,
Edele enz. Actum binnen Hoorn, den Ten Augusti
A° 1665. Was geparaph t Maerten Roos. Onder stont :
U Ed. Gr. Mo. dienstbereyde , de Gecomm. enz. Ter ord.
van deselve (w. get.) W. v. Neck.
42, 44, 47. Hij voerde in 1646 als schipper reeds het bevel over een
van de twaalf schepen , die in Venetiaanschen dienst overgingen, namelijk 't Wapen van Genua.
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Hoogh Mogende Heeren.
Ter voldoeninge van Uwe Ho. Mo. resol. van den len
deses, houdende responsive op onse missive van den 30en
der voorleden maand, seynden wij deselve seer gedienstich
toe twee distincte nominatien van bequaeme personen, om
uyt deselve bij Uwe Ho. Mo. twee geeligeert te worden
tot Capiteynen, in plaatse van Jacob Bruyningh en Samuel
Huysman respective, te weten : den aangestelden Commandeur Pieter Claesz. Wynbergen ende Cornelis Gijsbertsz.
Sleutel, beyde ervaren zeeluyden en cloecke soldaten ;
den persoon van Wijnbergen in Oostindien, in de Middelandse Zee en andere quartieren, verscheyde bataillies in
diverse qualiteyten bijgewoont; ende den aangestelden Commandeur Johan Croock ende Frederick Houtman , beyde
van gelijke bequame mannen, om den Lande als Capiteyn
dienst te doen ; den Commandeur Croock in meer dan ses
batailles sigh mannelijk hebbende gequeten en voor stuyrman en schipper langen tijd gevaren. Versouckende seer
gedienstigh dat Uwe Ho. Mo. uyt ieder van de voorsz.
nominatien een gelieven te eligeren en met behoorlijke
commissie als Capiteyn te voorsien. Ende alsoo de voorschreven Commandeurs niet sonder de grootste ondienst
van den Lande hun van scheepsboort en konnen begeven, alsmede uyt vreese van het verloop van het volk,
waarvan ons bij experientie is gebleken, souden wij Uw
Ho. Mo. seer onderdanigh willen versoght ende gebeden
hebben, dat ingevalle deselve souden konnen goetvinden
de voorsz. Commandeurs goetgunstelijk te elfgeren, dat de
Commissie daartoe dienende aan de Heeren Uwer Ho. Mo.
gevolmaghtighden in 't Nieuwe Diep wierde gesonden , om
deselven onder den behoorlijken eedt te brengen, ende de
Commissie overhandreyken. Waarmede,
Ho. Mo. enz. Uyt

Hoorn ,

den Gen Augusti 1665.
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Aanteekening

I.

GIDEON DE WILDT.

Hieruit blijkt, dat de Schout bij Nacht, Gideon de Wildt,
op den 2Sen Maart 1670 in de baai van Cadix is overleden , zoo als de heer Dr. W. J. Broers in zijne Bijdragen

niet

tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen , 1869,

schrijven van den Capitein
Schey vermeent te moeten opmaken , maar dat hij toen
reeds sedert ruim vier jaren het leven met den dood had
verwisseld.
Het is zeer waarschijnlijk , dat hij in de eerste helft der
maand September 1665 is overleden, want men leest in
de resolutien van de Admiraliteit te Amsterdam, onder den
datum van 8 September, waarbij eenige bepalingen werden
gemaakt over het verdeeles van het volk van den Capitein
van der Zaen, wiens schip, niet gereed kon komen, onder
anderen het volgende : „Oock wijders vermits de groote
kranckheyt van den Schout bij Nacht de Wildt , geresolweert , geduurende sijn indispositie oft voor de aenstaende
expeditie te doen desselfs schip commanderen door den
Capiteyn Willem van der Zaen , ende door de bovenstaende
dispositie ten reguarde van sijn volck genomen, buyten
employ aen de wal gaende , die door sijn Eerste Lieutenant Gilles de Wildt, in het commanderen van het voors.
schip geassisteert sal worden, mede in qualiteyt als Eerste,
tot ter tijt de voorn. Capiteyn van der Zaen wederom op
sijn eygen schip sal geen" enz.
De Eerste Luitenant van van der Zaen , Gilles de Wildt ,
werd den Oen December van het volgende jaar 1666, door
H. H. Mog. aangesteld tot extraordinaris Capiteyn ter
Zee ter Admiraliteyt te Amsterdam. -- In 1668, op den
len Augustus, vertrok hij met het eskader onder bevel
van den Schout bij Nacht Willem van der Zaen, naar de
derde stuk , blz. 184, uit een
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kusten van Portugal en Spanje. -- Het was dus de Capitein Gilles de Wildt, die in de baai van Cadix stierf; in
het Journaal, gehouden door Sirach Gansbergh, aan boord
van de Agatha , gecommandeerd door den Commandeur
Schey, lezen wij hierover het volgende :
„Den 20en Martij 1670. 'S morgens en den heelen dagh
de windt uyt den Z. W. buyigh, ongestadigh en regenigh
weer, viert den Capiteyn de Wildt, om sijn groote indispositie met zijn boodt en drie chaloepen daer voor , met
een stille buy aen landt gebraght en souw tot de Consuls logeeren , bij hem hebbende sijn Oppermeester en
twee van sijn dienaers ; 's avons en 's naghs de windt uyt
den W. Z. W., waeyden heel hardt."
„Den 28 en dito. 'S morgens en op den dagh het weer
en windt als voren ; tegen den middagti voer ons Capiteyn
neffens de Capiteynen de Vries en Verschoor aen landt,
om den Capiteyn de Wildt de visiete te geven, die tegens
den avondt in hater tegenwoordigheydt godtsaligh in den
Heere ontsliep" enz.
Het lijk werd den Wen , „nae crijghsgebruyck , achter
het Puntael statelijck begraven." In zijn plaats werd op
den Sen Mei 1670, Adam van Brederode tot Kapitein
aangesteld.
Aanteekening II.
COURT SIEVERTSZ. ADELAER.

Meppel werd tot Luitenant Admiraal en Adelaer tot
Vice Admiraal bij de Admiraliteit van het Noorderquartier
benoemd. Daar laatstgenoemde zich in Deenschen dienst
bevond, werd hem van zijne benoeming bij missive kennis
gegeven , terwijl tevens een brief voor den Koning gereed
werd gemaakt, waarbij Z. M. in beleefde bewoordingen werd
verzocht aan Adelaer de vergunning te verleenen , die
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betrekking te mogen aanvaarden Beide brieven werden
gezonden aan onzen Resident te Koppenhagen, Le Maire,
ten einde die in persoon te overhandigen en de zaak te
ondersteunen ; doch zoo hij bespeurde dat Adelaer ongenegen was zich in dienst van de Staten te begeven, alsdan den brief voor Z. M. bestemd niet af te geven maar
terug te zenden. Nadat Le Maire aan Adelaer den brief
overhandigd en deze dien gelezen had, voerde hij hem te
gemoet, dat hij zeer genegen was de Staten van Holland
en Westfriesland dienst te doen '), doch daar hij nu Admiraal Generaal en Vice President van het Admiraliteitscollegie was, docht hem dit tegen zijn kwaliteit te strijden ;
evenwel nam hij aan over' de zaak te denken. Maar, schrijft
Le Maire verder, „de volgende dagh haer dese ouverture
heeft den Coninck hem ontboden , ende gevraecht off hij
sijn dienst moede was; daer bijvoegende dat hij verstaen
hadde, dat hij in den eelt van haere Ed. Gr. Mo. wilde
treden. Waerop .hij Ridder Adelaer antwoordde : dat hij
uyt mijn verstaen hadde, de genegentheyt die haer Ed. Gr.
Mo. tot sijn persoon droegen, ende soo Sijn Mayest. hem
gelieffde te gebieden dat hij derwaerts sonde trecken, al
was het selffs om met sijn eygen schip en volck met haer
Ho. Mo. vloot te verschijnen , dat hij niet liever als hetselve sonde doen. Den Coninch vraechde hem, wat qualiteyt U Ed. Gr. Mo. hem souden gelieven toeteleggen ,
tredende in haer dienst. Waerop hij antwoorde van Vice
Admirael. Den Coninck repliceerde, dat sulcx een schande
soude sijn hem soodanich te verminderen, daer bijvoegende, dat indien U Ed. Gr. Mo. hem meerder hadden
willen maecken als hij nu was, dat Sijn Mayest. tegens sijn
avancement ende genegentheyt niet soude willen spreecken, maer om hem te verminderen dat hij niet conde resolveren hem uyt sijn dienst te ontslaen; hem vorders afT1) Brief vau Le Maire, van 28 Februarij 1665.
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vraegende , off hem yetwes ontbrack ende ergens noch
eenige desgoutes in hadde, dat hij sulcx leggende soude
remedieren , en begeerde dat hij in sijn dienst sonde continueren,"
„Ick Nebbe dit vooraff hoorende, niet geraden gevonden
UEd. Gr. Mo. missive aen den Coninck over te geven ,
maer deselve conform UE. Gr. Mo. ordre terug te senden ;
gelovende dat indien UE. Gr. Mo. van soo een Zeehelt
gebreck hebbende, hem offereenden conditien, naer de qualiteyten die hij hier bedient, dat hij lichtelijck daertoe
genegentheyt sal hebben , waermede enz."
Bij een zeer beleefden brief bedankte Adelaer de Staten
voor hun welmeenend aanbod.
Toch had het kunnen gebeuren, dat Adelaer nog eens
in dienst der Staten was overgegaan, en wel , in het volgende jaar 1666, naar aanleiding der oneenigheden , die
tusschen de Ruyter en Tromp waren ontstaan, en het gevolg hadden, dat Tromp van zijn ampt werd ontzet. Want
in een brief van Le Maire van den 7en September 1666
aan de Staten van Holland en Westfriesland geschreven,
leest men het volgende :
„Men heeft hier met smert en geene kleyne droefheyt
gehoort de jalousie die Tromp op den Admirael de Ruyter soude hebben gevat, ende dat daerom (gelijck hier
gesecht wert) niet conde gedaen hebben , dat sijn devoir
was vereysschende. Soo den Staet ofte haer Ed. Gr. Mo.
in sijn plaets, een mede gaende, stil , bequaem ende
seer ervaren zeeheli souden van noode hebben , die met
de Ruyter seer wel sonde accorderen, geloove dat se niet
mis souden tasten dat se daertoe den Admirael Adelaer
versochten, welcke, hoewel hij hier een jaerlijcx tractement heeft van ontrent 18 dusent guldens ; ben evenwel van gevoele dat ick hem tot die dienst , soo veel in
hem is, wel sonde disponeren , ende can den Coninck
van Denemareken hem oock wel missen, doordien hij buy-
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ten hem noch drie Admiralen heeft, te weten den Rijcx
Admirael Bielke , Joël ende Helt. Oock can ick bevinden
dat gemelde Heer hier door de traegheyt die sich ontrent
alle dees Rijcx affairen bevindt, een tegensin in sijn dienst
begint te krijgen , hetwelck U Hoog Edel Gestrenge, om
hem geen ongunst te verwecken , in confidentie communieere."
Het had echter geen plaats. Zoo als te wel bekend is,
was reeds op den 20en Augustus te voren de Kolonel van
een der regimenten mariniers, Willem Joseph Baron van
Ghent, in plaats van Tromp tot Admiraal van Holland
en Westfriesland aangesteld.
In het werk van den Heer Mr. J. C. de Jonge, Nederland en Venelie, 1852, vindt men eenige belangrijke bijzonderheden betreffende den dapperen Admiraal Adelaer.
Reeds op jeugdigen leeftijd in Holland gekomen , leerde
hij op onze schepen den zeedienst, en zoo als de geachte
schrijver op blz. 255 van genoemd werk zegt, zoude hij
gedurende eenigen tijd de betrekking van Luitenant bij
eenen Schipper of Kapitein, Reyers genaamd, bekleed
hebben, wiep hij na diens overlijden in het bevelhebberschap opvolgde. Mocht dit zoo zijn -- want de Heer de
Jonge geeft geen jaartal op -- dan is hij in 1646 naar
Venetie vertrokken, want het schip, Abrahams Offrande,
door Reyers gevoerd, was een van de twaalf schepen , die
in dat jaar in Venetiaanschen dienst overgingen.
Het was met Nederlandsche schepen, met Nederlanders
bemand -- al werden dan ook die schepen door Venetiaansche Edellieden gekommandeerd —, dat Adelaer gedurende
eene reeks van jaren die dappere daden bedreef, waardoor
zijn naam bij Christenen en Turken vermaard werd. De
Republiek van Venetie beloonde hem op eene uitstekende
wijze, met gouden kettingen en geld, maar bovendien
werd hij tot Ridder van St Marco verheven, terwijl hem
een wapenschild werd geschonken, dat tot aandenken van
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zijne heldendaden , ook voor zijne kinderen en kindskinderen kon strekken (blz. 256).
Deze uitstekende man overleed in het jaar 1675.
Het is vreemd dat H. G. Garde in den Dansk-norske
Sanagts Historie , 1535-1700, Kjobenhavn 1860, met geen
enkel woord vermeldt, dat Adelaer zijne opleiding in den
zeedienst in Holland had genoten, noch dat hij aan boord
van een Hollandsch schip naar Venetien was vertrokken.
Hij zwijgt geheel over zijnen vroegeren levensloop , want
op blz. 241 van zijn werk komt zijn naam voor het eerst
voor , waar wij lezen : „Den 25 de September 1663 bleu
Cort Sivertsen Adelaer, der i venetiansk Tjeneste havde
gjort sig beromt i Europa, udnaevnt til dansk Admiral
og Deputeret i Collegiet; kort efter beschikkedes han til
Generaladmiral og Vicepraecident i Admiralitetet."
Het mag als eene zonderlinge lotwisseling worden aangemerkt , dat het juist Tromp was, die na het overlijden
van Adelaer, hem-als Generaal-Admiraal en Vice President
van de Admiraliteit in Denemarken opvolgde ').
Volgens Brandt, in .Het Leven van de .Ruiler 2), kwam in
1671 een zoon van Adelaer, die Schout bij Nacht in Deenschen dienst was aan boord van de Ruyter. — Bij Garde
komt hij niet voor.
In 1850 aan de Kaap de Goede Hoop zijnde, merkten
wij in de kerk aldaar een grafzerk op, waaronder begraven
lag het lijk van Court Adeler, in leven Deensch Commandeur te Tranquebar, 1671-1679, op de kust van Coromandel, in 1679 op zijne terugreize tusschen Indië en
de Kaap overleden. Of hij mede een zoon was van den
beroemden Admiraal, is te vermoeden, doch durven hierin
niet beslissen.
1) Garde, t. a. p.

blz.

265. De

Jonge, Gesch. van het Wederl. Zee-

wezen, 2. Deel, blz. 621. Tweede uitgave.

2) Fol. 628.

Uitgave

1686.
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BERICHT VAN WILLEM VAN DE VELDE , OVER DEN ONGELURKIGEN ZEESLAG OP DEN

13 en

JUNIJ

1665').

Uit een brief van de Gecommitteerden uit de Raden
ter Admiraliteit tot Rotterdam , Johan Venlo en Pieter
van Lodensteyn , geschreven den 14en Junij , des morgens
8 uren, in 's Lands Jacht voor den Briel, en gericht aan
de Staten van Holland en Westfriesland , nemen wij het
volgende over :
„Den schilder van der Velden 2), met eene van de galjoots opgekomen 3), heeft ons onder anderen gerapporteert , als dat hij present ende onder de vloot is geweest,
soo wanneer de batalie met het aanbreken van den dagh
op gisteren is begonnen ende tot den avant heefft gecontinueert , ende is den voors. van de Velde ten seleen dage,
des avonts ten ses uyren , uyt de vloot gescheyden ; verhalende ons, dat denselven dagh seer furieus ende in
goede ordre ten wederzijde was geschoten, hebbende de
Engelssen door de favorabele wint ende de welbeseyltheyt
van hare schepen, gestadigh de louf, ronder dat de schepen van den Staat, wat debvoiren daartoe wierden aangewent , boven wint niet konden komen.
Verklaart gesien te hebben , dat den heere van Wassenaer in het meeste gedrangh , ende tegen twee Engelsse
vlaggen, zijnde de eene het schip van den Prince Rupert,
seer heftigh heeft gevochten, ende naderhand gesien te
hebben, dat beyde de vlaggen boven wint bleven leggen ,
1) Zie over dezen zeeslag Jhr. Mr. J. C. de Jonge, Geschied. van het

Nederl. Zeewezen. 2. Deel, blz. 11-31. Tweede uitgave.
2) Hierdoor wordt bevestigd dat v. d. Velde bij den zeeslag tegenwoordig was, hetgeen de Jonge als waarschijnlijk stelde, blz. 25 de noot.
3) De galjoots waren dien morgen te 5 uren uit zee voor de n, Briel
gekomen, „die seggen daartoe genoodsaakt en van den vijaut gedrongen
te zijn."
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ende dat de Vice Admirael van de blauwe vlagge kringhde');
dat den Capiteyn Haen een Engels schip hadde genomen ,
ende dat den viant wederom het grote schip hadde vermeestert , 't welk naderhand is in den brand gesteken ende
in de lucht gesprongen.
Den voornoemde van de Velde ende schipper Krakelingh , voerende een advis galjoot , verhalen door den anderen gesien te hebben , dat 8 ofte 9 schepen van oorloge
zijn in brand geweest ende daardoor vernielt , sonder te
kunnen seggen off het waren schepen van den Staat ofte
van den viant ; op haarluyden vertreck hadde nogh gesien
vijff schepen , die de vlagge van boven voerden , namentlijk : den Luitenant Admiraal Jan Evertsz., Cortenaer, Stellingwerff ende den Vice Admiraal Tromp ende Schram ;
wordende vermist , ofte die zijluyden niet hebben konnen
sien , de vlaggen van den Admirael ende den Vice Admirael Cornelis Evertsz.
Komende hier voor gaats, hadden aldaar gevonden op
ancker den Lt Admirael Jan Evertsz. met sijn soon den
Schout bij Nacht ; ende nogh drie andere schepen van
oorloge waren beneden gaats onder seyl , alsmede nogh
vier schepen die haren koers setters naer Texel. De bovengenoemde personen verhalen dat dit geveght is geweest
soo hevigh langhduerigh, ende dat -ten wederzijden naar
alle apparentie soo veel bloets sal wezen gestort , ende
aan de schepen zoo veel schade sal wezen geleden , dat
diergelijke noyt sal wezen gehoort.
Hebbende de Engelschen grote moet ende couragie,
ende met merkelijke avantagie, doordien 's Lands vloot gestadigh in lij heeft gelegen, ende mits de sleghte zee')
ende slappe koelte gevochten ; wij wensten van harten
1) Op zijde halen, om de verkregen schoten onder water te beter te

kunnen nazien en stogpén.
2) Kalme zee.
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UEd. Gr. Mog. gewenschter tijdinge te mogen overschrijven, wij hebben eghter van onsen plight geacht , UEd.
Gr. Mo. in alle onderdanigheyt 't gene voorsz. bekent te
maken. Hiermede enz."
Dit zal vermoedelijk wel het eerste bericht zijn , over
den ongelukkigen uitslag van een zeegevecht, dat ons land
op het verlies van drie Luitenant Admiraals , eenige Kapiteinen en 4000 zoo dooden als gevangenen te staan kwam,
en ons getal schepen met zeventien verminderde.
Bij het lezen van het door van de Velde gerapporteerde
zal men terstont bespeuren , dat hij zeer onvolledig bekend was met hetgeen op dien dag met de vloot is voorgevallen ; wij hebben het echter onnoodig geacht , hierover
bijzonderheden mede te deelera , maar verwijzen de lezers
naar het werk van den heer de Jonge, die zijn verhaal
over den zeeslag uit verschillende bronnen , zoowel Engelsche als Nederlandsche , heeft zamengesteld.

GERRIT VAN OLDENBARNEVELT.
Medegedeeld door den Heer G. W. BEGER.

Het bericht in de Gulden Legende van den Nieuwen Si. Jan,
ten laste van Oldenbarnevelts vader vermeld, dat hij „om
een leelijcken doodtslach , seer schandelijck begaen", had
moeten „vluchten", is bevestigd door eene oorkonde, welke
in onze .bronijk, Jaarg. V (1849), bl. 363, is uitgegeven.
Thans is ook het feit, waarvan in die oorkonde gewaagd
wordt, dat, namelijk , „Cornelis van Duverden den voors.
Gerrit onlancx een merckelijcke quetsure geinfligeert heeft
gehadt", door eene acte gedocumenteerd. Zij is door den
amanuensis van ons Genootschap opgespoord , en luidt
aldus :
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Op hoyden den acht ende twintigsten Juny anno vijftien hondert seven ende tseventich, compareerden vuer
mij onderscr. Notaris etc. Cornelis van Dueverden, inwoender borger tUytrecht, ende verclaerden dat, alsoo
hij comparant onlancx leden duer enyge geschillen ende
vechtertje gequest hadde enen Gerrit van den Auden
Berrevelt, van Amersfoort , aen denwelcken hij comparant
seyde tot diverse tijde gesonden te hebben enen Mr Octaviaen, chirurgijn, om sijn quetsure te visiteren ende daerinne te remediëren ; dat nochtans den voors. Gerrit van
den Auden Berrevelt ofte die van den zijnen tselve tot
noch toe nyet toe en hebben willen laten, twelck den
voorn. Octaviaen, chirurgijn, mede present zijnde , affirmeerde alsoe geschiet te zijn, -- Ende alsoo den comparant
beduchtende es, dat ofte duer negligentie ofte quade cure
van deselve wonde aen den voorn. Gerrit enich inconveniënt mochte gebueren, waerinne hij duer Goedts gratie
ende hulp van medicinen, soe veell hem doenlijck is, geerne
soude voorsien ; dat soe verre enyge vorder swaricheyt
vande voors. quetsure soude mogen commen , dat men
tselve hem nyet en sail muegen imputeren ofte te laste
leggen , als daerinne begerende te voorsien, waervan hij
well expresselijck geprotesteert heeft ende protesteert bij
delen, begerende tselve den voorn. Gerrit van Auden
Berrevelt, bij mijn Notaris behoorlijk geïnsinuëert, ende
hem vander antwoordt gelevert te werden een acte. Aldus
gedaen ten huyse van den comparant, ter presentie van
Gerrit Janss. ende Laurens Janss., als getuyge hiertoe
versocht. In kennisse van mij ,
(Get.) Herwaerden, Nots. publ.

D'insinuatie vande voorgaende verclaringe ende protestatie hebbe ik Notaris, ten jare ende dage voors. in pre20
YXVI. J.
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sentie vande nagenomineerde getuyge , gedaen aen den
persoon van Gerrit van den Auden Berrevelt , die mijn
daerop vuer antwoordt seyde tgundt hiernae voicht, begerende tselve gerelateert te hebben : „dat hij selver met
Beker chirurgijn, hem well bekent zijnde, duer de gratie
Goodts beter tot sijn quetsure voorsien sail, dan Dueverden
ofte deghenen die hij daertoe tot hem seynden mochte, die
hij in dat stuck nyet en vertrout , soe hij sijn lijff ende
gesontheyt liever heeft ende meerder Sorge voer draecht,
dan Dueverden, den verraeder, met de sijnen, die hem gesocht heeft om te brenchen ende verradelijck gequest heeft."
Versueckende voorts acte van als. &ctum vt s. ten woonstede van Gerrit van den Auden Berrevelt , staende bij de
Bregitten brugge , daer hij cranck te bedden lach , ter presentie van Gerrit Jansz. ende Niclaes Vorst , borgera
tUytrecht, getuygen , hiertoe versacht, ende mede ter presentie van voorn. Octaviaen, chirurgijn. In kennisse van mij,
(Get.) Herwaerden , Not'. publ.

NAAMLOOZE BRIEF
over den aanval tegen het huis van R. Bisschop,
te Amsterdam.
Uit het Archief van HILTEN.

Trescher et honoré frere. Ma derniere a esté du 18 stanti,
laquelle espere qu'aures receu ce matyn, et p icelle entendu
tout ce quil soit passé en veste ville. Mais voycy biera
des autres tristes nouuelles deplorables. Ce jour dhuy des
le matyn a 7 et 8 heures sont estes assembles a la bourse
environs 3, 4 a 500 garsonnailles, courant de rue en rue,
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ou sont astuere les Arminiens entre les autres. Sont couru
p cy p la, et ou ii ont sceu quil demouroit vn Arminien,

ont jettez les verrieres en pieces , entre les autres a la
maison dAbraham Theunys, lequel peusoient lapider, et s'est
enfuy p dessus les toys en vn autre maison, la ou ii s'a sauué.
Laquelle maison, acause du sauuement, ont rompu touttes
les Nerrieres entierement, d'haut en bas, et luy blessé. De
la sont allés a la maison Rem Egbertsen, rompre les verrieres a coup de pierres, rompre l'huys `) et fenestres, et
piller toutte la maison, mesmes emporté la casse dargent,
piller les accoustrements, joyaulx, linges, peintures, bang,
scabelles et tout ce qu'il y aye a la maison. Les 3 scholtens y ont allés a mettre ordre, lun a estes blesses des
coups de pierres. Il ont envoyé des soldats; les garsonnailles lont renvoyés a coup de pierres ; beaucoup d'un et d'autre blessés. Somma somm plusieurs march ts auoyent peur
que la ville fusse donné a pillage. Ern tel desastre n'a estés
veu au monde. Tout a lheure eient vne personne apres
de moy, quil me dist d'auoir veu emporter le thonnelets
de vin, buere, formage, la chaier hor du salair, et vn, qu'il
emporia les liures , disans: a Dieu Amsterdam , j'en suis
maintenant riche asses, -- et plus de 4, 5 ou 6000 homes
le regardant sur le Burchvval, sans y mettre remede. In
soma sur la fin tout le Magistrat y s'a trouué audt maison
Rem Egbersz. et l'appayse p beau parler, quant tout estoit
pillés. 0 Dieu quel Magistrat, it semble vrayement que
ce font et permettent que ce fache a leur volonté. A. 121
ont sonné la clochette sur le Dam et fait defense quon
n'aye estre sy hardi que d'attoucher autre maisons a peine
etc. Quan la vache est noyé on serre le puis, sed patitur
interim justus. J'en Boute que le S r Rem Bisschop perdra
plus de 2 à 3000 ii de gros, Dieu la veuille consoler.
Ma femme, et non sans cause, sauua partie de nos melieu1) d. i. la porie.
20 *
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res muebles, joyaux et argent , non obstant la defence
faitte. Rem Egberts n'est point blessés, ny sa femme, ny
enfans, Dieu merchi. Aucuns mess" du Magistrat sont
aupres de lay en sa maison, auecq garde, je pease bien
qui la feront gardé de nuyct. J'espere que la foule soit passées et qui nous gardera de nuict. Il sont comme de tigres
et lions arragees. Je ne scay a quelle fin ceci tournera;
je n'ay 056 sortir ce jourdhuy. S r Wattelier est encores ches
moy. Je ne scay comment mons r Goulart porte, ne Boute
ou it sera bien efrayé. Vrayement frater ceste a esté escrite
auecques larmes du poure Sr Bisschop, Conseil luy seroit
a l'eure bon et nous tous. I1 est encores 10 foys plus grieff
que jescriue. Chose deporable ! et tout ceci procède d'instigations des ministres de consistoire. A ta p t fineray la
presente, priant au bon Dieu que bien vous soit.

NEGENDE VE&GADERING.
21 Mei 1870.
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BEROERTE TE LEIDEN 1),
1618.
Uit het Archief van HILTEN.

Den Magistraet der stadt Leyden , omme redenen haer
mouerende, goetgevonden hebbende hooft voor hooft voor
haer te bescheyden de schutterye haerder stadt, omme
deselue van pieus te baden na luyt het formulier hier
neuens gaende. Ende alsoo ouer de vijf hondert derseluer
schutters weygerich beuonden sijn te presteren den voors.
eet , sijn d'selue date'. ontslagen van haren dienst ende
de comp nien met andere vrijwillige denseluen eet te doen,
geremplasseert. De verlatene, haer soo resolutel. ontslagen
siende, hadden daerna geerne weder aengenomen geweest,
maer haer ter antwoorde gegeuen sijnde , dat het te laet
was, dat hare plaetsen met andere waren vervult , ende dat
sij haer te voorera beter hadden behoren te bedencken, aleer sulcken rechtveerdigen eet haren getrouwen Magistraet
te weggeren. Siende dan geen apparentie van weer aengenomen te connen werden bij haren Magistraet , hebben
seecker geschrifte in doen stellen, en bij haer alle geteeckent wesende, veertich vuyten haren gecommitteert en alhier
gesonden omme tselue geschrifte, houdende versouck van
maintenue iaen Hoogen Raedt te presenteren. Die va`n
Magistraet sulcx verstaen hebbende, hebben hare Vroetschappen daerop doen vergaderen, diewelcke verstaen hebben, dat hare Gedeputeerden in den Hage haer de saecke
nyet souden aentrecken ende derhaluen, ofte het gebeurde
dat sij daerop bij den Hoogen Rade werden ontboden, dat
1) Zie Arend, Algem. Gesch, d. Vaderl. D. III. St. II, bl. 780, 781.
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sij des te doen weygerich souden wesen en nyet erschijnen. Den voors. Hoogen Raedt dan de saecke in deliberatie geleyt hebben, sijn geresolueert geworden d'aenwesende Heeren van Leyden (alvooren yetwes te besluyten)
opten inhoudt vaat voors. geschrifte te verstaen. Maer
deselue Heeren van Leyden, secretel. vernomen hebbende
dat sij ontboden souden werden opte voors. saecke, hebben hen te Gommen geexcuseert, verclarende exprescel.
gelast te sijn hun de saecke van verlatene burgerie alhier
nyet te sullen bemoeyen : sulcx dat alles daerbij is gebleuen. Ende sullen naer alle apparentie de clagers gerenvoyeert worden aen Heeren Staten van Hollant om op
haer versouck te resolueren , gel. haer E. M. sullen beuinden te behooren. Sijnde anders de saecken van stadt
in eenen goeden gerustigen stant en den Magistraet in
volle vigeur en gehoorsaemheyt.
Eet van de schutterij der stadt Leyden , gedaen
den xvij en Januarij 1618 en daerna.
Wij sweeren ende belouen den Burgermin en Regierders deser stede alle assistentie, hulp ende bijstant te doen,
deselue, mitsgaders de gerechticheden, priuilegien en vrijheden deser stede te helpen defenderen en beschermen ,
alle destructiera, berouingen en commotie binnen deser
stede voorvallen te beletten en verhinderen.
Soo waerl. helpe ons God Almachtich.

Edele etc. Wij twijffelen nyet off vwer E. sult verstaen
hebben, dat op gisteren, den iij en deser, moeyte ende onrust in onse stadt is voorgevallen, veroorsaeckt door seecker getal moetwillige jongens , die eendeels vuyt eygen
moetwil, eensdeels door anderen opgekist, de wacht vande
nyeuwe aengenomen soldaten alhyer hebben begonnen te
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tergen, ende eyntel., den hoop vermeerdert lijnde, geweldel. met steenen te werpen, soo dat de geheele stadt in
roere is geraeckt, tot dat tegens den auont de schutterie ,
soo men die best, vermits het kermisre was, bij den anderen koude crijgen , gewapent omtrent het Raedthuys
verschenen is, waermede men eerst de straten ende aencompsten naer 't Raedthuys streekende heeft doen besetten ,
blijuende de soldaeten ende andere wachters 't meerendeel
voor 't Raedthuys ende d'andere in de poorten haere wachten beseth houdende, soo dat men alleyncxkens de houcken van alle straten heeft beseth , waermede 't rumoer op
straet is gestilt. Daer sijn eenige soldaten seer met steenen gequetst, ende is oock altemets eens geschoten, sonder
dat daerdeur merckel. ongeluck is geschiet, vuytgesondert
een vande burgers, die bij ongeluck, in sijn tralie liggende,
geraeekt is. Wij sijn den geheelen nacht bij den anderen
opt Raedthuys gebleuen , houdende de schutterie ende
soldaten in wapenen , doende oock t'elcken verscheyden
ronden door de stadt , ende nergens eenich oniaet bevindende. Van alle twelcke wij V E. E. bij desen wel hebben willen veraduerteren , om van tgeene ten seluen tijde
voorgevallen is, volcommen kennisre te mogen hebben. Verhoopen met Godes hulpe dattet Bonder voortier swaricheyt
afloopen sal.
Hiermede,
Edele etc. In Leyden desen iiij en Octob. 1617. Onder
stondt : Vwer E. gedienstige vrunden , Burgerrors ende
Regeerders der Stadt Leyden. Ter ordonnan van deselue,
onderteeckent J. van Swanenburch.
D'opscrift : Edele etc. De Gecommitteerde Raden van
Hollandt.
Copie.
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Alsoo de Burgemeesteren deser stadt Leyden, in betrachtinge van haer ampt ende schuldigen plicht, mitsgaders
tot bevorderinge vande goede ruste ende verseeckertheyt
deser stede, ten eynde alle goede borgers en ingesetenen,
van wat gevoelen e`n gesintheyt in de religie d'selve oock
souden mogen sijn , tegens alle gewelt, oproer e"n plonderinge in dese gevaerlijcke tijden souden mogen gepreserveert en beschermt welen, nu seeckeren Lijdt geleden
aengenomen hadden eenige compagnien soldaten, en daer
nae oock wt gewichtige redenen veroorsaect waeren geweest de schutterye te brengen onder eersen civilen en
over veele jaeren gepresteerden eedt, en dat daerop onder
andere verscheyden persoonen, door onverstant en misleydinge , buyten verwachten en sonder reden weygerich geweest waren denseluen eedt te ,doen, sulcx dat sij hen
seluen daer mede metter daet ontschutterende, oorsaecke
gegeuen hadden , dat andere goede en gewillige burgers ,
tot vervollinge vande wacht terstont in haer plaetse voor
desen Lijdt hebben moeten vercooren worden, — Ende men
verstaet, dat hierwt ten weder lijden oorsaeck genomen
werdt, niet alleen diegene die geweygert hebben den eedt
te doen , maer oock de oude aengebleuen schutters en die
van nieus aengenomen lijn, met scheltwoorden en injurieuse propoosten te bejegenen , dewelcke seer lichtel. tot
datelicheden souden wtbreecken en meerder quaet veroorsaecken , ten waere dat men daerinne tijdelijck ende na
behooren voorsage, -- Soo ist dat Schout, Burgemeesteren
en Schepenen der voors. stede goet en oorbaer gevonden
hebben bij desen web scherpelijck te gebieden, dat een
yegelijck inwoonder deser stede hem van nu voortaen onthouden sail, yemant, van wat gesintheyt in de religie hij
sonde mogen sijn (alsoo de Heeren Burgemeesteren en
Regierders deser stede allen en een yegelijcken houden in
baere protectie), met woorden ofte wenken, over 'tgene
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ter oorsaecke voorseyt is gepasseert, te injurieren ofte met
eenige scheltwoorden in eenigerley wijse te bejegenen, op
pene dat soo wie bevonden sail werden contrarie van desen
eenicbsins gedaen te hebben, als een perturbateur vande
gemeene ruste, andere ten exemple, na gelegentheyt der
saecken sail werden gestraft.
Ende gemerct dat niemant vande burgers ofte inwoonders geoorloft is eenige wapenen te dragen, dan die sulcx
van affcompste en officie wegen toecomt , mitsgaders de
jegenwoordige beeedichde schutters, die daertoe bij de Magistraten sijn geauthoriseert, -- Soo werdt een yegelijck, in
vougen voors. niet gequalificeert welende, verboden eenige
wapenen ouer hem te dragen, noch oock op eenige loopplaetsen ofte houffslagen bij tijde van noot te verschijnen ,
op verbeurte van deselve wapenen die bij hen gevonden
en datelijck affgenomen sullen werden , ende voorts arbitrale correctie na exigentie vander saecken. Elck segget
den anderen voort.
Ende ten eynde niemant eenige redenen van onweténheyt hebbe voor te wenden, is geordonneert de jegenwoordige metter clocke te werden affgelesen en de doublen
vandien op alle gemeene plaetsen na gewoonte te werden
opgeslagen en aengeplect. Aldus gedaen naer voorgaande
clocke geslach ter puye van 't Raethuys, voor denwelcke
affgelesen in jegenwoordicheyt van Schout, Burgemeesteren en Schepenen, op den xveri Februarij 1618. Onderst.
bij mij, en was ondert. J. van Swanenburch.
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BRIEF VAN PRINS MAURITS VAN NASSAU
AAN

OTTO VAN GENT,
HEER

VAN DIEDEN,

betreffende het brengen van volk binnen den Briel, 1618.
Uit het Archief van HILTEN.

Den Prince van Oraengien , Graue van Nassau,
Moeurs etc. , Marquis van Vere etc.
Edele, manhafte, lieue, besundere. Ghemerckt wij uyt
verscheydene ommestandicheden , en namentl. de lichtinge
van criechsvolck, bij eenige steden hier omtrent, ende d'opschrijvinge vande lnyden, die men binnen de stadt vanden
Briel is doen , niet anders en connen oordeelen ofte daer
werdt met sonderen ernst ende int heymelijck gepractiseert om volck binnen dezelue stede van Briel te 'brengen, gelijck men ons oock van verscheydene plaetsen is
waerschouwen, ende sulcx zoude comen te strecken tot
merckel. ondienst vanden lande, — Soo hebben wij, om
zulcx roette bequaemste ende gevoughlijckste middelen voor
te comen, mitsgaders de wachten rondtomme de stadt (die
met zoo weynigh voick als daer nu is, niet behoorlijcken
can bewaert werden) te beter te besetten, goedt gevonden
patente te doen depescheren voor den Capitein Johan de
Castillejos, Lieutenant vande compaignie Coronnelle van
wijlen onsen neue Graeff Jean Ernest van Nassau etc.,
liggende in garnisoen tot Dordrecht, omme hem met hondert soldaten van dezelue compaignie te transporteren naer
den Briele ende aldaer garnisoen te houden tot naerder
ordonnantie. Ende meynen dat hij ouermorgen vrough ,
wesende maendagh, met dezelue soldaten zal vertrecken ,
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omme noch denzeluen dagh , soo het weder ende windt
toelaet, binnen den Briel te comen. Begeerende daromme
dat ghij daerop laet passen ende hun buyten aent hooft
doet waernemen ; besorgende dat zij ten minsten met het
schip mogen zoo diep incomen , datse binnen den boom
geraken ; latende v mede daeromtrent vinden. 'Twelck
gedaen zijnde, de soldaten noch int schip te houden tot
dat onse voors. patente den Magistraet zal zijn behandight,
ende verstaen wat ordre zijluyden zullen begeeren te genen
om 't volck te doen logeren. Maer bij soo verre zijluyden
zulcx niet zouden begeeren te doen, en ter contrarie d'incompste van 't volck met geweldt poogen te beletten, ende
tot dien eynde den boom ofte poorten willen toesluyten,
is onse begeerte, dat ghij zulcx niet en zullet gedoogen ,
maer den boom en poorten te doen open houden, ende de
voors. soldaten datelijcken vuyt de schepen in de stadt te
doen comen ende aldaer logeren. Ons datelijcken aduerterende vant gene hierinne soude mogen gepasseert zijn.
Hiermede,
Edele , manhafte, lieue, besundere, zijt Godt bevolen.
In sGravenhage den xxiiij en Februarij 1618.
V goede vrundt,
Maurice de Nassau.
Bij soo verre de voors. soldaten , 'tzij door quaet weder
ofte andere ongelegenth t, op maendagh niet conden binnen
den Briele comen , zult ghij euenwel dezelue noch eenige
andere getijden vant water doen waernemen , doch alles
met sulcke discretie ende zoo stille , dat het niemanden
can mercken ofte achterdencken geuen.
Adres : Den edelen manhaften , onsen lieuen besunderen
Otto Gent, Heere tot bieden etc., Lieutenant van compaignie infanterie van Hoochgebornen onsen vrundtlijcken
lieuen broedr Prince Henrijck van Naussau etc,
Origineel,
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UITTREKSELS UIT HET RECES VAN DEN LANDDAG
IN MAART 1618 TE ARNHEM GEHOUDEN.')
Uit het Archief van H1LTEN.

Reces eenes Landtdages, in Martio 1618 binnen
Arnhem geholden.
Mercurij den xj en Martij. 2)
Op voorgaande verschrijvonge van Stadtholder, Cantzeler
ende Raden des Furstendoms Gelre ende Graeffschap Zutphen , zijn op huyden binnen Arnhem op die nieuwe Riddercamer ten Landtdage gecompareert, die vande Ridderschap hooft- ende cleyne Steden des gemelten Furstendoms
ende Graeffschaps. In der welcker vergaderinge verschijnende de Heeren Cantzeler ende Raden, heeft gedachte
Cantzler, na dat het gebet tot Godt almachtich door den
kerckendienaer gesproocken was, die vande Landtschap
van wegen hare guidtwillige ende tijdelicke comparitie bedanckt. Ende dienvolgens int cort verhaelt die redenen
van vuytschrijuongh deses tegenwoordigen Landtdaechs ,
bestaende meerendeels bij de propositie den 13" Decembris 1617 bij sijn Ex C1e ende den Raedt van State ter
vergaderinge vande Heeren Staten Gnael ouer die consenten tot staenhoudinge vande gemeyne saecke voor het lopende jaer' versoctet. Welcke propositie, als oock seecker
memorie vanden Houe neffens schrijuens vande Heeren
Staten Generael, tenderende tot aenmanonge vande betalingh van Trance troupen door des Houes Griffier verleren
sijnde , is geprocedeert tot die nominatie vande Directeurs
1) Zie Arend,

2) Oude stijl.

Álgem. Gesch. d. Vaderl. D. III. St. II , bl. 784, 785.
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deses Lantdages, daertoe vuyt den quartiere van Nijmegen
genomineert is de Burchgref Bernhardt van Welderen ,
vuyt den quartier van Sutphen Diedrich van Dorth, Heer
tot Dort, ende vuyt den quartier van Arnhem die Richter
Johan van Golsteyn.
Veneris den xiij en Martij.
Der Landtschap Gedeputeerden tot beslichting ende
accommodatie vande swevende kerckelijcke differenten,
hebben in volle vergaderingh ende ter presentie vande
Heeren Stadtholder, Cantzler ende Raden deser landtschap,
door Electorem Martinum Gregorii , Raedt, int lange gedaen mundtlick rapport van tgeene in de voors. saecke
sedert den jongsten Landtdage voorgeuallen ende bij deselue in conformite van haren last gebesoigneert is, met
verlesingh van verscheyden schriften ende deductien daertoe dienende, ende met presentatie van t'allen tijden , des
versocht sonde, noch naerder ende wijder aepeningh daer
van te doen. Gelijck dan oock den Raetsheer Brienen
bij monde verhaelt, ende daer ouer bij geschrifte ingeleuert
heeft die redenen, waeromme hij sich in dese saecke met
d'andere gecommitteerden nyet en heeft connen conformeren. Ende hebben die vande Landtschap , nae rijpe
deliberatie ende ouerwegingh van beyde die rapporten ,
gedisauoueert, idt geene bij den Burgerar Biesman ende
Raetsheer Brienen, contrarie der Lantschaps resolutie ende
goede meeninge geprotestiert ende gebesoigneert is, ende
volgens geapprobeert idt geene bij d'andere Gecommitteerden desen aengaende tot nochtoe gedaen is , als hebbende
der Landtschap gude menungh naergecomen, ende haren
last in desen behoorlicken gequeten, deselue voor hare
moeyten ende gedane devoiren ten hoochsten bedanckende,
ende versoeckende om in dit hoochwichtige stuck met gelijcke omsicht, ernst ende ijuer, ter eeren Godes ende tot
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die meeste ruste ende eenicheyt van tgemeyne landt ende
staenhouding vande eenmael aengenomene leere te willen
continueren, ende ouersulx tot beslichtingh van voors. differenter alnoch het gewunschte Nationael Synodus met
ernst te helpen bevorderen ende ten effect sien brengen ,
ende die difficulterende Prouincien met alle gevugelicke
middelen van inductie daertoe alnoch sien te bewegen.
Weshaluen dan oock die gecommitteerden ter Generaliteyt
wel expresselijck gelast worden, om sich nae deser Landtschap gude intentie strictelicken te reguleren , ende daer
ouer ende ouer alle andere gewichtige saecken in conformite van vorige Lantschaps resoluties, met den Houe Prouinciael te holden gude correspondentie ende eenicheyt;
doch verclaerden die Gecommitteerden van Bommel daer
van nyet expresselijck gelast te zijn.
Sabbathi den xiiij en Martij.
Is in de vergaderingh vande Landtschap gecompareert
sijn Pre Ex eie als Stadtholder, sampt Cantzler ende Raden
deses Furstendoms Gelre ende Graeffschap Zutphen, alwaer Hoochgedachte sijn Ex C1e voorgedragen heeft , dat
deselue, in ervaringe commende van verscheyde quade geruchten ende misduidingen , soo onder veele lopen ende
vorder verspreyt worden, ouer die onlanx geschiede vernieuwingh vande Magistraet der stadt Nijmegen , nodich
geacht heeft die vande Landtschap pertinentelijck te in
formeren, dat in delen bij sijn Pe Exc1e nyet anders gedaen
en was, als tgeene hem als Stadtholder vuyt crachte vande
capitulatie anno 1591, bij de reductie met de voors. stadt
opgericht, competeerde. Doende ouersulx verlesen schriftelicke memorie ende verbael van dese handelingh gemaeckt , met verscheyden bewijsstucken daertoe dienende,
ende bij deses Landtdages acten hingeleyt. Twelck alles
aengehoort ende rijpelick geexamineert sijnde, verstaen die
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vande landtschap bij Hoochg. sijne P e EXcie in desen seer
wijslick ende voorsichtelick tot dienst ende ruste van dese
Landtschap geprocedeert te sijn , in gevolge van 'trecht
ende die possessie, denseluen als Stadtholder van Gelderouer het vernieuwen vande voors. Magistraet toecommende
ende tot nochtoe geobserueert. Ends dat men ouersulx
Hoochg. sijne Pr e Excie vuyt den naeme vande Landtschap
daer ouer ten hoochten behoort te bedancken, ende te
versoecken om dese sijne possessie , tot den meesten dienst
van dese Landtschap ende der voors, stadt, in conformité
vande voors. capitulatie tho willen continueren, soe wel
den trefues als den oorloch gedurende. Ende is mede
guidtgevonden en geresolueert te lasten der Landtschap
Gecomittterden ter Generaliteyt , gelijck deselue gelast
worden mits dese , om in val van clachten van gewesene
Raetpersonen vande voors. Magistraet voor de Heeren
Staten Generael ouer 't gepasseerde, deselue klachten in
geenerley manieren aen te nemen noch te helpen stijuen
off stereken , noch toe te, staen dat deselue bij Hoochgemelte Heeren Staten aengenomen worden , maer ter contratien, tot bewarungh van 's Landts hooch- ende gerechticheyt , met allen ernst te arbeyden dat deselue clachten
mogen worden gerenvoyeert aen dese Landtschap , daer
men verstaet deselue te gehoren. Wordende die vanden
Houe gelast om tegens de contreventeurs in desen te
doen procederen daer elide soo 't behoren sal, gelijck mede
.guidt gevonden is sulx bij missiue aen hoochgemelte Heeren Staten Gnael vuyt den naem vande Landtschap te
doen gelangen ende versoucken.
Ende alsoe volgens sijn Princelicke EXeie de Landtschap
serieuselijck vermeende tot eenicheyt in de aengenomene
leere, ende dat men, als d'eerste prouincie daerinne veel
vermuchte , den anderen prouincien een guden voorganck
wilden gaen , ronder toe te staen dat elcke prouincie in
particulier usurpere het recht twelck de Generaliteyt com-

Geidersch Landdagsreces ,

1618.

321

peteert, als is idt aennemen van Wardtgelders, veranderingh
van eelt van 't garnisoen ende dergelijcke , 'twelck doch
anders hergent toe en streckt , als tot scheuringh vande
Vnie, oneenicheyt, - ende der landen vuyterste verderf. Is
geresolueert in gevolge vandien te lasten die voors. der
Landtschap Gedeputeerden ter Gnaliteyt, om de Prouincien , die sick in delen te buyten gaen , ernstelijck te
vermanen ende daer hennen met alle mogelicke middelen
sien te brengen, dat hin vorder tot ruste ende eeni,cheyt,
mitsgaders tot welvaren van dese landen , die lichtingh
vande Wardtgelders ende veranderingh des eedts voors.
nagelaten , ende die bereidts aengenomen datelick wederomme gecassiert ende affgedanckt, ende der hoochgemelte
Heeren Staten Gnael ende sijn Pe Ex cie recht ende authoriteyt met alle mogelicke middelen gesterckt en gemainteneert mogen worden.
Lunae den xvj en Martij.
Ingecommen ende verlesen tweederhande brieuen vande
Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt , d'eene
betreffende de saecke vande vernieude Magistrat der stadt
Nijmegen , onlanx bij sijn Pe ExC1e gedaen , ende d'andere
aengaende de tegenwoordige kerckelicke verschillen , met
seecker project tot accommodatie van dien bij deselue Heren Staten beraemt. Gelijck dan mede verlesen sijn brieuen van eenige voorneme steden van Hollandt aen hoochg.
sijne Pr e ExC1e geschreven ende ter contrarie dienende,
welcke beydersijts brieuen in rijpe deliberaë geleyt sijnde,
goetgevonden is aen gemelte Heeren Staten te rescriberen,
als bij de minute onder des Landtdages stucken berustende.
4p memorie vanden Houe Prouinciael, bestaende in verscheyden puncten , ende alsoo opt eerste betreffende idt
houden van een Nationael Synodus, ende idt twede beXXVI. J.
21
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langende die beswaernis vande subdiuisie bereyts affgedaen
sijn , worden die vanden Houe geauthoriseert om tot voorbereydingh vant Synode Nationael bij d'eerste bequame
gelegentheyt doen vuytschrijuen een • Synode Prouinciael.
Nadien sijn Ex cie op desen tegenwoordigen Landtdach
vast veele ende verscheyden moeyten ter eerera ende tot
vaste eenicheyt van dese Landtschap gehad heeft, is geresolueert, dat men sijn Excie tot een teecken van danckbaerht van dien sal vereeren met de somma van vj m gul.
Ende sijn Ge Graeff Ernst van Nassau, ten aensien
vande gedane extraordinaris grote oncosten , met eerre
somma van duysent gulden.

VERVOLGING VAN DE REMONSTRANTEN
in Land en Stad van Utrecht,
1819 ENZ.
Uit het Archief van HILTEN.

Informatie genomen bij , JO' Gerridt van Rijsenburch,
Maerschalck des Nederquartiers sLants van Vtrecht,
als bij de Ed. Mo. Heeren Staten sLants van Vtrecht
specialycken daertoe geauthoriseert , om hem behoorlycken te informeren op de gedane predicatie
op sonnendach lestleden, den xiij en Junij a° 1619,
bij een predicant ofte proponent tot Willigen Langeraeck gedaen vande gheenen die men noemt
Remonstranten, in de gedemolieerde kercke aldaer
buyten behoorlijcke ordeninge. Actum den xxijen
Junij 1619.
Jan Dirxs. Taets, Schout tot Willigen Langeraeck, ge-
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hoort bij eede int stuck sijns officie gedaen, en heeft gedeposeert ende verclaert waerachtich te zijn , dat op sonnendach lestleden, den xiij en Junij , hij getuyge gesien
heeft, dat in de voors. gedemolieerde kereke van Willigen
Langeraeck, is geweest een groote conventicule en vergaderinge van veel personen, ende wordt daer openbaerlijck
den dienst gedaen met predicken ende singen bij een predicant ofte proponent, ronder nochtans deselue te kennen
ofte gesproocken te hebben , die geseyt wordt genoemt te
sijn Melaenen , een discipel van Vorstius, die geseyt wordt
te veesen Remonstrants, die welcke int vuytgaende vande
voors. predicatie vergeselschapt was met Corneli8 Meppel,
gesubstitueert Bailliu vande Niupoort, gaende voorbij de
vaorschreuen deposants deur heersen. Ende wordt hem
deposant bij eenera vande ommestanders gevraecht om een
stoel, omme daerop in de kerck geseten worden, dewelcke
hij gerefuseert ende geweygert heeft te doen ; ende waerendt meestal burgers ende vrouwen ende kynderen van
Schoonhouen ende Nupoort, die in de vergaderinge waeren.
Verclaerde vorders niet. Ende ouersulx geteyckent den xxen
Junij 1619. Ende was onderteyckent, Jan Dircks. Taets.
Wigboldt de Wael , Bailiu der stede Schoonhouen, gehoort bij eede int stuck sijns officie gedaen, ende heeft
gedeposeert ende verclaert, dat hij, op sonnendagh lestleden
den xiij en Junij olden stijl , is geweest ende comen gaen
buyten de voors. stede tot Willigen Langeraeck , ende
heeft aldaer in de gedemolieerde kercke op een verheven
plaetse een predicant ofte proponent sien staen prediken
voor een groote meenichte volex, soo mans als vrouwen,
die daer soo van Schoonhouen als vuyt die Nieupoort
vergadert waeren, ende hadde oock voor den text Luce
int seste capittel, int xxij e vaers. Seyt den predicant niet
te kennen, maer dat hij verstaen heeft, dat deselue predicant ofte proponent gelogeert is geweest dier tijt tot Vroech
21*
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Adriaenss., herbergier buyten de Nieupoort, onder Langeraeck ouer Leck , gelijck Jaques Nauwis verclaert heeft
voor Schepenen opt Stadthuys van Schoonhouen. Aldus
gedaen ende onderteyckent, actum den xx en Junius 1619.
Ende was ondert. Wigbolt de Wael.

Jacob Gysberts. , geweesen Schepen van Willigen Langeraeck , out omtrent lv jaren , gehoort bij eede , ende
heeft gedeposeert ende verclaert waerachtich te zijn , dat
hij op sonnendach lestleden mede is geweest in de gedemolieerde kercke van Willige Langeraeck , in de predicatie,
dien daer gedaen wordt, welcke predicatie hij oock gehoort
heeft; waer verclaert den predycker nyet te kennen , ofte
oock te weeten waer deselue van daen quam. Ende warender bij raminge, naer sijn kennisse , wel in de predicatie
vergadert tusschen drie ofte vier hondert menschen , soo
vuyt Schoonhouen als de Nupoort; weet oock niet waer
deselue predycker gebleuen is. Aldus gedaen ende onderteeckent, actum den xx en Junij 1619. Onderteyckent
Jacob Gysberts.

Op huyden den xx e1 Junij a° 1619 heeft hem Jonchr
Gerrit van Rijsenburch , Maerschalck des Nederquartiers
sLants van Vtrecht, geassisteert met Coenraet van Amerongen , Schout tot Lopick , Jan Willemss. vande Wal ,
Schout tot Abcoude, Dirck van Cronenburch , Schout tot
Oudthuysen , ende Bruyn Peterss., Schout tot Vrelandt,
gevonden tot Willigen Langeraeck, tot voltreckinge ende
vuytvoeringe van sijn vooren gemelde commissie van E.
Mo. Meeren Staten sLants van Vtrecht , ende hebben
aldaer geen vergaderinge gevonden , dan gesien latter
veel personen vuyt de stadt Schoonhouen ouer de Leck
sijn gevaeren , ende wordt geseyt en gepresumeert dat
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de vergaderinge soude mogen vallen in Langeraeck ouer
Leek. Is de voornoemde Maerschalck , beneffens de voornoemde zijn assistenten ende de Schout van Willigen
Langeraeck , ouer de Leek gevaeren , bij den Schout van
Langeraeck ouer Leek , ende sijn commissie hem geexhibeert, doch daer mede geen vergaringe gevonden. Ende
voorts gegaen door Nupoort, ende hebben buyten Nupoort
gevonden in de jurisdictie van Liesvelt opt velt een predicant ofte proponent, ons onbekent sijnde , daer staen
predicken, daeromtrent wel bij hem vergadert waeren , naer
onse kennisse, Boe mannen als vrouwen, drie hondert persoonen. Relaterende de E. Mo. Heeren Staten ons wedervaeren , ende ouersulx onderteyckent, actum vts. C. v.
Amerongen, J. vande Wal, D. v. Cronenburch, Jan Dirxs.
Taets, B. Peters. Vrelandt.
Gecollationeert dese copie mette originele informatie ,
onderteeckent als bonen, ende is deselue daermede accorderen bevonden.
In kennisse van mij ,
Ant. van Hilten.

Alsoo Adriaen vanden Borre, geweest kerckendienaer
van Leyden , Gerboldus Tombergius, kerckendienaer vander
Goude , Samuel Lansbergen , kerckendienaer van Rotterdam, Wilhelmus Lománus, kerckendienaer van Noortwijck,
mitsgaders Johannes a Galen, Petrus Cupius en Adriaen
Symonsz., gewesen kerckendienaers respectiue van Schoon
Woerden ende Charlois, ende van heuren dienst-houen,
verlaten , den Houe van Hollant bekent hebben , dat sij ,
Bonder eenige last off consent van Ouericheyt daertoe te
hebben, met Niclao Greuinchouio eh' Carol Rijcquaert, ge
ende Vtrecht, ende-wesnkrcdiavRotem
insgelijcx van heuren dienst verlaten , Theodoro Bonno ,
kerckendienaer van Beusichem , mitsgaders eenige Ouder-
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lingen off Diaconen van Briele, Alckmaer en Hoorn , in
Martio lestleden tot Rotterdam een particuliere vergaderinge hebben gehouden , ende aldaer t'samen beraemt veele
articulen , daertoe streckende : datse heur niet en souden
houden aen verclaringe vanden Synodo Nationael ; datse
heur gesepareert souden houden vande gemeene kercken
van Lande ; datse aparte vergaderingen souden maecken
ende onderhouden van gemeenten van heur gevoelen ; datse
particuliere contributien souden opstellen tot maintienement van heuré saecke ende tot onderhout vande Leeraers
vandien ; datse voorts 'vergaderingen en beschrijvingen souden maecken, ende geresolveert, dat alle d'selue articulen
gesonden souden worden in meest alle de Provincien , aen
de classen en kercken van heure gesintheyden , omme bij
deselue aengenomen , bevesticht en onderlinge verbintenisse tot onderhout van dien daerop gemaeckt te worden.
'Twelck een schadelijck complot is , streckende tot turbatie
van ruste vande Landen , ende omme de kercken en gemeenten in gestadige verdeyltheden te houden , mitsgaders oock tot groote verachtinge van Hooge Ouericheyt en
de bevelen derseluer , ende daeromme in een welgestelde
regieringe niet tollerabel, — Soo ist dat 't voorst. Hoff met
rijpe deliberatie van Raide, ex officio en tot ruste vande
Landen en de gemeenten van dien , belast en bevolen heeft,
last ende beveelt mits desen, in den naem en van wegen
de Hooge Ouericheyt , dat alle d'selue persoonen gebracht
en met booden , sonder eenige steden te passeren , geleyt
sullen worden buyten de limiten van Landen van Hollant ,
Zeelant, Vrieslant en Vtrecht , ende daertoe op Saterdach
toecommende sullen moeten vertrecken , sonder in deselue
Landen weder te mogen comen anders dan met voorgaende consent en oorloff van Heeren Staten van Landen
ende desen Houe (naei dat sijl. de gemeene kercken volcommentl. satisfactie gedaen sullen hebben) daertoe vercregen , op peyne van als perturbateurs van gemeene ruste
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daerouer arbitral. aen den lijue gestraft te worden. Gedaen
in den Raide, ende gepronunchieert den xix en Julij 1619,
in kennisse van mij ....
Den xvjen Novemb. 1619 , dijnsdagh.
Sijn ten huyse van Splinter van Nyenrode , herbergier
aen Ste Marienkerckhoff, bij malcanderen vergadert geweest
Gerrit van Leeuwen , borduerwercker, woonera in den Keyser; Symon den cleermaker, woonera achter het Stadthuys;
bey-de de Royesteyns , woonei den eenen daervan op de
Neude ende den anderen op den Steenwegh ; Willem van
Nyenrode; den Vendrigh Werckhouen; Cornelis Coot, zoon
van Rector van St. Pauls; Clemens den sweertvagher, die
achter de kercke den wal om quam en noch een groot
laugh man met eenen dickers grooten craghe. Welcke
voorn persoonen men weet de factien van Arminianen zeer
te stijuen en toegedaen te zijn. Daer zijn oock meer andere persoonen int voors. huys gegaen. De voorn zijn wel
bekendt ende merckelijck bij verscheyden luyden genien
geweest in ende wt het voors. Nuys te gaen.
1) Willem Gysbertssen , spismaecker.
Joost Davidts, busmaecker, op de Neude achter J" Johan van Zuylens huys.
Een sweertveger, op de Steenwegh.
Teunis de scheymaecker.
De spoormaekers in Viesteegh, naest Mathijs den lacekencooper.
Bentum , mesmaeker in P, in de Gortsteegh.

1) Dit lijstje lag afzonderlijk bij het voorgaande.
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Den Tresier de Goyer, voor desen in de Staeten.
De Borgemester de Goeyer, Ontfanger.
De Secretaris De Goeyer.
De Grieffier De Goeyer, doch altemet comt hij wel eens
in onse kerck.
Groevesteyn.
Rijsenborch, voor desen Borgemeester.
Raetseer Helsdinghen.
Den Ontfangher Helsdinghen met 2 susters.
Raedtzeer Wiltsius.
Demynekus Bogert met zijn zoon den ontfangher.
Lambert Strick, Rentmeester.
Den Ontfangher Nieuwenrooden.
Peter Sandersche, blauverwer.
Hendrick Roelifsen Niepoort.
Secretarius Bor.
Secretarius Reenen.
Den Schepen Bor.
Sunderen, Duerwaerder.
Jan van Eeuwijck, Duerwaerder.
De Opperschout Jan van Suylen.
Den Onderschout Cornelis Mertensen.
Willem Brecht, Prockeruer.
Clercq ter Steech.
Lyon van Suylen.
Causterd , den Duerwaerder van Staet.
Prockeruer Groenenberch.
Jan Roelifsen , assiuiuer in die munt.
Evert van Door, Wachtmeester.
De Cnunck Straelen , doch comt altemet in de kerck.
De Cnunck Pau.
De Cnunck Sipesteyn.
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Schout Millighen.
Westreenen, den Ontfanger met beyde Cnuncken zijn soonen.
Raetheer Wiltsie knecht , het is een pander.
Daniel van Gelder.
Ellert van Leyenberch.
laeckensnijders.
Gerrit van Leeuwen.
Nootarius Verduyn.
Jan Splinterse , in den bonten mantel.
Adam Petersen.
Jan Meelissen , Coorstraet.
Gerrit van Broeckhuysen.
Aelbert Jansen , sweertvegher.
Gerrit Hendricksen , haeckmaecker.
Meester Lenaert de Kock.
Pauwels Versteech , snijder.
Lijnmarckt en voort de gracht langs aen beyde zijden
tot den Dom kerck.
De swagher van Spinhouius , predicant.
Muechghen wt den Engh.
Jan Praet met beyde zijn kinderen.
Dirck van Leeuwen.
Jan Cornelissen van Oort.
Beyde de Battems , de brouwer in die Steer.
Schee pen Millighen.
Roeysteyn an die Mertens brugh.
Hoofboocken met zijn sus ter.
Guert Tuenissen
Roodenborch, seepsieder.
Michiel Sem , den brouwer.
Vos van Amsterdam.
De huysvrou van Eerst Gerrits in den Hoeywaeghen.
Coperslegher Roeysteyn.
Jan Hendricks , schoenmaecker int Wijstraedt , met zijn
soon Jacob Jansen.
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Jan Toomassen, saelmaecker.
Neeltghen Jans Cnopmaecker huysvrou.
De graf lans tot die Weert poort van die plaets of te
rekenen.
Wernaert Jacobsen.
Arien Jansen in die Jacht.
De weduvrou van Jan Schut.
Advocaet Wassenaer.
Jan Gysberts. , in Pietverweel.
Willem van Rijnevelt.
Claer Creyper midt haer man en dochters.
Caluen dochters.
Jan Knijff.
De waechmeester in die Weert , met een oly cooper in
die Weert.
Tomas van Rijssel.
Peter Voet.
Clemens van Dael met zijn dochter.
Jan van Noortwijck met zijn soon Folken.
SW , de wijnverlaeter.
Joost Janss. , cannecooper.
Alle die drie Borregens.
Den Apteeckers.
Thrijntghen van die Wel met haer moeder.
Muechghen van Hensborch.
Claes Pauwelsen in den rijdende Boer.
Verhaege , den brauwer.
Jan Boogert.
De jonge Werckouen met zijn moeder.
Hans Clasen in die Backersteech.
De Camelaer Domselaer.
Claes Verriet, Gansemarckt.
Maeygen Joosten.
Ae] tghen Jacob.
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Jan van Door, Boeckbynder.
Hendrick Petersen , kistemaecker.
Jan de Snijder.
Jannichghen van Zijl.
Gerrit Aertsen , goutsmit.
Dochtoor van der Gall.
Prockeruer die Leeu.
Fijghe Boots.
Wernert Dircks. , backer, Schoutesteech.
Dirck Bot , glaesmaecker.
Roeysteyn , coorncooper.
Jacob Hermans , coorncooper.
Willem Gijsberts., spiesmaecker, Steenwech.
Abraham de Goutsmit,
Puffeliet, koperslegher.
Een snijder naent Abraham.
Roeysteyn , cooperslegher.
Joost Dauidt , bussemaecker.
Notarius Knijff.
Cornelis Rijcken , Camelaer.
Een oude cleercooper in die Milghen straedt.
Een sweertveger op die Steenwech.
Herwijck en soon, die Vendrecht was van die Waertgelders.
Teuys de scheymaecker.
De huysvrou van die wachmeester Bemmel.
Neeltghen Lamberts.
Een ballemaecker in Vissersteechghen.
Matijs , laeckecooper in die Viesteech.
De spoormaecker, zijn buerman.
De smit bij de Viebrugh.
Sara met haer suster in die Lauwerstraet.
Sezariussoon den Breyer.
De naeldemaecker in die Vuylsteech.
3 knechts tot Hans Bries.
De snijder achter het Stadthuys.
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De snijder op den hoeck van die Vuylsteech.
Melgen op het oude Kerkof.
Jan Tin.
Muechghe Schaedee.
De smit in die Gortsteech.
Bentom , messemaecker in die P.
De craemer op den hoeck van die selfde straidt.
De cnopmaecker die Aert Andriess. dochter heeft.
2 weduvrouwen achter Stadthuys, men vercoop daer crueynier.
Jochum Clock.
Lijntghen , appelvercoopster aen die plaets.
De oude Lombert.
Monseur Gabrij.
Een man van Bommel op die nieuwe Grafft.
Een snijder achter Rodenborch.
Een cannecooper in Vinckenborch steech.
Jaques Bon.
Corns Vermeer alias Coot , cuyper , wijnverlater, woonen
in Schoutensteegh bij de Gansemarckt.
(Rpa 4a Januarij 1620).
VERHAEL VAN EEN SEPARAET BIJEENKOMEN DER ARMINIAENEN EN MIER LICENTIEOS SPREECKEN , 1620.

Vrijdach den 8/ISen Decemb. 1620 is, des avondts ten
thien vren , zoo ick op mijn earner gegaen was om te
slaepen , t'mijnen huyse comen cloppen den Capitein Richardt Corbet , denwelcken van mijne susters Adriana en
Catherina verscheydenmael gevraecht zijn wien hij was,
zulcx eyntel. segghen , bij haerluyden ingelaeten zijnde,
laeteri zijn dienaer ofte een soldaet die bij hem was , met
een cleyn coper lanteerken sander licht , voor de deur,
die weder gesloten werde. Ende ick van bouen bij den
voorn Capiteyn geeomen zijnde in het beneden voorcamerken, daer ick ordinaris bij de luyden come , die mij be-
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geeren te spreken , soo rapporteerde hij mij in effecte,
dat hij , commen desen naer-middagh ten twee vren vuyt
de huysinghe van Jan Florisz. Nieupoort , laeckencooper,
woones op d'Oude Gracht, omtrent de Backerbrugghe,
Schepen , Vroedtsehap der stadt Vtrecht , voor de herbergh
genaempt de Rijdende-Bode , aldaer is ingeroupen met zonderen ernst en vriendtschap bij den gewesen Ritmr Moersberghen ende Jacob Meerlingh, gewesen Substituitschouth
der voors. stadt. Met dewelcke gegaen zijnde in een achtercamer , lieten daer bier comen ende sonden om Jr Koetert van Lantscroon , gewesen Cap" van een compnie
Waertgelders t'Vtrecht en lest in Bohemen, van denwelcken
den voors. Ritmr sick veynsde te begeeren eenighe otters,
daermede men visch can vanghen , commen denzeluen
Lantscroon aldaer bij hemt. omtrent de clocke dry uren.
Dat aldaer bij den voors. Ritmr en Schouth op verscheydene manieren van discoursen , politicq en ecclesiasticq ,
gepoocht roerde om te vernemen van wat humeuren den
Caps Corbeth was. Spreken zijluyden zeer verachtel. van
persoone van Sijne Princel. Ex C1e , Heeren Staten Generael
ende die van Vtrecht , mitsgaders opt vertreck van cavallerie deser Landen naar den Pfaltz, ende lauderen hoochl.
d'actien en persoon van gewesen Advocaet Barneveldt ,
ende andere gedeporteerde, zoo regierders als predicanten.
Dat des avondts ten acht vren aldaer met een lanteerne
in de voors. ea rn er gecomen is den zoon van voorn. gewesen Onder-schouth , oudt omtrent twyntich jaren , als
wanneer zijn vader met den voorn Ritm r terstont van
tafel zijn opgestaen , hem te samen vervoughen bij het vier,
alwaer zij met hun driera gehouden hebben veel heymel.
propoosten , die den voors. Cap ll Corbeth niet en conde
verstien , dan alleeni. dat des Onder-schouths zoon sprack
van hondert ofte honderdens terck. Waervuyt , alsmede
vele andere circumstantien, den Capn Corbeth verclaerde
niet anders te connen oordeelen , dan dat het moste wesen
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van eenighe vergaderinghen ofte complotterien tegens de
gemeene ruste ende welstandt der stadt Vtrecht. Ende
dat dese twee personen , Moersberghen eu Muerlingh , zonderlingh arbe1den om vele persoonen tot haer devotie te
crijghen en daermede wat quaets vuyt te richten. Des te
meer oock , dewijle den voors. Lantscroon , ondertusschen
hij met hem aeli tafel was blijven Bitten , als de voors. twee
andere persoonen waeren aen 't vier gaen staen , hem gestadigh claeghde dat het hem al misluckte wat hij vande
Heeren Staten versochte. Dat hij Cap n Corbeth alle de
calumnien voors. met patientie verdrough , omdat hij met
anders te doen gheen voordeel daerbij en wist ; dan mij
zulcx begeerde ter voors. ure van thien , zoo hij vuyt de
voors. herbergh was gescheyden, te tomen secretel. waerschouwen , zoo tot zijnder ontlastinge, als omme bij mij
daerop gelet en' gedaen te worden, als ick naer gelegentheydt Boude goedt ende raedtsaem vinden. Ende dat hij
oock gespeurt hadde aeli actien en woorden vande weerdinne in Rijden Bode, dat zij kennisse hadde van zaecken ,
ende de voors. achtercamer voor sulcke gasten apart hieldt.

MEMORIE VOOR DE

E. M. HEEREN STATEN SLANTS

VAN UTRECHT.

Dat seecker persoon, den Heere Sub t Schout der Stadt
Vtrecht wel bekent , die ontdeckt heeft de vergaderinge
ten huyse van Peter Sanders van Syran, deur last van
sijn EC1e Graeff Ernst Casimir etc., ende welcke Peter
Sanders neffens andere daerouer in pecuniele boeten zijn
gemulcteert, daervan oock bij den Heere Scholtus Recke
is gedaen, versoeckt dat hem daer van, volgende den placate, de helfte mochte werden toegevoecht ende mijn E.
M. Heeren Staten gelieven ordre te geven, waer hij sijn
voors. pen sal hebben te ontfangen , ende dat den supplt
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bij t'ontfangen der pen ofte t'geven der ordre sal bekent
worden aen ofte bij de heren Borgen der Stadt Vtrecht.
In margine stondt geappt : die Staten vanden Lande van
Vtrecht , verstaen, consenteren en ordonneren bij delen,
dat den supplt bij hare Ed. Mo. ordinaris Gedeputeerden
behoorl. orde sal worden verleent ten somme toe van helfte,
twelck hem als aenbrenger, ter cause ende volgens den
placate hierinne Beroert, is competerende, mits dat alvoirens den supplt lijnen naem ende persoon aen een van
beyde de regierende Borgemrn der Stadt Vtr. secretel. sal
bekent maecken. Gedaen t'Vtr. den xxviij en Junij 1621.
Ter orde als bonen , ond t Ant. van Hilten.
Copie.

TIENDE VERG}ADERIN(x.
29 October 1870.
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340 Biblioth. De patriott. Katech. v. 1785. De Hertog enz.
par J. J. Hisely et publiés par l'abbé Gremond. Lausanne, 1869. 8°.
nom, rassembl s

DE PATRIOTTISCHE KATECHISMUS VAN

1785.

De Heer J. Hartog vestigt de aandacht op den patriottischen Katechismus van 1785. Hij vond daartoe aanleiding in het gunstig oordeel , dat Ypey en Dermout
vellen over de verhouding van de Patriotten tot de Herv.
Kerk. Spreker deelt uit dien Katechismus enkele plaatsen
mede als bewijzen van den integendeel zeer vijandigen geest
dier Patriotten tegen de Herv. Kerk niet alleen , maar
ook tegen het Christendom.
Ten bewijze van de bittere personaliteiten van dien tijd
deelt de spreker uit den Haagsche Correspondent n°. 87 den
gefingeerden brief mede van Ds . Roghair, predikant te
Bunnik aan D s . Boon te Acquoy.

DE HERTOG VAN BRUNSWIJ g WOLPENBUTTEL.

De Heer Brill vindt in het door den Heer Hartog medegedeelde aanleiding eenige punten te vermelden uit hetgeen hij in den afgeloopen zomer in de Kon. Akademie,
omtrent den Hertog van Brunswijk Wolfenbuttel en de
staatkunde van Keizer Joseph II heeft geopperd.

341

EENIGE AANTEEKENINGEN
wegens het gebeurde te Utrecht in 1786 en 1787.
Uit het Archief van HILTEN.1j

Op den 24en Aug. 1785 heeft de Ridderschap ter Staatsvergadering ingebragt een Resolutie, daarbij proponeerende
dat eerre Commissie van 9 heeren uyt HEdm. werde benoemd , ten einde met S. D. H. over 't conceptreglement
reformatoir en consideraties te confereeren en aan HEdmog.
te rapporteeren , met advis , in geval deze propositie mogte
worden geamplecteerd , dat alsdan de Magistraten der
steeden Wijck en Montfoort behoorde te worden versogt
om ter zelver tijd mede een heer na 's Hage te committeeren ; alsmede, dat de Magistraten der steden Utrecht,
Amersfoort , Wijck en Montfoort tevens behoorde te worden versogt om te willen besorgen, dat alsdan insgelijks
uyt de burgerijen derselver steeden eenige weynige kundige , bedaarde vaderlands- en vrijheidlievende mannen
mogten worden gezonden na 's Hage , om over derselver
stedelijke belangens te worden gehoord. Welke Resolutie
bij de stad is overgenomen , en op den 2 en Aug. gesteld
1) Met de collectie van Hilten is dit Handschrift in handen van het
Hist. Genootschap gekomen, hoezeer het blijkbaar bijzonder eigendom
is van de Familie Martens, in wier bezit zich dat Archief bevond. Het
is geschreven door een aanzienlijk ingezetene van Utrecht, lid der Vroedschap, waarschijnlijk behoorende tot het geslacht Martens. Het is dan
ook niet zonder de bijzondere vergunning van den Heer Jhr. Mr. J. L. A.
Martens van Sevenhoven gevraagd en bekomen te hebben, dat het Genootschap tot de uitgave is overgegaan. In overeenstemming met het
verlangen van dien Heer laten wij Benige bewoordingen betreffende enkele personen, die voor hunne levende afstammelingen onaangenaam konden zijn, achterwege.

342

Eenige aanteekeningen wegens het

in handen van Burg ren en Oudborg ren , om die te examineeren en daarvan te rapporteeren. Ondertusschen strekte
deze bovengeme Resolutie aan verscheide bedaarde en
vaderlanilievende Regenten en andere seer ten genoegen ,
en men was daarop uyt, om eens een afdoening van zaken
te bekomen ; waartoe verscheide Regenten iterative aanzoeken hebben gedaan aan den H r Raad v. Westrenen ,
ten einde hij een propositie in de Vroeds. zoude doen ,
om gaaf in de propositie van de Hren Edelen van den 24en
Aug. te consenteeren, gelijk hij zulks deede op den 5en
Decemb. 1785. Op welke propositie de Vroeds. gecomm
ter beschrijving heeft geauctoriseerd om ter vergadering
van HEdm. aanstaande 7 Dec. te amplecteeren 't voorstel
der Hren Edelen van 24 Aug., en te consenteeren, dat een
Staatscommissie van 9 heeren werde gearresteerd, in dier
voege , als bij de Resolutie van de Ridderschap is geproponeerd. Met welke conclusie de Hren Eijck, v. Senden, de
Ridder , Smissaert en v. Haeften sig niet hebben kunnen
conformeeren, als beschouwende deselve van de allerschromelijkste gevolgen , en strekkende om de voorstemmende
lieden meer en meer gelegenheid te geeven op stadsrechten te empieteeren , welke te bewaren zij zig verplicht
oordoelen. Zeide de H r Burman zig met voors. propositie
niet te conformeeren , gelijk de Hr v. Dam verklaard heeft
zulks voor als nog niet te kunnen doen (zie Vroeds, notulen van 5 Dec. 1785). De H r v. Westreenen , gepersuadeerd zijnde van 't nut dezer propositie , en alleen in
't oog hebbende het ware belang en welsijn van dezer steeden burgerije, heeft deze propositie gedaan uyt een suyver
oogmerk , en om ijndelijk tot afdoening van zaken te geraken. Dese Vroeds. Resolutie, evengelijk als andere, werd
terstond rugbaar, en dan overgebrieft aan de Geconstitueerdens van 136$ burgers en Gecommitt. uyt de burgerijs.
Deeze met bovengeme Raaden gansch niet te ereeden
zijnde met die propositie en opgevolgde resolutie, werd
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alles in 't werk gesteld om gem e propositie en resolutie in
verdenking te brengen , en die Resolutie moest , 't ging
hoe 't ging , uyt de wereld. Op den 12eri Dec. 1785 wierd
daartoe een request door de Geconstitueerdens van 1368
burgers , en de sig noemende Gecommitt. van de 8 burgercomp. gepresenteerd, daarbij versoekende , dat 't stads domestique niet gesubmitteerd worden aan 't oordeel van
die Commissie , en dat HEAchtb. moge behagen , om , 't zij
bij publicatie aan de gansche burgerije , of bij extract der
resolutie, aan de ondergeteekende , als derselver Geconstit.
en Gecomm., bekend te maken de ware intentie der Re•
solutie van den Sen Dec. op 't sujet voors. , welk request
14 dagen aan de Secretarye ter examinatie van de Raaden
zoude voorleggen. Deze Resolutie niet na genoegen van
de Geconstit. en Gecommitt. zijnde , wierd onder de hand
door eenige heethoofden het volk ten sterkste opgezet,
zo tegens die Resolutie , als tegens de Regenten. Tegens
de volgende Maandag , den Den Decemb. , wierden de
burgercomp. op hunne loopplaatsen versogt te komen , en
hebben de Geconstit. en Gecomm. hun voordragen , het
versoek heden morgen bij 't ingaan van den Raad door
een daartoe vervaardigd adres door Geconstit. en Gecomm.
in te leveren. De aanwezende burgers, hoe onkundig ook,
hebben op 't eenmaal horen lesera van 't adres terstond
gereedlijk daarmede ingestemt. Sommige , welke door vrees
bevangen waren , dorsten sig niet te uyten ; bijna geen
van de gegoedste en fatsoenelijkste lieden waren daar tegenwoordig ; de compagnien marcheeren (dog alle ongewapent) van hare loopplaatsen na de Neude , en van daar
over de Gansemarkt door de Minnebroeder- en Korte
Jansstraaten , het Oude Kerkhof na het Stadhuys , 't welk
geduurende de vergadering van de Yroeds. beset bleef, zo
dat er geen der Raaden van het Stadhuys mogte afkomen,
voordat er aan de wil van de aanwezende burgers voldaan
was; dien gansche dag regende en woey het zeer sterk.
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Tot het inleveren van 't adres wierden benoemd M. Mul
root''), A. Glasmaker 2), G. Bresser 3) en C. H. Eelsing4),
en uyt de Geconstit. en Gecommitt. A. Hoevenaar 5), J. de
Joncheere 6), A. de Vrij 7) en A. v. Eldik 8). Dit adres
wierd door A. Hoevenaar aan Burg ren Loten en Bronkhorst overhandigd , met een korte aanspraak , waarop de
Hr Burgr Loten 't adres, welke in zeer sterke termen
en bedreigingen gesteld was (zie Vroeds. notulen van dien
dag , en de Utrechtse Courant van 23 Dec. 1785) aannemende , antwoorde hetzelve in den Raad te zullen voordragen. Bij adres wierd versogt, om zittens de vergadering
en voor 't scheiden van de Vroeds. te resolveren , om zonder verwijl 't conceptreglement, concernerende de bestelling dezer stads Regering , zodanig 't zelve geapplaneerd
en gereguleerd is , vast te stellen , te arresteren en te
publiceeren, met verdere bepaling van een tijd van 3 maanden , om 't zij de beswaren van 't provinciale reglement
inogten afgedaan zijn , dan niet, 't zelve onse stads vastgestelde regeringsreglemt met de burgertje alsdan na verloop van dezelve 3 maanden dadelijk in te voeren en
wederzijds, te beëdigen ; verwagtende de burgertje hierop
dispositief antwoord , en zo onverhoopt 't contrarie mogte
gebeuren , zo zal de burgertje 't alsdan daarvoor houden ,
dat 't zelve geapplaneerde conceptreglement met heden
den 19en Dec. 1785 zal zijn gearresteerd, om na 3 maanden dadelijk te worden ingevoert en beëdigd. -- De
Vroeds. gehoord de lecture van genr e adres, heeft goedge1) steentjesbakker.
2) looijer.
3) silversmit (zijn vader knegt).
4) geweren koetsier.
5) procureur.
6) een Oostindische.
7) een schrijnwerker.
8) een gewese knecht.

gebeurde te Utrecht in

1786 en 1787.

345

vonden , tot geruststelling der requestranten , 't request
van voorleden Maandag in deliberatie te nemen. De Vroeds.
in deliberatie genomen hebbende 't adres van den 12 d°,
heeft goedgevonden te declareren , wel degelijk in consideratie te hebben genomen , dat bij de te houdene conferentien in 's Hage alleenlijk ten grondstage zoude hebben
't rapport en conceptreglemt reformatoir , verklarende de
Vroeds. geene pointen pure domestiecq aan 't oordeel van
de voorstemmende leden te zullen submitteren (zie de
geëxtendeerde Resol. in bovengem e Vroeds. notulen , Utr.
Courant). 'T was ontrent een uur des middags , zo lang
had de Raad over dit adres gedelibereerd, toen de Vroeds.
Seers Falck versogt aan de voorn. Commissie deze twee
extr. Resolutien over te geven ; de il ren Raaden Eijck,
v. Senden , de Ridder , Smissaert , v. Haeften en Burman
hadden sig niet kunnen conformeeren met voors. Resolutie.
Bij 't overgeven van deze Resolutien versogt de Commissie
aan den Secrets Falck aan den Raad te berigten , dat zij
dat besluyt • inmediaat zoude bekend maken , versoekende
dat de Raad geliefde te blijven zitten, totdat die bekendmaking gedaan was (de Raad had nu alles gedaan wat in
haar vermogen was; dog deze Resolutie smaakte mede niet,
en was niet na genoegen ; 't volk wierd , aangezet om dispositief op 't adres van heden morgen te hebben , welk zeer
•
gemakkelijk door eenige heethoofden aan een onkundige
gemeente konde wijsgemaakt worden). Vervolgens door de
deurwaarder Schoonhoven geboodschapt zijnde , dat de Geconstit. en Gecommitt. uyt de comp. gaarne de Burg ren of
andere leden van den Raad wilde spreekera over 't aan
hun ter hand gestelde extr. uyt de Resol. heden morgen
genomen, heeft de Vroeds. de Hren v. d. Bogaard en Falck
met den Seers v. Voorst versogt , met voorn. Geconst. en
Gecomm. te spreken , en hebben voorn. heeren gerapporteerd, dat Geconstit. en Gecomm. hadden verklaard, dat
„de burgertje dispositie versogt op de repte van heden
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morgen." Beeft de Vroeds. gedeclareerd : „De Vroeds. is
van oordeel , dat zij zigzelve niet kan ontslaan van den eed
op 't reglemt van 1674 , met relatie tot 't point van 't bestel der Regeringe dezer stad gedaan , en uyt dien hoofde
op de zaak bij reqte vermeld , geene favorabele dispositie
nemen kan (Intusschen dat de Raad wagte na het antwoord van de Gecomm, heeft de Raad de ordinaire zaakera
afgehandelt). Vervolgens heeft de Seers v. Voorst de laaste
Resolutie overhandigd aan de Geconstit. en Gecommitt. ,
wagtende in de gerechtskamer , en is na de genome Resolutie de Raad gescheiden , dog niet bij surprise, zo als
in de Utrechtse courant van 23 Dec. 1785 staat , maar
omdat de zaak afgedaan en aan de aanwesende burgers
dispositief op de reqte van heden morgen was gegeven.
Ik kwam des namiddags om 3 uuren t'huys , en ging dien
middag eeten bij den Hr Raad v. Westrenen.
De aanwesende burgers , nog sterker opgezet wordende
door eenige heethoofden en . vreemdelingen tegens de Resolutie , bleeven , niettegenstaande het stormde en sterk
regende, op het stadshuys vergadert, er wierd een groot
quantiteyt genever en andere dranken versonken ; 't volk
raasden en vloekten en schold op de Regering. Even na
't scheiden van de Vroeds. kwamen wederom eenige burgers:
Kreylkamp ') , v. Schalkwijk $), Harmsen 3), A. Glasmaker 4)
en Heetveld 5), ten huyse van Borgr Loten , versoekende
om nog die selfde avond de Vroeds. te beleggen. Hierop
verklaarde Borgr Loten bereid te zijn die vergadering te
laten convoceeren, zo de Hr Borgr v. Bronkhorst daar niet
tegen was , dan welk laastgenoemde heer tegens 't beleg1) een gaarn- en lintwinkeltje, Rooms.
2) rentenier.
3) witwerker, wiens vader knegt geweest is.
4) looijer.
5) kladschilder.
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gen der vergadering was; welk antwoord door bovengene
burgers op een bedriegelijke wijle geheel verdraait aan
Burgr Loten gebragt zijnde (zeggende dat de H r v. Bronkhorst ook daar tegen niet was), heeft de H r Loten last
gegeven den Raad tegen 4 uuren te vergaderen, zijnde
de Raad ten getale van 18 leeden vergadert. De Hr v.
Westrenen en ik ben toen in den Raad niet present
geweest, hebbende op den 11 Pn Maart laastl. reeds geleerd wat 't is des savonds, wanneer zo meenigte volk
vergadert is bij 't stadhuys , in den Raad te komen, wanneer alsdan bij den donker dwingen, dreigen en schelden,
zoo niet erger kan plaats hebben. Bij het ingaan van den
raad wierd aan Burg ren overgegeven` door eenige burgers
een adres, waarbij Geconstit. en Gecomm repeteeren 't versoek, dat 't reglement op dezer stads regeringsbestelling, zoals bereids geapplaneerd is , met de daarbij opgegevene
veranderingen worde gearresteerd en gepubliceerd, dan dat
ingevalle de Vroeds. oordeelt tot deze provisioneele vaststelling een ontslag uyt den eed nodig te zijn , zij zig zelfs
daaruyt niet kan ontslaan , declareerd de burgertje bereid
te zijn dezelve te houden als ontslagen uyt dien eed aan
haar gedaen , of dezelve daarvan bij deze dadelijk te ontheffen. Welke repte gelesen zijnde , in aanmerking genomen dat er thans te weinig leeden van den Raad present
zijn om een zaak van die importantie in overweging te
nemen , heeft de Vroeds. goedgevonden de deliberatie daar-,
over tot op morgen uyttestellen , en zijn de Hren Eyck
en de Ridder versogt van deze Resol. aan de Geconstit.
en Gecommitt. kennis te geven , en hebben HEd. gerapporteerd, dat gene Geconstit. en Gecommitt., niet kunnende
berusten in voors. Resolutie, ten sterkste insteerden , dat
nog heden avond andermaal de Vroeds. mogte vergaderen,
tot 't verrigten van welke convocatie zij Geconstit. en Gecommitt. zig aanboden, welk voorstel de Vroeds. heeft gedeclineerd. Indien dit aanbod was geaccepteerd, wie weet
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op hoe een onaangename wijse de absente leeden van den
Raad zouden na het stadshuys gebragt zijn , moetende in
den donker passtieren door zoo een meenigte van allerhande volk en vreemdelingen , waarvan sommige sterk beschonken waren , vloekten , tierden en raasden op de Regenten (zo als mij van eenige verhaalt werd op dien avond,
welke uyt nieuwschierigheid om het stadshuys hadden
gewandelt). Voorts heeft de Raad de Hren Eyck en de Ri dder, met bijvoeging van de Hren Smissaert en v. Haeften ,
versogt de Geconstit. en Gecommitt. te informeeren, dat
het niet mogelijk was den Raad andermaal dezen avond
te co nvoceeren en te vergaderen; dat de Vroeds. op morgenogtend zal worden geconvoceerd en vergaderd om gene
reqte in overweging te nemen. Het was de kloeke ruym
61 uur, wanneer voorn heeren (terwijl de Raad ondertusschen scheide) ter uytvoering van die Commissie zig voor
uyt 't Stadthuys na de Stadskelder begaven, alwaar de Geconstit. en Gecommitt. van des smorgens om 8 uuren reeds
op een der bovenkamers vergaderd waren. De Geconstit.
en Gecommitt. de gisting onder 't volk ziende , waren zeer
bevreesd, en dorsten die Resolutie niet aan 't volk bekend maken op de straat, en hadden bedagt uyt een der
vensters van de bovenkamers van gen e Stadskelder, wanneer er vooraf een sein tot stilte was gegeven, de laastgenoemde Resolutie van de Vroeds. aan de vergaderde
•burgers bekend te maken. De Advoc t Lidt de Jeude, Ondaatje en andere heethoofden hadden 't volk dien ganschen
dag sterk opgewonden ; er wierd vrij genever geschonken ,
dog wie het naderhand betaalt heeft is mij onbewust. De
aanwesende burgers, die van smorgens en de geheele avond
onder het ligt van flambouwen wagtende gebleven waren,
gongen om 8 uuren na desselfs huys. Een verbasend groot
aantal van vreemde genoodschappers waren in de stad gekomen , om kracht bij de onderneming bij te zetten , sig
onder de vergaderde burgers te mengen, en om de burgers
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te animeeres en de zaak even zo uytevoeren als of zij medeburgers van deze stad waren. Onder anderen was alhier
tegenwoordig een Chastelein, Seer s van de Academie te
Leyden en Schout van Lijderdorp; deze heethoofd proponeerde aan de Geconstit. en G-ecommitt. om de Vroedschappen , die niet na de zin van de burgers stemden, vogelvrij
te verklaren , dog 'twelk bij de Geconstit. en Gecommitt.
wierd afgeslagen. De Hren BurgTen Loten en v. Bronkhorst,
na het scheiden van de Vroeds., te zamen in de koets
van eerstgem e heer na buys zullende rijden , wierden de
paarden en de raderen van een koets voor 't Stadhuys door
een, hoop volk vastgehouden, en de Burg ren onder veel schelden en vloeken gezegd , dat zij weder in de Vroeds. moesten gaan en de zaak afdoen ten genoegen van de burgers.
Dog de koetsier, de presentie hebbende, gaf de paarden de
sweep , waardoor de paarden springende en de koets voortrijdende , het volk van voor de koets stoof. De koets aan
't buys van Borgr Loten (wonende naast 't academie op
't oude Munsters kerkhof) komende, stond voor 't huys en
op de hoge stoep een meenigte van volk; Burg r Loten
uyt de koets komende, wierd van alle kanten bij desselfs
mantel (want ZEd. was in sijn pontificaal, dog Borg r Bronkhorst niet) getrokken, zoo dat deselve zeer gescheurt was,
en zoude bijna van alle de trappen gevallen zijn , indien
SEd. zoon en knegt hem niet bij hand genomen en in
huys getrokken hadden (welke rencontre SEd. een zware
ziekte gekost heeft). Burgr v. Bronkhorst in de koets zittende , wierd door 't volk bij geluk niet bemerkt, vermits
SEd. desselfs pontificaal niet aan had. Na huys rijdende
is hij gelukkig dien avond t'huys gekomen.
Dingsdag den 20 en Decemb. vergaderde de Vroeds. des
smorgens om half tien uurera; 32 leeden van den Raad
waren present. In de Vroeds. deden de Burg ren mondeling
opening van de ontmoetingen , welke HEd. op gisteren
avond na 't scheiden van de Vroeds., zo bij 't uytgaan van
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de Vroeds. als elders, bejegend waren. Hoe zeer de Burgren
door de verscheide leeden van den Raad versogt wierden
om schriftelijke ouverture te doen en in Vroeds. notulen
te insereeren , bleeven de Burg ren daarin voor -als nog dif
ficulteeren, reserverende HEd. aan zig om deswegens nadere
schriftelijke ouverture te doen. De 8 burger-compagnien
waren wederom geconvoceerd en vergaderd om het Stadshuys. De toegangen van het Stadhuys wierden door de
aanwesende burgers en door eenige vreemdelingen, welke
in groot aantal alhier gearriveerd waren , bezet, ten einde
geene der Raaden van het Stadhuys zoude afgaan , vóór
dat aan het letterlijk versoek, bij rep te door Geconstit. en
Gecommitt. op gisteren gepresenteerd , was voldaan. Ook
bevond sig aan het Stadhuys de Commissie van eenige
burgers; als mede waren de Geconstit. en Gecommitt, in
de Stadskelder vergadert. Men versekert , dat eenige dagen
van te voren een aantal geweerera en scherpe patronen ,
zo in de Stadskelder, als in de nabij gelegen huysen in alle
stilte gebragt waren , en dat ten huyse van de H r Gordon,
Collonel van 't exercitie-genootschap, een groote mand met
zogenaamde Friesche ruyters en andere ammunitie van
oorlog was. HEdm. Gedeputeerden waren op die dag,
zijnde Naare ordinaris dag van vergadering, ook vergaderd.
Burgren konden wegens de lange sessie in Vroeds., en omdat HEd. niet van het Stadshuys konden komen , in de
vergadering van Gedeputeerden niet present zijn. Er was
onder de samengevloeide burgers en vreemdelingen een
groote vrees, dat Hren Gedeputeerden zoude ordonneeren, dat
de ruyters , alhier in guarnisoen leggende , zoude opritten.
Het guarnisoen was hier zeer klein, leggende alhier maar
twee esquadrons van 't regiment van den Gener l van Tuyl
van Serooskerken. Verscheide burgers hadden de wagt om
en bij de ruytersstallen om op de beweging onder de militairen te letten , en die aan 't volk bekend te maken,
om sig intusschen in staat van defensie te brengen. De
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bovengme friesche ruyters , welke een soort van voetangels
voor de paarden zijn , en langs de wegen of straten gestrooit
worden in geval van attacque, diende om te beletten , dat
de ruyters niets te peerd zoude kunnen uytvoeren. Uyt
het boven verhaalde kan men klaar zien , hoe het werk
van dese dag te voren in stilte was overlegd.
In de Vroeds. ter deliberatie gelegd zijnde bovengeme
reqte , heeft geresolveerd te declareeren , dat HEd. Achtb.
sig onbevoegd agtende zig zelve uyt den eed te ontslaan,
of zig door de burgertje te doen ontslaan , derselve pogingen zullen aanwenden , om in eerre buytengewone vergadering van de Hren Staaten deser Provincie staatsgewijse
te worden ontslagen uyt den eed op 't regeringsregl t van
1674, voor zo verre de stedelijke pointen daarin vervat
zijn , ten ijnde daardoor in staat te worden gesteld om
't provisioneel beraamt reglem t op deser stads regeringsbestelling dadelijk met de burgertje intevoeren , en dat de
Vroeds. wijders , indien onverhoopt het ontslag van den
eed in voege voors. ter staatsvergadering niet konde worden geobtineerd , en de gewenschte veranderinge in 't provinciaal reglement binnen den tijd van de eerstkomende
4 maanden niet mogte worden geëffectueerd, zij , na verloop van dien tijd, bij continuatie alles zal blijven in 't werk
stellen , om zo veel eenigsints met de gronden van billijkheid en regtmatigheid bestaanbaar is, aan 't gemanifesteerd
verlangen der borgeren en ingesetenen te voldoen.
Welke Resolutie omtrent 1 uur door de Raaden en
Schepenen Daunis, de Leeuw en Ivoy, na voorafgaande
klokluyding, aan de toegevloeide meenigte des volks door
de Secretaris v. Voorst , more solito , van den stadshuyse
is gepubliceerd. Toen 't volk dese Resolutie hoorde , was
het in 't eerst zeer vergenoegd met deselve , en riepen
hoezee; dog de P. Ph. Jurriaan Ondaatje , vooraan bij
't stadhuys staande, gaf een seyn met sijn hoed, 't welk
vooraf bestemd was, indien de Resolutie niet na genoegen
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was. Het volk dat ziende , veranderde in een ogenblik,
en gaven met gebaarde en woorden te kennen , in voors.
gepubliceerde Vroeds. Resolutie in 't geheel geen genoegen te nemen (Het is bijna onmogelijk te begrijpen, dat
een vreemdeling , een Oostindische , zo veel vermogen op
zo menigte burgers en vreemdelingen heeft).
De Vroeds. alles gedaan hebbende wat in haar vermogen was , vermeende dat laatstgeme Resolutie zeer na genoegen van de zamengevloeide meenigte zoude uytvallen.
Verscheide leeden van den Raad poogden na de voors publicatie ten stadhuyse uyt te gaan ; dog wierden daarin op
een brutaale wijse verhindert. Onder andere wierden de
Hr Raad Craayvanger, met nog eenige andere Raaden, op
een verregaande brutale wijse , met vloeken en schelden
gepaard, teruggestooten , en een van de burgers trok sijn
sabel uyt. Alle de toegangen van 't stadshuys waren bezet
door lieden, welke verklaarden door Geconstit. en Gecommitt, ordres te hebben , om niemand van de Raaden te
laten passeeren , met bijvoeging dat geene der leeden van
den Raad zouden worden toegelaten van den stadshuyse
af te gaan , voor dat de burgeríje volkomen genoegen in
alles ontvangen hadden ; welk bovengem e door de heeren,
die met er daad gerepouseerd waren, in den Raad wierd te
kennen gegeven. Alsook hebben de Hren Daunis, de Leeuw
en Ivoy rapport gedaan van 't verrigte nopens 't publiceeren , en gerelateerd, dat er een verbazende meenigte volks
voor, om en bij het stadhuys was , in 't geheel geen genoegen
nemende met voors. gepubliceerde Resolutie. De Vroeds.
nu alles gedaan hebbende wat in haar vermogen was, zo
veel haar eed en plicht sulks vorderde , om tot genoegen
van de aanwesende burgers te handelen , heeft nogmaals
willen beproeven om de burgers te persuadeeren om daarmede genoegen te nemen , en geresolveerd de Hren Eyck,
de Ridder , Smissaert en v. Haeften te committeeren om
met Geconstit. en Gecommitt. in de gerechtskamer te wil-
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len spreken , en aan deselve copye van voorsz. gepubliceerde
Resolutie ter hand te stellen , met versoek , om die, als
datgeene behelsende wat de Vroeds. in deze konde of vermogte te doen , aan de burgers aangenaam te maken , en
deselve te persuadeeren om daarmede genoegen te nemen.
Dan hebben voorn. Geconstit. en Gecommitt. verklaard,
dat zij voor zigzelve geene vrijheid vonden de burgerij
daartoe aan te raden; dat zij, voor zo veel hun zelve betrof, in die Resolutie niet zoude kunnen berusten, maar
dat zij die aan 't vergaderde volk nader zoude communiceeren en binnen + uur den uytslag daarvan aan Hren Gecomm. uyt de Vroeds. nader bekend maken; na verloop
van welke tijd zij aan de Gecomm. uyt de Vroeds. hebben
ter hand gesteld 't navolgende declaratoir.
Geconstit. en Gecommitt. hebben de eer aan Hren Gecomm. uyt de Vroeds. op 't gecommuniceerde Extr. uyt de
Resol. van de Vroeds., in naam van de burgerij te antwoorden , dat de burgerij daarmede geen genoegen neemt,
en insteert op letterlijke afdoening van haar eersoek, bij
requesten op gisteren ingeleverd , en dat die dispositie met
alle spoed mogen genomen en bekend gemaakt worden.
(Was getekend) A. V. Boevenaar'), J. de Joncheere'),
G. A. Visscher s), A. Glasmaker 4), Ant. de Vrij 5), A. v.
Eldik 6) , Hb Eelsing 7).
Welk declaratoir vervolgens ter deliberatie gelegd, en
in aanmerking genomen zijnde, dat de Vroeds. alle pogingen aangewend en alle mogelijke middelen in 't werk gesteld heeft, welk haar eed en plicht van haar vorderden ,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Procureur.
een Oostersche, naderhand pretense Vroeds.
Lt van de comp. Turkijen, naderhand pretense Vroeds.
looijer.
schrijnwerker.

sterkendrankverkoper en gewese heerenknecht.
7) grossier in koffij eu thee en geweze koetsier bij don Hoofdofficier.
XXVI. J.

23

354

Benige aanteekeningen wegens het

ten einde aan de requestranten op hunne ingeleverde
adressen genoegen te geeven , dog tot hare innige smerten
ondervindende , dat alle haare welgemeende pogingen niet
alleen vrugteloos en van geen gewenschte uytwerkingen
zijn, maar zelfs een tegengestelde e ffect manifesteerde,
dewijl de voor en bij het stadshuys vergaderde meenigte
des volks bij aanhoudenheid. weygerde in des Vroeds. Resolutie te berusten , en met ongeduld op afdoening der
zaken na hunne zin urgeerde , declareerende geen genoegen te kunnen of te zullen nemen, als met eene volledige
afdoening van 't versoek, bij adres op gisteren morgen ingediend, voorgedragen , — Heeft de Vroeds. in deze perplexe
situatie van zaken , tot voorkoming van alle gevreesde en
dreigende onheilen , welke niet anders dan de pernicieuste
gevolgen , zo voor de leeden van den Raad, als van de
borgerije na zig zouden sleepen, en bij eene aanhoudende
weygering van de Vroeds. te dugten ware, eindelijk geoordeelt , dat voor haar niets meer overbleef, maar dat de
omstandigheid des tijds en de gesteldheid der zaken vorderde en de Vroeds. noodsaakte de wille der requestranten
en derselver committenten te doen , en aan 't verzoek van
deselve eenvoudig en letterlijk te defereeren. Van welk
besluyt des Raads, om aan 't versoek der requestranten en
derselver committenten te defereeren , door de Eren Eyck ,
de Ridder , Smissaert en v. Haeften aan de Geconstit. en
Gecommitt. kennisse gegeven zijnde, HEd. van 't verrigte
in deze rapport gedaan , en uyt naam van de Geconstit.
en Gecommit. instantelijk versogt , dat evengem e besluyt
des Raads, conform de bewoordingen in de conclusie der
regie gemeld , worde gecoucheerd , 't welk geschied is. En
zijn de Hren Daunis , de Leeuw en Ivoy andermaal versoctet
deze Resolutie te publiceeren , en daarvan in den Raad
rapport gedaan zijnde , alsmede dat 't volk daarmede genoegen genomen heeft, is de Raad ontrent des nademiddags ontrent 3 uuren gescheiden.
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Zie verder de gedrukte notulen van de Vroedschap van
den 19en 2 20en , 23en en 27 en December 1785, alsmede van
den Zen , gen en 16en January 1786, waaruyt nog nader ten
volle consteerd de omstandigheid van dien dag. Uyt de
diverse aantekeningen van verscheide Raaden , alsmede kan
men uyt de vota der Raaden zien , hoe de meerderheid
gedacht heeft, en hoe de laastgepubliceerde Resolutie , na
dat alles, voor zo veel 't met haar eed en plicht overeen
kwam, vrugteloos was aangewend, in de wereld met dwang
gekomen is. En uyt het sloth van de voors. gedrukte notulen kan men zien , wie der heerera Raaden op voorn.
dagen , zo in de ordinaire als extraordinaire vergaderingen
zijn gecompareerd , waartoe ik mij refereere.
Vr ij dag den 23 en Decemb. is door Burgr Loten voorgedragen , dat eenige burgers bij SEd. waren geweest, welke
de verwondering der burgertje hadde te kennen gegeven,
dat de tweede gepubliceerde Resolutie bij de Vroeds. op
Dingsdag den 2Oen genomen , niet was gedrukt en aangeplakt , versoekende dat sulks alsnog mogte geschieden.
Heeft de Vroeds. verstaan , dat de Resolutie van laastl.
Dingsdag, de tweede reis gepubliceerd, zal worden gedrukt
en aangeplakt.
Den 27en Decemb. is voortgebragt een adres van Geconstit.
en Gecommitt. , om te hebben de ontworpene notulen van
den 19en en 20en Dec., om dezelve niet eerder te arresteeren, als nadat dezelve ter kennisre van de burgerije
gebragt waren , en dat voorts aan hen origineele afschriften behoorden te worden uytgelevert , en voorts dat Gecommitt. ter beschrijving van Staat aan geene van de gearresteerde pointen zullen mogen glisseeren.
Is na deliberatie 't le lid gesteld in handen van Burgren
en Oudborg ren en 6 op HEd. volgende Raaden , en ontrent
't 2e lid geresolveerd , Gecommitt. ter beschrijving te auctoriseeren , in geval ter Staatsvergadering eenige propositie
concernerende dezer stads regeringsbestellinge mogte worde
23
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gedaan door de voorstemmende leeden of de steeden , zig
van stadswege in geene deliberatien daarover uyt te laten ,
maar dusdanige propositie over te nemen.
Versogten de Hren v. d. Does, Verschoor, Falck , Abbema, Woertman , de Leeuw , v. Dielen , D. J. Martens ,
J. A. Martens , dat "'Ed. advis , laastl. Dingsdag mondeling uytgebragt , en nu in scriptis vervat , in cie notulen
van heden mogte worden geinsereerd (zie de gedrukte
notulen van de Vroeds. van 19, 20, 27 Dec. 1785).
Den Zen Jan. 1786 is voortgebragt een adres van Geconstit. en Gecomm. tegens de Resolutie van de Ridderschap,
om daarvan te mogen hebben copye authentiecq , ten eynde
de burgertje daartegen te justificeeren , en het persisteeren
van de Vroeds. bij de Resolutie van den 20en Dec. 1785.
Is geresolveerd hetzelve 14 dagen ter Secretarye te doen
voorleggen.
Aantekening van den Hr Zaal, wegens 't geresolveerde
van 20 Decemb.
Den 9en Jan. is in handen van de Hr Eyck en 9 volgende heeren gesteld 't adres van Geconstit. en Gecommitt.
tot afdoening van 't adres van den 27en Decemb. 1785, en
't tijdelijk daarstellen van de behoorlijke middelen ter introductie van 't gearresteerd reglement.
Den 16en Jan. hebben wederom verscheide Raaden hunne
aantekeningen wegens de Resolutie van den 20Pn Decemb.
1785 ingebragt (zie voors. gedrukte notulen van 20Decemb.).
Den 23en Jan. is door de Hr Eyck en 9 volgende heeren
rapport gedaan ,op 't adres door de Geconstit. en Gecommitt.
den 9eU deser gepresenteerd , en heeft de Vroeds. geresolveerd , dat in de pointen en schikkingen , bij voors. repte
voorgedragen , sig niet kunde inlaten.
Den 6 en Febr. is ingekomen een justificatoir adres van
Geconstit. en Gecommitt. voor de burgerije tegens de Ridderschaps-Resolutie van 27 Dec. 1785, welke 8 dagen
heeft voorgelegen ; en op den 13en Febr. heeft de Vroeds.
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het voorstel tot justificatie , bij 't voors. adres gedaan , gedeclineerd en van de hand gewesen, geevende verscheide
Raaden haare vota in scriptis over , en versoekende dezelve te insereren (zie gedrukte notulen bovengen.).
Voorts is in handen van Borg ren en Oudborg ren gesteld
de missive van de Ridderschap, inhoudende de ware meeding van hare Resolutie van den 28 en Decemb. 1785, ter
Staatsvergadering uitgebragt.
Den 20 en Febr. is in handen van Burg ren en Oudborgren
gesteld een nader justificatoire adres voor de burgerije van
de Geconstit. en Gecomm. tegens de bovengen e missive van
de Ridderschap. Den G en Maart heeft de Vroeds. geresolveerd te persisteeren bij de Resolutie van den 13 en Febr. en
heeft de Vroeds. verklaard de laastgepubliceerde Resolutie
van den 20 en Decemb. 1785, als niet vrijwillig genomen,
voor informeel, krachteloos en van onwaarde , en zal deze Resolutie worden gepubliceerd en aangeplakt. Waartegen de
H r Oudborgr Berger, Raaden Eyck, de Ridder, Smissaert ,
van Haeften , Burman , hunne aanteekeningen hebben gereserveerd. Tegen welke Resolutie den 13 en Maart een
adres door Geconst. en Gecommitt. is gepresenteerd, zijnde
een protest tegens de Resol. van 6 Maart ; dog heeft de
Vroede. gepersisteerd bij haare Resol. van 6 Maart, en den
T en daaraanvolgende gepubliceerd en aangeplakt , en dezelve
nog inhaereerende , goedgevonden voors. adres te houden
buyten nadere dispositie. De H ren Eyck , v. Senden , en
de Ridder sogten den Raad te intimideeren , en zeiden in
deze conclusie niet in te stemmen, maar deselve met alle de
gevolgen , die daaruyt zouden kunnen voortkomen , over te
laten voor rekening van die leeden van den Raad, welke
daarin geconsenteert hebben.
Den 20en Maart met rasse schreden naderende , deed de
H r Borgr v. Bronkhorst een propositie, of niet de Vroeds.,
tot voorkoming van commotie en degordres , welke op
den Oen Maart zoude koenen voorkomen , gelieven goed
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te vinden een publicatie te laten doen tegens 't attroupeeren van een meenigte volks bij en ontrent het stadhuys,
ten einde de Raad zonder verhindering hare deliberatien
zoude kunnen houden , en wijders communiceerende een
conceptpublicatie. Heeft de Vroeds. gepraefereerd geen gebruyk te maken van voors. conceptpublicatie, maar 't geregt
geauctoriseerd , om , zulks nodig vindende , een waarschouwing in zagte termen te concipieeren en publiceeren , tegen
alle verhinderingen en belemmeringen , welke aan de deliberatien van de Vroeds. door attrouperingen van een
meenigte volks , 't zij ingesetenen of vreemdelingen , of
eenige andere wijse, op den 20en Maart en vervolgens
zoude worden toegebragt, en de rust en goede ordre binnen deze stad zoude kunnen stooren , onder ernstig vermaan aan een yder , om sig met alle stilheid te gedragen
en in des Vroeds. genomen en nog te nemen resolutien
te berusten.
't Gerecht door de Vroeds. geauctoriseerd zijnde om ,
zulks nodig oordeelende , een vaarschouwing te doen , begreep , 1° omdat er onlangs een gelijksoortige publicatie
was gedaan , en 2° omdat het Gerecht zulks een waarschouwing zullende doen , geen magt had om deselve te maintineeren en daardoor desselfs auctoriteit in de waagschaal
stellen, dat men moest supersedeeren met zodanige waarschouwing te doen , beschouwende deselve vrugteloos , vermits men deselve niet konde maintineeren.
Den 18 en Maart heeft de Vroeds. geaccepteerd de offerte
van den fir v. Dam , Hoofdman van de comp. Hantvoetboog,
uyt naam van de Officieren van gen e comp., thans de
nagtwagt op 't stadshuys hebbende , en een wagt van 4 rotten aangenomen , ten einde op den 20 en Maart , ten tijde
van de deliberatien van de Vroeds., bij 't stadshuys de wacht
te houden , en om de veyligheid van den Raad , en aan de
leeden van die 't vrije acces tot en reces uyt den Raad te
besorgen , en ijndelijk om alle ongeregeldheden en desor-
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dres voor te komen. En werd den Hoofdman geauctoriseerd
om met de Officieren der comp de nodige schikkingen te
maken , en tevens in consideratie te nemen of 't niet dienstig zoude zijn , dat een meerder aantal manschappen als
4 rotten, ja selfs tot de gehele compagnie toe , des maandags in de wapenen quam, om sig voor en om het stadshuys te posteeren. Indien het bij deze resolutie was gebleven , was ik van gedagten, dat hetzelve zeer nuttig en
tot beveyliging van den Raad zouden gediend hebben; dog
er wierd door den Hr Smissaert geproponeerd om alle de
compagnien op hare loopplaatse onder de wapenen te doen
komen en aldaar te doen verblijven, tot dat de Raad zal
zijn gescheiden , 'twelk ook bij de Vroeds. is geresolveerd.
Dog de Hren v. d. Does, Falck en ik waren van gedagten,
dat daar een angel onder 't gras schuylde, gelijk ook op
den 20en Maart gebleken is , dat alle de 8 compagnien op
den 20en d° bij elkander zijnde , in den eed van 't nieuwe
reglement genomen wierden. Het vrij acces en reces tot en
uyt den Raad op den 20en Maart is geenezints .volgens
de beloften der Officieren gepresteerd, kunnende de Raad
niet van het stadhuys gaan , voor dat de aanwesende burgers of de hoofden van dien hare zin hadden.
Den 20en Maart (maandag) vergaderde smorgens ten 8
uurera de 8 burgercompagnien , met eenige weynige wagtvrijen en uytkopers, yder op hare bijsondere loopplaatsen ;
terwijl het de geheele dag zeer sterk sneeuwde, trokken
de burgercompagnien in de naastgelegene kerken. De
comp en Turkijen met de Hantvoetboog bleef den geheele
dag in de open lugt op hare loopplaats voor het stadshuys
staan; de comp e 't Papenvaandel trok na het academie;
de compe 't Fortuyn trok na de Janskerk; de comp e de
Bloedkuyl trok in de stal van de Hr Ontfanger Kien ,
staande over de Wittevrouwebrug, alwaar de loopplaats
dier compe is ; de comp e de Swarte Knechten waren vergaderd in de Mariekerk; de comp e de Oranjestam trok na
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de Weeskerk; de comp e de Pekstokken na de Geertekerk.
In de Vroeds. waren op den 20en Maart present de Hren
Burg" van Bronkhorst, oud Burg r Berger tot ontrent 11
uuren (wanneer SEd. wegens indispositie en hoge ouderdom
van 85 jaaren sig uyt de Vroedschap absenteerde, zijnde
deze de laatste Vroeds. geweest die SEd. heeft bijgewoont,
en is ontrent ruym twee maanden daarna gestorven),
van Beek , H. v. Dijkveld, v. d. Bogaard, v. d. Dussen,
v. Musschenbroek, de Raden Eyck, Boddens, v. d. Does,
v. Senden, Daunis, de Ridder, Falck, Zaal, v. Ewijck, Abbema , Smissaert, de Leeuw, v. d. Muelen, Ivoy, D. J.
Martens, van Haeften, J. A. Martens, Nahuys, Burman,
v. Dam en Odé. Dus waren absent Hr Burgr Loten ,
wegens indispositie zedert den 20en Decemb. 1785, oudBurgr Verbeek , zijnde na desselfs buytenplaats te Zeyst
vertrokken, Raden Wieling, wegens sijne commissie in de
Generalits rekenkamer in 's Hage, J. J. v. Westrenen ,
absent en t'huys gebleven , v. Romond, eenige dagen van
te voren na SEd. buytenplaats te Maarsen vertrokken,
Craayvanger, wegens indispositie absent, de Joncheere en
Voet v. Winsen, wegens haare commissie als ontfangers
van TTEdm. comptoiren absent, Verschoor en v. Dielen ,
zijnde zaturdags te voren na de buytenplaats van eerstgenoemde boven Rhenen in de Marsch vertrokken , W. N.
Pesters, wegens sijne commissie in H.H.Mog. in 's Hage
zijnde, en Woertman, zijnde t'huys gebleven. Het stadhuys wierd ter stond aan alle de uyt- en toegangen met
een dubbelde wagt bezet, zo dat er geen der vergaderde
Raaden van het stadhuys konden afkomen. De Raad was
vergaderd van des smorgens ten halftien uuren tot des
savonds ruym 9 uuren, zonder tusschenpoosing. Ontrent
twee a 3 uuren des nademiddags liet men iets tot verversching en versterking komen. De Hr Seers v. Voorst
en Falck bragten een mand met witte brood, krente- en
andere koekjes, met 5 a 6 fl essen roode wijn in de Vroede.-
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kamer , en verscheide Raaden gebruykten daarvan tot versterking, ondertusschen dat de Raad een geruyme tijd
moest wagten na het antwoord der vergaderde burgercompagnien. Zodra de Vroeds. begonnen was , bragte de Hr
Burgr v. Bronkhorst 8 eensluydende advertentien door zig
noemende Gecommitt, uyt de 8 schutters comp, wagtvrijen
en uytkopers , aan SEd. bij het intreden van den Raad
overhandigd, voor, waarbij geadverteerd werd , dat tot introductie en beëdiging van het gearresteerde regeringsreglemt
van 20 Decemb. 1785 de burgerschutters, met hunne wagtvrijen en uytkopers , zich bevinden op hare loopplaatsen,
en worden mitsdien UEd. Gr. A. in desselfs naam versogt
een commissie uyt den Raad te decerneeren tot voors. einde,
en was deze advertentien ondertekent , uyt de comp Turkijen door G. A. Visscher, naderhand pretense Raad, L t van
de Comp. en van 't genootschap; C. v. Benthem , timmerman en W. v. Dijk apothecar; 't Papenvaandel door A. Boevenaar, procureur, Anz. de Vrij, schrijnwerker, en H. Kruis,
cessie van goederen te Rotterdam gedaan hebbende; 't Fortuyn door G. Heetveld, kladschilder, J. L. v. Velthoven,
vischboer , J. Carels , kladschilder , J. v. Lidt de Jeude ju-nior , o ffi cier van de comp en van 't genootschap en advoct ; de Bloedkuyl door J. v. Schalkwijk , ..... , G. v. d.
Vooren , kleermaakertje, C. v. d. Moolen , messemaker;
de Zwarte Knegten door J. Kreylkamp , gaarn en lintwinkeliertje , A. v. Eldik , gewesen heeren knecht , nu sterkendrank verkoper , J. L. des Tombe , kousenverkoper ;
de Oranjestam door A. Abeleven , officier van de Comp
en 't genoodschap, uyt de Oostindien, naderhand pretense
Raad , J. C. Pronkert , gewesen officier van de comp en
actueel officier van 't genootschap , steentjesbakker buyten
de Tollesteeg p t, naderhand pretense Raad, en J. v. d. Ven,
apothecar; de Pekstokken door J. de Visser Janss., zijdefabrikeur , Corns v. Hengelaar, chirurgijn , en W. Overwijn,
grutter ; de Hantvoetboog door G. Bettinck , rentenier ,
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J. Lubberding, broodbakker, G. Roggeveen , molemaker,
G. Westhuysen , grutter. Alle de opgenoemde personen
waren 't onder malkanderen eens, en waren of Geconstit.,
of Gecommitt. Over welke advertentie gedelibereerd zijnde,
heeft de Vroeds. verstaan dat het niet in haar vermogen
was het versoek, bij geme adressen gedaan, tot de dadelijke
introductie en wederzijdsche beëdiging van 't regeringsreglemt voor deze stad te doen volgen en daartoe te concurreren , alsmede niet tot 't decerneeren van eene commissie uyt den Raad tot het in den eed nemen der burgercomp , wagtvrijen en uytkopers, maar daarinne te moeten
difficulteeren , en hebben de presente leeden van den Raad
hunne sentimenten gedeclareerd, en in scriptis overgegeven,
gelijk zulks mede, bij eene missive aan den Raad geadresseert , gedaan hebben de absente heeren v. Westrenen,
v. Romond en Woertman (zie de voors. declaratoiren en
missives in de gedrukte notulen van den 19 en Decemb.
1785 tot 27 Maart 1786 en Utr. Couranten extraord. van
25 Maart en 30 Maart 1786). Des nademiddags ontrent
twee uuren , zijn de Aren Eyck , Daunis en Abbema , beneffens den Secretaris de Reuver gecommitteerd om uyt
naam van de Vroeds. voors. declaratoiren van 29 Raaden
ter hand te stellen (hebbende de H r Odé geen declaratoir
gegeven), om deze declaratoiren ter kennisre van de compagnien te brengen. Hierop wierden terstond die declaratoiren door de burgercommissie afgeschreven, en vervolgens
't afgeschrevene elk aan derselver comp gecommuniceerd ,
met dit gevolg dat 6 compagnien , uytgenomen de Zwarte
knechten en 't Fortuyn, welke zig niet conformeerden, een
declaratoir van gelijke inhoud aan den Raad over gaven
(NB. dit declaratoir was reeds te voren opgesteld en maar
eens aan de compagnien voorgelesen , hierop wierd even
onbedagtsaam ja geantwoord) , door de commissie uyt de
comp , welke na 't stadshuys terug gekeerd en in de gerechtskamer wedergekomen waren. Hierop voorn Gecom
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mitt. uytden Raad versogt zijnde, ontfongen gem e declaratoiren , benevens een deductie geintituleerd : Detail van
de burgertje der stad Utrecht , van kun wettig en bevoegd gedrag ter introductie van 't geapplaneerde en gearresteerde con-

waarbij wierd verklaard , dat
de vergaderde burgers (evenwel de meeste onwetende)
slegts in XI declaratoiren genoegen konden nemen, en
dat zij Gecommitt. verder door de burgers gelast waren
derselver intentie, ter introductie van 't gearresteerde reglement, te verklaren (zie de inhoud der declaratoiren in voors.
gedrukte notulen en Utr. Couranten). De declaratoiren
welke geaccepteerd zijn , zijn die van de Hren oud Borgr
Berger en v. d. Bogaard, van de Raaden Eyck, v. Senden,
de Ridder , Smissaert , v. d. Muelen , Ivoy, van Haeften ,
Burman en v. Dam; welke in substantie gedeclareerd hebben , dat bij de aanvaarding van hare Raadsplaatsen op den
12 en Octob. aanstaande, 't reglement van 1674 wederom
niet zullen besweeren en deselve niet zullen aanvaarden
op een ander stads regeringsreglement, dan 't geen thans
provisioneel is gearresteerd. Waarop evengeni e declaratoiren
of antwoorden van de comp in overweging genomen zijn ,
wanneer de presente leeden van den Raad verklaard hebben
te blijven persisteeren bij hunne declaratoiren ; waarop de
Hren Eyck , Daunis en Abbema versogt zijn dit schriftelijk
aan de Gecomm uyt de burgercomp te communiceeren.
Welke voors. Gecomm swarigheid maakten deze declaratoiren van den Raad aan de vergaderde burgers bekend
te maken, ten ware de Raad geliefde goed te vinden te
blijven vergaderen tot dat zij antwoord bekomen hadden ,
of dat de Raad door eene commissie uyt de hare voors.
verklaringe aan de burgers geliefde te doen. Waarover gedelibereerd zijnde , heeft de Vroeds. geresolveert te blijven
vergaderen tot dat antwoord bekomen zal hebben, en intusschen Secretarissen gelast van voors. declaratoiren der
burgers aan de absente Raaden kennis te geven , om inceptreglemt van de Regering ,
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gevolge 't versoek daarbij gedaan , sig binnen 8 dagen te
declareren. Het was nu omtrent des savonds 6 uuren.
De Hr v. Beek v. Dijkveld, een man van 74 jaarera, absenteerde sig uyt de Vroeds. , dog had veel moeite om uyt
het stadshuys te komen ; de wagtdoende burgers wilden
hem niet laten na huys gaan, voor dat de zaak ten genoegen van de vergaderde burgers was afgedaan. Dog de Officieren van de comp de Hantvoetboog in het stadshuys de
wagt hebbende, besorgden, uyt consideratie van sijne hooge
jaren, dat hij vrij na buys konde gaan; dog de andere Rasden vermogten niet, 'tgeen gansch niet overeen komt met
de belofte van de Officieren van de Hantvoetboog, van
zaturdag en zondag te voren, als plegtig hebbende beloofd,
dat de Officieren en schutters geen andere oogmerk hadden dan om den Raad te beveiligen en haar het vrije acces
en reces te geeven.
Tegens den avond zijn alle de burgercompagnien, uytgenomen de comp. de Hantvoetboog, welke voor het stadshuys de wagt had, van hare loopplaatsen na de Neude
getrokken , hebbende de Hr Vroeds. en Hoofman v. Haeften
daarvan in den Raad, op instantelijk versoek van de Officieren en schutters zijner compagnie (de Pekstokken), een
propositie gedaan , om aldaar de intentie van de Vroeds.
te vernemen. Wijders in overweging genomen zijnde het
point van 't beëdigen der borgerschutters op 't geapplaneerde reglement, heeft de Vroeds swarigheid gemaakt de
borgeren eerre eed te laten afleggen , welke zij van hare
zijde weigerden te presteeren (NB. dit is reeds de tweede
declinatoire Resolutie : wat de Vroeds. ook uytdagt, het
konde niet helpen : de vergaderde burgers wierden door
verscheide vreemdelingen en heethoofden opgestookt, waaronder uytmuntede de Hr Hamelsveld, Profr Theologiae,
welke van compagnie tot compagnie, onder het ligt van
een flambouw ging, en burgers aanzettede tot 't vorderen
van den eed aan beide zijde, zo van regering als van bur-
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gerije ; hij stond op een grote sneeuwbal , geadsisteerd met
2 jongens met flambouwen agter hem , en hitste op dusdanige manier het volk tegens de regeering op. Eenige
vrouwlieden schoolden zig te zamen op de Neude , voeren
hevig uyt tegens de regering , en wilde na het stadhuys
gaan om de Vroeds. te noodlaken de wil van de burgers
te doen. Voor het stadhuys was er ook een hevige beweging ; een hoop volk wilde het stadshuys en vroedschapskamer indringen, dog wierd door de wagthebbende Officieren
en eenige schutters daarin gehindert). Hierop de Hren
Eyck, Daunis en Abbema, ingediend zijnde de nadere declaratoiren der vergaderde burgercompagnien , waarbij zij
insteeren op 't beëdigen der declaratoiren van de leeden
van den Raad , welke met hun voorstel instemmen , en dat
er een commissie uyt den Raad werde gedecerneerd , tot
't in den eed nemen der vergaderde schutters op 't gearre steerde reglement : welke declaratoir eensluydende was
van 6 comp., als : Turkijen, Papenvaandel, Oranjestam, Pekstokken , Hantvoetboog en Bloedkuyl, en ondertekend door
de Officieren der 5 eerstgem e compagnien, vermits de Offieieren van de Bloedkuyl zig cordaat , ten aanhore van de
vergaderde burgers hadden geëxpliceerd , van geen eed te
zullen nog vermogen te doen : en dierhalve koude het declaratoir van de Bloedkuyl niet door de Officiers , maar
moest door, de onderofficiers getekend worden. De Comp.
't Fortuyn en de Zwarte Knechten bleeven persisteeren
op de wederzijdsche beëdiging van 't nieuwe reglement, en
vonden niet genoegsaam dat de Raaden alleen haar declaratoiren besworen. Over welke declaratoiren in de Vroeds.
omvrage gedaan zijnde , hebben de gren Oudborgr v. d. Bogaard , de Raden Eijck , v. Senden , Daunis , de Ridder,
Abbema, Smissaert, v. d. Muelen v. Maarsenbroek, Ivoy,
v. Haeften , Burman, de la Bassecour en v. Dam, H r v. Isselt,
verklaard bereid te zijn hunne declaratoiren met Bede te
sterken. Bij het eerste declaratoir van de burgers, waarbij
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de declaratoiren van de Hren Berger, v. d. Bogaard etc.
zijn geaccepteerd (zie hier vooren), zijn de declaratoiren van
de Hren Daunis , Abbema en de Leeuw niet aangenomen,
dog eerst des 's avonds laat. De H r de Leeuw heeft maar
bij het scheiden van de Vroeds. geweeten dat zijn declaratoir was aangenomen , waarmede hij verlegen was , en
ten , mijne aanhoore sig zodanig expliceerde. En zijn vervolgens op de sterke aandrang (daar 't reeds tweemaal was
afgeslagen) van de vergaderde burgers en gedane instantien van verscheide Raaden , insonderheid van de Hren
Eyck, v. Senden en v. Haeften (betuygende andersints
voor de gevolgen niet te kunnen instaan) , de Hren de Ridder, Smissaert en v. Haeften , benevens den Secretaris
Falck , versogt de thans vergaderde burgers op de Neude
ingevolge hunne gereitereerde begeerte, den eed op 't geapplaneerde regeringsreglement af te nemen. En is aan
gene heeren de navolgende Vroeds. Resolutie ter hand gesteld : Op 't gerapporteerde door de heeren Eyck, Daunis
en Abbema, en lecture der nadere ingeleverde declaratoiren
van de compagnien Turkijen, Papenvaandel , Oranje Stam,
Pekstokken, Handvoetboog en Bloedkuyl, hebben de Hren
v. d. Bogaard, Eyck , van Senden , Daunis , de Ridder ,
Abbema , Smissaert, v. d. Muelen , Ivoy, v. Haeften , Burman en v. Dam gedeclareerd , dat zij bereid zijn hunne
declaratoiren te beëdigen , 't welk de Vroedschap aan HEd.
heeft overgelaten. En zijn de firen de Ridder, Smissaert
en v. Haeften , benevens den Secretaris Falck versogt , op
de sterke instantien van de burgerschutters op 't geapplaneerde reglement in den eed te nemen (Rebbe dele Resolutie geheel hier ingelast, om na waarheid te zien hoe
deze Resolutie in de wereld gekomen is, en wat daaromtrent is voorgevallen). Driemaal is het point van het beedigen in omvrage gebragt , tweemaal is hetzelve door een
groote meerderheid gedeclineerd , of ten minste buyten
conclusie gebleven; dog verscheide leeden van den Raad
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zig (nu reeds laat in den avond zijnde) zeer bevreest makende voor de gedreigde gevolgen, en ziende op geen andere wijs van het Stadshuys af te komen, dan aan de wil
van de vergaderde burgers te voldoen , en reeds den gehele dag op het stadhuys opgesloten zijnde , hebben verscheide leeden van den Raad verklaard 't decerneeren van
evengem e commissie alleenlijk te zullen aanzien , zonder
eenige reproches voor 't vervolg. Deze Resolutie is waarlijk maar door vijf Raaden genomen , welke in alle deelen
sig conformeerden met de dadelijke beëdiging der vergaderde burgers ; deze waren de Hren Eyck, v. Senden, de
Ridder, Smissaert en van Haeften. Vijf of seven waren
volstrekt tegens de beëdiging, waaronder ik `) mede was; de
Hren Bronkhorst, v. d. Dussen , v. Musschenbroek , Boddens,
Zaal , v. Ewijck , J. A. Martens en Nahuys voegde zig bij
den H ^' de Leeuw , welke zeide, en in scriptis overgaf,
dat na door de borgerije met den 12 en Octob. aanstaande
van zijne raadsplaatse vervallen verklaard te zijn , hij zig
thans onbevoegd acht om te stemmen over het in den eed
nemen der borgerije op 't beraamde regeringsreglement.
De overige Raaden verklaarden sig het decerneeren van
gem e commissie te zullen aanzien zonder reproches. Deze
gevoegd bij de 5 Raden die voor 't beëdigen waren , maakte
quansuys een meerderheid uyt, en quam zo doende die
fraje Resolutie in de wareld. De H'' Burgr van Bronkhorst
wilde in het eerst geen commissie decerneeren , vermits
deselve Resolutie niet bij de wesendlijke meerderheid van
den Raad was genomen , en dus onwettig; dog na lange
resistentie en door persuasie van eenige Raaden , heeft
SEd. de evengem e 3 heeren benoemd. 2° Valt te reflecteeren dat de extensie van bovengeme Resolutie niet in den
1) Uit vergelijking

van de hier opgenoemde Raden met de namen, op

bl. 360 voorkomende , zou men opmaken dat de atelier de Heer D. J.
Martens is.
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Raad is voorgelesen, maar na het scheiden van den Raad
is geconcipieerd, zo dat deze Resolutie geconcipieerd is
door de Secretaris de Ruever , na de zin van de Gecommitt.
3° Valt te reflecteeren , dat. deze Resolutie eigenhandig is
geschreven door gem e Secretaris, en dat naderhand bevonden is dat in duce Resolutie door een andere hand, apparent door den Secrs Falck , welke zulks ook daarna beleeden heeft , een woord, te weten Daunis , is ingeflanst. En
naderhand, op den 22 eC1 Maart, aan den H r de Ridder,
onder wiep dat stuk berustende is, sterke instantien gedaan zijnde om die Resolutie in de Vroeds. notulen te
insereeren, heeft SEd. geweygert, 'twelke aan de Geconstit.
en Gecommitt. door dien heer is bekend gemaakt. Deze
den Hr de Ridder en verdere Gecommitt. moetende helpen
en in deze aan te dringen , hebben een versoek op naam
van alle de schutters, wagtvrijen en uytkopers gedaan,
waarbij de Hren de Ridder, Smissaert en v. Haeften worden versogt, 't origineel dezer Resolutie op geene wijse
uyt hare handen te geven. Uyt al 't boven geavanceerde
blijkt het ten klaarste ., dat al 't geen in de noot D. van
de gedrukte Vroeds. notulen van 19 Dec. 1785 tot 27 Maart
1788 vermeld staat, betijde de waarheid is; dog het is
waar , dat de notulen van 20 Maart, door den Secretaris
de Ruever gecoucheerd, zeer kort geweest is , en niet heeft
gecoucheerd het gepasseerde daarontrent in de Vroeds.
Dog als men in acht neemt, dat de notulen , door den
Secretaris gecoucheerd, Vrijdags door Burg ren gemeenlijk
word geresumeerd , en de Maandag daaraanvolgende door
de Vroeds., zo lang de resumtie van de notulen in de
Vroeds. nog niet is gepasseerd, zijn dezelve niet de Vroeds.
Resolutien, maar kunnen en moeten, indien door den Secretaris iets is overgeslagen of hij geabuseerd is, door de
leeden van den Raad gerectificeerd worden , gelijk hier in
dit geval geschied is, e' n zijn deselve , nadat geresumeerd
en geapprobeerd zijn door de Vroeds, des Vroeds. Reso-
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lutien. 2° Blijkt uyt 't geavanceerde , dat deze Resolutie is
onwettig en met geweld afgedrongen.
Hierop is den Raad ten 's avonds ruym negen uuren gescheiden, immiddels bleeven de voorn. heeren , wier declaratoiren geaccepteerd waren, in de grote raadcamer, met den
clercq en Secretaris Falck, ten einde den eed op haare declaratoiren af te leggen in handen van een Commissie uyt de op
de Neude vergaderd zijnde burgers , hetgeen door elk dier
heeren geschiede in handen van eene Pieter 't Hoen, Lt van
de comp. Turkijen. De Commissie bestond uyt P r 't Hoen ,
J. A. d'Averhoult, en verder waren twee gecommitteerd
uyt ydere compagnie , behalven uyt de comp. de Bloedkuyl,
welke geene Commissie uyt den haare gedecerneerd hadden.
Alleen heeft de Hr Raad D. C de Leeuw zijn gegeven
declaratoir met eede niet bevestigd, hetzelve cordaat weygerende , zeggende, dat hij op zijn woord van eer en bij
zijn gegeven tekening moest geloofd worden; hebbende
wijders de H r Oudborgr Berger, die na het overgeven van
zijn declaratoir des morgens reeds uyt de Vroeds. na huys
was gegaan , op die tijd dit zijn declaratoir niet kunnen
besweeren , maar heeft hetzelve eenige dagen daarna ten
zijne huyse besworen, in handen van diergelijke Commissie,
geadsisteerd met den Clercq Falck. Deze Pr Thoen was
voor eenige jaren wegens lijn ongebonde levensgedrag in
een verbeterhuys gesteld geweest ; de Hr Oudborgr v. d.
Bogaard heeft toen ter tijd , dat er sententie tot het confinement van gene Thoen gegeven is , in het gerecht gezeten. Deze Thoen nu reeds eenige jaren wederom op
vrijje voeten geweest zijnde, neemt nu de plechtige eed
af van een heer, die hem mede tot het confinement heeft
gesententieerd.
Deze Commissie afgelopen zijnde, begaf zig de Vroeds.Commissie, de firen de Ridder, Smissaert en v. Haeften,
in de grote zaal van het stadshuys, en nam aldaar de
wagthebbende compagnie de Hantvoetboog allereerst in
24
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den eed, door twee Gecommitt. van die comp. Hierop begaf zig de Commissie na de Neude, en nam insgel ij ks aldaar
de vergaderde compagnien in den eed ; dog toen het op
het beëedigen aanquam , trokken vooraf verscheide burgers
in stilte na haar hays. De Commissie bij de comp. de
Bloedkuyl komende , weygerde alle de Officieren dier comp.
den eed af te leggen, uytgenomen den Hr Lt Vos, soon
van Profr Vos, zeggende, dat zij hier niet waren gekomen
om den eed te doen, maar op ordre van de Vroeds. om
de desordre te weeren; dit alles geschiede onder het ligt
van een merkelijk aantal van flambouwen. De Hr Raad
v. Haeften , de jongste van de Vroeds. Commissie , deede
het woord, en nam de vergaderde burgers in den eed. Bij
de comp. de Bloedkuyl komende , zeide hij, dat de burgers
niet moesten hooren na de verdervende hand , 't welk hij
met veel expressie op de Officiers van de Bloedkuyl zeide,
vooral op den Hr Swellengrebel, welke hem naderhand
zeer sterk daarover onderhouden , en heeft de Hr v. Haeften
hem moeten genoegen geeven (zie 't rep t van Mr H. C.
Swellengrebel, 27 Maart 1786 ingediend). Verscheide schutters en Officieren hebben den eed op 't reglement niet
willen doen , onder ander weigerde cordaat de Hreu Lt J.W.
v. Cleeff, Capita Lt A. P. v. Oudenaller, Lt N. v. Westrenen , Lt H. C. Swellengrebel , U. W T. Casius L' , en
Scriba J. H. v. Eelde, Lt W. E. B. Drieling, L t J. W..
v. Cuylenburg etc. behalve dat de aanzienlijkste en gegoedste inwoonders dezer stad aldaar niet present geweest
zijn , ja selfs -sommige niet eens opgeroepen. Na het atleggen van die eed werd aan de commanderende Officieren
van yder comp. door de Commissie, met stads cachet verzegeld, ter hand gesteld een extr. Resol. van de Vroeds.,
waarbij de compagnie bedankt wierden en van hare wacht
ontslagen. En wierden daarop des savonds tusschen half
elf en elf uuren de compagnien gescheiden , en de vaandels op de gewone wij se na de huysen der Hoofmannen
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gebragt, behalven dat de schutters van de comp. de Oranjestam hun vaandel, hoog of om laag, niet wilde brengen
ten huyse van derselver Hoofdman Nahuys, tegens 't bevel
van Officieren en tegens de Resolutie van den Burgerkrijgraad , maar hebben hetzelve in bewaring gebragt ten
huyse van derselver Cap n Lt v. Goens ; voorbij het huys
van den Hr Nahuys de compagnie moetende passeren,
maakte verscheide schutters een ijsselijk geraas en vervloekte hunne Hoofman.
De declaratoiren , waarmede de hoofden dier cabaal geen
genoegen genomen heeft , zijn van de Hren v. d. Dussen,
v. Beek Hr v. Dijkveld, v. Musschenbroek , Bronkhorst,
Boddens, v. Westrenen , v. d. Does, v. Romond, Faick,
Zaal , v. Ewijck , Woertman, D. J. en J. A. Martens en
R. H. Nahuys. Op den 27 en Maart versogte de Gecommitt.
uyt de 8 burgercomp. om te mogen bekomen de declaratoiren van die heeren , welke wegens hunne commissien ,
als indispositien, op den 20en Maart uyt den Raad zijn afwesig geweest. Welke declaratoiren haar zijn overgegeven,
voor zo verre die ingekomen zijn; als, 't declaratoir van den
Hr Borgr Loten , Oudborg. Verbeek ; Raden Wieling, Craayvanger, Verschoor, v. Dielen en Voet v. Winsen; dog welke
bij adres van de Gecommitt. uyt de 8 burgercomp. worden afgewesen , en verklaard , dat met de gem e declaratoiren geen genoegen word genomen ; zijnde op den 3en
April mede ingekomen de missiven en declaratoiren van
de H Ten W. N. Pesters en Th. Adr. de Joncheere, welke
bij de Vroeds. voor notificatie zijn aangenomen, en zijn
niet aan Gecommitt. der 8 borgercomp. geextradeert. Op
den 27en Maart hebben de Hren v. d. Does, Daunis, Abbeina, D. J. Martens , Burman en v. Dam hunne aantekening geinsereerd tegens het in den eed nemen der
burgers op den 20en Maart.
Wat er verders gebeurt, en welke requesten zedert den
27en Maart tot het begin van Augustus zijn gepresenteerd ,
24*
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en welke Resolutien daarop genomen zijn , blijkt uyt de
Vroedschapsnotulen , en hoe verder de Burgerofficieren,
zonder eenige auctorisatie van de Vroedschap bekomen
te hebben , een aanschrijving door alle de compagniere gedaan hebben, om de stemgerechtigdens tot het maken van
kiesers en gemeenslieden te weten, kan men uyt Vroeds.
notulen bespeuren. Bij verscheide burgers en inwoonders
dezer stad zijn gen e Officieren bij de anschrijving niet welkom geweest ; sommige vroegen terstond na de qualificatie
van de Vroeds., welke zij niet konde vertoonen; andere
weygerde haar opening te geeven , hoe veel in consumptie-laste droegen. Ja selfs bij sommige en meeste gegoedste familiera zijn de Officieren niet eens geweest om ons te
schrijven. Den 20en Junij gaven eenige burgers aan Burgr
Loten te kennen van de electie van 16 leeden, om uytemaken 't Collegie van Gecomm. uyt de burgertje, met versoek of hij die in den eed geliefde te nemen. De Burgr
sulx weygerende, hebben zij bij adres aan den Raad versogt de Burg r te indiceeren tot 't in den eed nemen van
voors. 16 leeden, waarop geresolveerd is een volle beschrijving van de Vroeds. tegens 6 Julij.
Den Sen Julij is de extraord e volle beschrijving van 6 Julij
tot den 25en Julij uytgesteld, en is op het 3e Julij het
manifest ingeleverd. Zie Vroeds. notulen van 3 Julij en
Nederl. Courant extr. van 3 Julij 1786.
Op den 25 en Julij is in de Vroeds. gedelibereerd en geresolveert omtrent het adres van 20 Junij en 't manifest
van 3 Julij. Zie hierover de Resol. en Vroeds. notulen
van dien dag.
Den len Aug. 1786 wierden tegens den avond omtrent
7 uuren de schutters, wagtvrijen en uytkopers (NB. een
groot gedeelte van de wagtvrijjen en uytkopers zijn niet
geconvoceerd) op onderscheiden plaetsen , zo in de kerken
als elders geconvoceerd, en zijn een gedeelte van deselve
dien avond bij elkandere geweest. Aldaar werd voorgelesen
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de Resolutie van de Vroedschap van den 25en Julij op de
adressen van den 20en Junij en 3 Julij laastl. , waarbij de
Vroeds. verstaan heeft aan het versoek der Gecommitt. tot
de beëdiging van 16 leeden , om een gequalificeerd Collegie van Gecommitt. uyt de borgere uyttemaken , niet
te kunnen of te mogen defereeren , maar 't zelve te moeten
afslaan en wijsen van de hand. Na het communiceeren
van bovengene Resolutie wierd er voortgebragt een inthimatie, volgens welke Borg rel en Raden in de Vroeds. dezer stad nevens derselver Secretarissen geinthimeert worden
om op den 2 en Aug. 1786 des voornoens ten 10 uuren te
compareeren op de Neude, en aldaar, in tegenwoordigheid
van de gehele burgertje en ter requisitie van dezelve , het
Collegie van geëligeerde Gecommitt. uyt be burgertje conform het beëdigd reglement in den eed te nemen etc. ,
welke inthimatie door de vergaderde burgers terstond ,
zijnde maar eenmaal voorgelesen , is goedgekeurt, voorts
door de Officieren , Onderofficieren en Gecomm. der onderscheidene compagnien ieder in de hare, waarin de Raden
in de Vroeds. woonden , dien eigen avond aan de huysen
der Raaden is gezonden en overgegeven, wordende de
namen dergeene, die de inthimatien aannamen, afgevraagd
en opgeschreven. Op dien zelfde avond waren de 8 compagnien, zo schutters als uytkopers en wagtvrijjen, tegens
des anderdaags geconvoceerd op hunne loopplaatsen , de
schutters allen gewapend.
Woensdag den 2 en Aug. vergaderde de 8 compagnien ,
20 schutters (gewapent) als wagtvrijen en uytkopers (waarvan een groot gedeelte niet gecompareerd of sig geabsenteerd hadden, en weinig of geen der notabelste en fatsoenlijkste familien present waren) op hunne loopplaatsen
tegens des smorgens ontrent 8 uuren, en van daar trokken
zij na de Neude. De 8 compagnien op de Neude gekomen zijnde, formeerden een grote ovale kring, alwaar een
tafel stond met verscheiden stoelen ; toen wierden ouder
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tromslag openbaar 3 maal ingeroepen de free Borg ren en
Raaden in de Vroeds., om sig in de kring te begeeven
en aldaar in den eed te nemen de voors. Geeligeerde Gecommitt. ; dog daar verscheenen niet meer dan 5 Raaden ,
te weten : de Hren Eyck, v. Senden, de Ridder, Smissaert,
en v. Haeften, geadsisteerd door den H r Secrets Falck.
Hierop wierden de 16 Geëligeerde Gecommitteerdens in
den kring geleid, en hebben den eed aan de vergaderde
burgerij afgelegd in handen van den oudste en jongste
Capitein Luitenants. De 16 Gecommitt. uyt de burgerije
sijn deze navolgende : uyt Turkijen G. C. Brouwer (Gereformeerd, hoedemaker), ... Hanenbrink (Roomsch, kolletteur van de Utrecbtsche loterije); uyt Papenvaandel
J. I. Blekman (Gereformeerd, Notaris en Makelaar), ...
Liender (Gereformeerd , en apothecar) ; uyt 't Fortuyn
L. de With Hoevenaar (Gereformeerd, en Schout van Achtienhoven) en ... v. Rijn (grossier in koffij en thee, Gereformeerd); uyt de comp de Bloedkuyl: W n' v. Soesbeek
(Gereformeerd, Schout van Oostveen), Adr. v. Schermbeek
Jasperz. (Gereformeerd, Exploicteur van den Leckendijk);
uyt de comp. de warteknechten : Kreylkamp (Roomsch
en winkelier in gaarn en lint), ... Bresser (Gereformeerd,
silversmit); uyt de comp. de Oranjestam: L. v. Swartendijk
(Arminiaansch, Secretaris van 't capittel van S t Marie),
Coenr. Vermeulen (Gereformeerd, chirurgijn); uyl de comp.
de Pekstokken : L. v. Heyningen (Menist, fabrikeur),
J. v. Schalkwijk (Gereformeerd, Rentmeester van de diaconie) ; uyt de comp. de Hantvoetboog : G. Bettina (Gereformeerd) en V. Westhuysen (Gereformeerd, grutter).
Dit alles afgelopen zijnde, zijn de voors. compagnien van
de Neude afgemarcheerd met hare vergaderde wagtvrijen en
uytkopers na de Aalmoesenierscamer, en hebben aldaar de
beëdigde Gecommitteerdens hunne eerste sessie genomen,
voorts zijn de compagnien elk na hare loopplaatsen getrokken , en ontrent des nademiddags ten 3 uuren gescheiden.
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Na het in den eed nemen der Gecommitt. van de burgerij, wierd, de 8 compagnien nog op de Neude zijnde,
de Resolutie genomen en getekend door de Officieren en
onderofficieren , om de absent en weigerig gebleven Raaden
van hunne Raadsplaatsen vervallen te verklaren, van welke
genomen Resolutie , die nademiddag aan yder der Raaden
door een Commissie van Burgerofficieren en Gecommitt
is kennis gegeven bij insinuatie.
Na het nemen van die Resolutie is de H r Eyck (nu de
oudste Raad) tot Gouverneur aangesteld, in presentie van
de 8 compagnien , op de Neude, en H P Raad van Senden
tot Collonel van de schuttertje in de Krijgsraad.
Sedert het begin van Aug. zijn de stadspoorten aagt
en dag, als met het stadshuys door de burgers bewaakt.
Des avonds voor den Zen Aug. had eene sergeant, Raveswaay, aan de Weerpoort met sijn onderhebbende manschap
de wagt. Des 's morgens van den Zen Aug. wierd hij gecommandeert met sijn onderhebbende manschap op de
Neude te komen, om te adsisteeren bij 't beëdigen der
16 Gecommitt. uyt de burgerije. Hij quam er, en wierd
geplaatst in den kring der sergeanten , en hem werd gezegd aldaar den eed te moeten doen, en met sijn hand te
moeten tekenen, dat hij 't verrigte approbeerd, en hetzelve
met goed en bloed zal moeten mainteneeren. Dog hij versette sig zeer sterk daartegen , en zeide , met sijn camisool
opentrekkende : „ik ben in uwe handen , dat weet ik wel,
ik sta hier mogelijk voor 2000 manschappen, dog ik zal
den eed niet doen, als moest ik sterven: Nebbe eens mijn
burgereed gedaan aan mijne wettige Regenten, en dien
zal ik getrouw blijven". Terstond werd hij van sijne medesergeanten met veragting behandelt en door den Officier
gecommandeert in het agterste gelid te gaan ; aldaar gekomen zijnde, werd hij van de burgers mede met veragting behandelt, willende niemand naast hem staan, hem
stotende en hem scheldende. Dog dat hem beginnende te

376

Eenige aanteekeningen wegens het

vervelen , versogt hij haar dat zij van hem zouden afblijven , of dat hij haar wat anders zoude leeren , en dat hij
den eed niet zoude doen al moest hij sterven. De Lt J. de
Joncheere, dit alles gehoord hebbende , kwam na hem toe
en versogt dat, om alle rusie te vermeiden, maar na sijn
huys korde gaan. Antwoorde hij : „mijn H r Lt , gij zijt mijn
Officier, die wil en moet ik gehoorsamen, indien gij mij
commandeerd om na hays te gaan, zal ik zulks doen."
Hierop ging hij na huys. Daags daaraanvolgende kwam een
Commissie van Officiers en Onderofficiers ten zijne huyse
en zeiden hem aan, dat hij als Sergeant gecasseerd was,
en dat hij van togt en wagt verder ontslagen was (hij was
Sergeant van de comp. 't Fortuyn). Staat te reflecteeren ,
dat alle de insinuatien gedrukt waren op een gezegeld
papier van 6 st. , 'twelk expresselijk contrarieerd de ordonn.
op het klein zegel art. 46: „En om de gevreesde malversatien voor te komen, interdiceeren wij de drukkers en
alle andere op eenig bezegeld papier te drukken , doen
drukken , of zodanige gedrukte besegelde papieren uyt te
geven, op pene van ,f 200 boven arbitrale correctie, voor de
2e reyse , f 500, en daarenboven te worden verklaard infaem
en inhabiel," zodat het zegel hierdoor gefraudeert wierd.
Hebbe niets van het hierboven gementioneerde genien ,
dog hebbe iemand gesproken, welke er van 't begin tot
eynde toe tegenwoordig is geweest, en zeide mij dat er
onder de wagtvrijen bijna geen fatsoenlijke lieden waren,
maar meest geringe burgers, zijnde de bedeelde en diegeene, welke buyten de poorten , in de Vrijheid, tot selfs
't gansche Gerecht van de Hoge en Lage Wijde opgeroepen , om dus een vertoning te maken , als of het grootste
gedeelte, ja bijna de geheele burgerije was opgekomen en
in het verrigte had ingestemd. Ook hebbe ik verscheide
schutters gesproken , welke niet wisten wat er verrigt was ,
ja honderden van menschen zijn er tegenwoordig geweest ,
welke niet eens bewust waren dat zo een groot aantal
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Raaden in de Vroedschap waren geretnoveerd , en dat ook
niet hadden geconsenteerd in die onrechtvaardige daad ,
daar 31 leeden uyt de Vroeds. uyt innige gemoedsovertuiging verklaren, niet te kunnen voldoen aan 't versoek van
Gecommitt. en Geconstit. wegens het beëdigen van den
16 leeden van 't Collegie van Gecommitt, uyt -de burgertje,
sig genoodsaakt vindende om haar dien gesworen eed, op
den 12" Octob. 17 85 gedaan , getrouw te bl ij ven (zie de
onderseheide advisen van bovengem s Raden in de Vroeds.
notulen van 25 Julij 1786 en Utrechtse Courant van
1 Aug. 1786). Voorwaar een sterke pas, daar 30 Randen
als uyt eerre mond verklaaren meineedigers te zullen zijn,
indien zij 't versoek accordeerden !
Mijn sentiment omtrent het formeren en het introduceeren van een nieuw regeeringsreglement , is van den
beginne af aan altoos onveranderlijk geweest, dat ik wel
op een wettige en constitutioneele wijse heb willen medewerken tot verbetering van het reglement van 1674, dog
alleenlijk met de voorstemmende leeden van Staat en concurrentie van den Hr Erfstadhouder , en alleenlijk in dien
zin, als preparatoir, mij geenzints ontslagen rekende van
mijne gedane eed op 't reglement van den jare 1674, vermeenende dat een reglement, staatsgewijse gearresteerd,
ook niet anders dan op deselve staatsgewijse kan of vermag gealtereerd of verbroken worden. Gelijk ook zulks de
intentie van de Vroeds. schijnt geweest te zijn , blijkens
de op den 21 en Julij 1785 gearresteerde en den 28en daaraanvolgende publicatie , en die van den 16 en Sept. 1785.
En also begreep ik staatsgewijse te moeten zijn ontslagen
uyt den Provinciale eed, alvorens het stedelijk reglement
finaal te kunnen helpen arresteeren ; en wel omdat in gezegde stedelijk reglement verscheiden pointen voorkomen ,
direct strijdende met 't reglement van 1674, waarop ik
den eed gedaan heb, en mij dus verplicht rekende, daaraan te moeten houden , totdat het ontslag uyt den eed op
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een wettige wijse zal zijn daargesteld. Direct strijdig tegen
mijn eed is 't l e art. van 't 4 e hoofdstuk van gem e reglement , 't welk dicteerd, dat er behalven den permanente
Raad, een bestendig Collegie van Gecommitt. uyt de burgertje zoude zijn. Daar nu den Raad (volgens 't reglement
van 1674 welke ik besworen heb) niet permanent is, kan
ik mijne stem niet geeven tot het beëdigen van de benoemde 16 personen, als Gecommitt. uyt de burgerije, en
dus de permanence van den Raad invoeren. Voor het
overige zijn mijne sentimenten , zo bij den aanvang der
deliberatien over de ingeleverde beswaren , als vervolgens,
bekend uyt de aantekening in de Vroedschaps notulen. Zie
in 't brede Vroeds.-notulen van 26 May 1786 en vervolgens.
Het boven gem e gebeurde nu voor alle geremoveerde 30
Raaden een gemeene zaak geworden zijnde, werden wij
bij den anderen versogt ten huyse van den H r Borg' van
Bronkhorst, om te delibereeren en te resolveeren wat wij
in deze zaak het raadsaamst oordeelden te moeten doen.
De H Ten, welke toen present waren, zijn de navolgende: de
H r Oudborgr van Beek H r v. Dijkveld, A. Loten , Oudborgr Verbeek , H r Wieling, Oudborgr v. Musschenbroek,
Borgr v. Bronkhorst, H r Boddens, Hren v. d. Does. Craayvanger, de Joncheere, W. N. Pesters, Falck, Zaal, v.
Ewijck, Woertman, v. Dielen, D. I. Martens, J. A. Martens, Nahuys, Voet v. Winsen, H r v. Sevenhoven en Odé,
zijnde de Hren van d. Dussen H r v. Darthnysen, wegens
swakheid absent, J. J. v. Westrenen wegens SEd. commissie tot het defensiewesein in 's Huge, Hr v. Romond
wegens sijne buytenwoning des somers absent, H r Daunis,
Abbema en v. d. Muelen, H r . v. Maarsenbroek absent,
verkiesende liever de zaak daar te laten en oordeelende
best er niets in te doen , H r Verschoor wegens buytenverblijf absent , de H r de Leeuw wegens SEd. commissie
tot het defensiewesen absent, zijnde de H r Ivoy niet gevraagel tot deze conferentie. Het gepasseerde bij de pre-
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sente heeren in ernstige overweging genomen zijnde en
daarover ampel gedelibereerd zijnde, is er eenparig geresolveerd, een acte voor notaris en getuygen te passeeren,
waarbij de Hren ondergetekende Raaden declareeren niet
uyt hoofde van de gedane insinuaties te desisteeren van
hare raadsplaatsen, maar sig selve houden 'voor wettige
Raaden tot 12 October, en dat HEd., om confusien te
vermeyden en de rust van deze stad zo veel in hun te
bewaren, geresolveerd zijn op aanstaande maandag den 7en
Aug. in den Raad niet te verschijnen. Om welke acte te
passeeren is daartoe verkoren den Notaris J. de Clefay,
nadat deselve door den Hr Advocaat Craayvanger zal geresumeerd en geapprobeerd zijn. Vervolgens is er ook geresolveerd , om een missive, zo aan de Hren Staten dezer
Provincie, of bij hoogst derselver absentie aan HEdm. orde
Gedeputeerden, als aan sijne Doorl. Hoogheid te schrijven,
zijnde een eenvoudig narré van het gepasseerde alhier, en
waarom geen genoegsaam aantal van stads Gecommitt. ter
vergadering van Staat tegens woensdag den gen Aug. koude
tegenwoordig zijn. Nog is er geresolveerd , Borg ren te versoeken om den volgenden dag de 3 heeren Secretarissen
de Reuver, v. Voorst en Falck bij sig te ontbieden en
haar aan te zeggen, dat tegens aanstaande maandag geen
Vroedschap zal geladen worden , aan welk versoek Hren
Borg ren den volgenden dag , zaturdags smorgen, voldaan
hebben. Weynigtijds daarna wierd aan Hren Borg ren van
wegens de burgertje geinsinueerd, dat HEd. niet vermogten de Vroedschap tegens aanstaande maandag te laden.
Voorts communiceerde de Hr Borg' v. Bronkhorst ons,
dat bij hem geweest deurwaarder van de Aalmoeseniers
kamer , welke SEd. te kennen gaf dat de sleutels van geme
kamer door eenige officieren, onderofficieren en schutters
waren afgevergt.
Zaturdag avond, den . . Aug., ten huyse van den Hr
Raad Boddens b j elkander zinde, kwam ontrent 6 uurei
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de Notaris Clefay met 2 getuygen binnen, las de acte
aan de presente voor, en goedgekeurt zijnde, wierd deselve
getekend, gepasseerd door bovengeme presente heeren,
waarbij sig nog naderhand gevoegd hebben de Hren v. d.
bussen H r v. Darthuysen, J. J. v. Westrenen , v. Romond, Verschoor, de Leeuw en Ivoy. Dit verrigt zijnde,
en de H r Notaris Clefay met de getuygen vertrokken zijnde,
wierd er gedelibereerd over den inhoud van de missive, en
brachte de Hr V. Dielen een concept-missive voor, welke
onder eenige verandering en verbetering geapprobeerd
wierd, waarvan twee eensluydende afschriften , een aan
HEdm. en een aan S. D. H., wierd geschreven en door
bovengeme presente, en daar bij sig gevoegd hebbende heeren, ondertekend wierden, uytgenomen den Hr v. Westrenen, wegen SEd. commissie in 's Hage nog absent. Dus
evengenoemde acte door een aantal van 28 Raaden en de
twee missives door 27 Raaden wierden gepasseerd en ondertekent.
De H r Raad Eyck , op de Neude tot Gouverneur dezer
stad aangesteld zijnde, gaf het parool , zo aan de schuttertje als aan de militairen alhier guarnisoen houdende , en
de H r President Burgemeester gaf als Gouverneur, volgens gewoonte, mede het parool uyt. De Commandant
van 't garnisoen hierdoor in verlegendheid gebragt zijnde,
begaf zig na de President Burgemeester en vroeg, hoe hij
sig hierin gedragen moest en wien hij respecteeren moest.
De Hr President Burgr onse sentimenten gevraagd hebbende, hoe hij dien heer moest beantwoorden, is de H r President Burgr versogt den Hr Commandant v. Tuyl te antwoorden , dat SEd. zijne ordres moest weten , en dat hij die
moest respecteeren, welke hem wettig voorkwam.
Op maandag den Ten Aug. zijn de burger-schutters ,
uytkopers en wagtvrijen uyt de 8 burger-compagnien,
waarvan zeer veele , gelijk voorheen . niet geconvoceerd
waren, des voor- en nademiddags op hunne gewone loop-
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en vergaderplaatsen bij den anderen vergadert, tot 't nomineeren van 40 kiesers, om volgens het nieuwe stedelijk
reglement te treden tot het maken van nominatien van
Raden. Dog moet vooraf aanmerken , dat men bij iedere
nominatie gemeenlijk van te voren wist wie tot Raad moest
verkoren worden ; hebbende een burger-man, mede kieser
geweest zijnde, mij verklaard , dat hij in het kiesen geene
vrijje stem had , hebbende twee heeren , welke hem het
nuttigste en bequaamste voorkwam , dog niet van die drijvers waren, op een der nominatie gesteld. Maar wat gebeurt er? Hem wierd gezegd, dat zij geen van beide dier
heeren moesten hebben , en zijn vervolgens niet op de
nominatie gebragt. De kiesers wierden onder de hand
geinduceerd, wiep zij op de nominatie brengen , en wie zij
verkiesen moesten ; daarenboven waren telkeu reyse zo
weinig burgers, die tot kiesers, volgens het nieuwe reglement, konden gemaakt worden, op de loop- en vergaderplaatsen present , dat of dezelfde burgers moesten yder
reys kieser worden, of de burgers, welke tot kiesers gequalificeerd waren, moesten telkens gewaarschouwt worden, dat
haar beurt was om kieser te worden , en dat zij derhalven
op de loop- en vergaderplaatsen op dien dag moesten komen. Wie ziet uyt bovenverhaalde niet , hoe onwettig en
direct strijdig tegens den eed bij de kiesers te doen , de
nominatien en electien van nieuwe Raden geschiede? welke
eed inhoud : „Dat sweer ik, dat ik kan als een vrije man
etc." (Zie de eed van de kiesers agter 't reglement). En indien men het nieuwe geapplaneerde stedelijk reglement
inliet, en nagaat de navolgende nominatien en electien,
zo contrarieeren deselve niet alleen tegens het reglement
selve, maar ook tegens het oudste privilegie, waarb ij de
qualificatie der Raden in Vroeds. werd bepaalt , als moetende zijn de notabelste en de gegoedste burgers etc. en
die 10 jaaren burgers geweest zijn, of volgens het gem e stedelijk reglement 5 jaren, indien de te verkiesene Raden
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met een burgeresse zijn getrouwt. Bij voorbeeld H r Adriaan Abeleven (tot Raad verkoren) is geen 10 jaren borger
geweest; de Hr Abr. Abeleven, desselfs vader, geboren te
Amsterdam, heeft op den 21 en Nov. 1759 voor hem en
zijne 4 zoonen, met name Arn. Abr.z. , Samuël Jan ,
Jan George en Adriaan, het burgerrecht versogt en bekomen. Dog de oude H r Abeleven overleden zijnde, en zijn
jongste zoon Adriaan (nu Raad) uyt de stad zijnde gaan
woonen, hebben desselfs voogden versuymt het burgerrecht
voor desselfs pupil Adriaan Abeleven te continueeren : dus
hij het burgerrecht verwoont hebbende, gelijk hij zulks
zelfs begrepen heeft, vermits hij den 15en Jan. 1783 het
burgerrecht voor hem versogt en bekomen heeft ; gelijk
zulks ten duydelijkste kan bewesen worden uyt het boek
waarin de burgerrechten aangetekend worden , leggende in
de Secretarye op het stadhuys, waaruyt ik het selfs heb
aangetekend.
Hr van Nes van Meerkerk (tot Raad verkoren) moest
desselfs burgerrecht vertoonen ; dog waar hij gezogt heeft ,
zo ten zijnen huyse als bij desselfs familie, heeft lijn burgerbrief niet kunnen vinden. Zaturdags, voor dat des maandags de beëdiging der nieuwe Raaden op de Neude zoude
geschieden, was ik ter gelegenheid van het waarnemen der
rijding in de Secretarye; aldaar was hij ook tegenwoordig,
en zogt met den Secretaris Falck in het boek daar de
burgerrechten van jaren herwaarts zijn aangetekent; dog
van voren tot agteren doorsogt hebbende, heeft hij hetzelve
niet gevonden. Hoe naderhand die zaak gevonden is , is
mij niet gebleken.
Mr. Martinus Mulrooy (tot Raad verkoren) is getrouwt
met juffr. Kuvel , burgeresse : dus hij maar 5 jaarera nodig
heeft om gequalificeerd te zijn tot Raad. De H r M. Mulrooy is kort nadat hij getrouwt is, met er woon na Enkhuysen gegaan en is aldaar tot Schepen verkoren. In den
jasre 1780, den 24en Maart, dus staat er in het boek der
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burgerrechten geannoteerd, heeft Mr Martinus Mulrooy,
Oudschepen te Enkhuysen, voor hem en zijne 2 kinderen
het burgerrecht versogt en bekomen : dus maar 6 jaren
burger geweest. Zijn huysvrouw met haar man mede na
Enkhuysen vertrokken zijnde , heeft het burgerrecht wegens
haar buytenwoning verloren , zo dat Hr Mulrooy nu ter
dezer tijd niet kan gerekend worden met een burgeresse
getrouwt te zijn , en derhalven geen 5, maar 10 jaren nodig
heeft tot de qualificatie om tot Raad in de Vroeds. te
kunnen verkoren worden.
Meer voorbeelden van de onwettigheid der aanstelling
der nieuwe Raaden zoude men konnen aantonen ; dog dit
zij bij provisie genoeg. Indien deze willekeurige handeling
reeds nu in den beginne geschied , wat zal dan het einde
zijn? Dog de vreesagtigheid en de verslagentheid heeft de
goede en welmeenende burgers zo bevangen , dat deselve
zig niet roeren of kikken durven. Dog er is nog een aantal
goede burgers, welke de geremoveerde Raaden zeer hoog
achten.
Den 7en Aug. zijn de schutters , uytkopers en wagtvrijen
(dog in een gering aantal) des voor- en nademiddags op
hunne gewone loop- en vergaderplaatsen bij den andere
vergadert , tot 't nomineeren van 40 kiesers '), om conform

1) De kiesers, voor 't eerst op den 7en Aug. genomineerd, zijn geweest:
Uyt Turkijen: G. Bentiuck , directeur van de Utr. loterije ; v. d. Ster,
in kleine lombaard; Du Bois, castelein in oud-Casteel van Antwerpen ;
Maarseveen, lakenwinkel ; v. d. Well, drogist.
Uyt 't Papenvaandel: Hoevenaar, Procureur ; Verkerk, steenhouwer;
Koppendrajer, vischboer; Strbver, schilder; Broedelet, schoolmeester.
Uyt 't Fortuyn : Toornenberg, koornkoper; Sigal, bakker; v. Rijn junior, koekbakker; Edema, koekbakker; Bourdon, fransch schoolmr.
Uyt Bloedkuyl: Verkerk, ijzerkoper ; 't Hoen, slager; v. Pesch, fabrikeur; Meyland, sterkendrankverkoper; v. Simmeren, .....
Uyt Swarte Knechten : Harderwijk, bakker; v. Dort, hospes in de Holl.
tuyn; Goudoever, bakker; des Tombes , kousverkoper; Rave , .....
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't reglement te treden tot het maken van nominatien tot
Raaden. Op de P Nominatie zijn gebragt de Heeren
Mr Joh. Henr. Voorda , Prof' in de Rechten , M r Hendr.
Jac. v. Hengst , Oudsubstituut Griffier van den Hove ,
Mr Ger. Ant. Visscher , Advoct en Geconstitueerde , L.
J. A. D'averhoult , gewese L t van 't regiment van den Gen.
Tuyl v. Serooskerken , en is daaruyt tot Raad verkoren
bij 't lot (NB. Alle de nominatien moeten op een tweetal
gebragt worden) H r G. A. Visscher , Officier van 't Exercitiegenootschap (Mij geheugd nog , dat dien heer en zijn
moeder bij de oprigting van 't Exercitiegenootschap ten
sterkste tegen hetzelve waren : selfs zeide Mevr. Visscher,
dat zij niet zoude permitteeren , dat er een Officier van
't gene Genootschap met de monteering aan in haar huys
zoude geadmitteerd worden ; dog haar zoon , het ging hoe
't ging, moest in de Vroeds. komen. 0 tempora, o mores!)
2 e Nominatie. H r J. D'averhault , Mr H. J. v. Hengst ,
Mr Herm. Oosterdijk , Raadsheer in den Hove , Mr J. H.
Voorda. Is daaruyt tot Raad verkoren den H r J. A. D'averhault.
3 e Nominatie. Hr J. A. D'averhoult, M r H. J. v. Hengst,
Mr Jan Carel Pronkert, steentjesbakker buyten de Tollesteegpt en Schout van Themaat , Jacob de Joncheere (voor
eenige jaren uyt Oostindien gekomen) en is dele nomi-

Uyt Oranjestam : W. Koopman, grossier in koffij en thee; Blijdestein,
grossier in koffij en thee ; Weusman , kraydenierswinkel; v. d. Ven,
apothecar; Kroon, in de vuurige kolom.
Uyt Pekstokken : Bettinck, fabrikeur; v. d. Wetering, fabrikeur;
Schuurman, .....; Hengelaar, Chirurgijn; de Haart, kuyper.
Uyt de Hantvoetboog : M. de Wolf, ijzerverkoper ; v. d. Ven, wagenmaker; v. Vlissingen, koopman in kalk en sement; v. Schoppen, lakenwinkel.
Deze bovenstaande persoonen zijn iterative rijse kiesers geweest, willende weynig andere burgers daartoe de hand leenen ; sommige zijn naderhand uyt vrees wegens bedreygingen aan haar gedaan kiesers geweest.
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natie aangevult met den Hr Isaacq Falck , clerq van de
Politie en schipper van de Amsterd. schuyt. Is tot Raad
verkoren den Hr J. C. Pronkert (men zegt dat hij geen
burger is).
4e Nominatie : Mr J. C. Pronkert, Mr H. J. v. Hengst,
J. de Joncheere , Is. Falck , en is aangevult met H r Adr.
Abeleven , Canonik van S t Pieter , gebe in de 0. I. Tot
Raad verkoren den gr H. J. v. Hengst.
5 e Nominatie : Mr J. C. Pronkert , Mr H. J. v. Hengst,
Is. Falck en Jac. v. Nes , Hr v. Meerkerk , en, aangevult
met de Hren .. Tot Raad verkoren Mr J. H.
Voorda.
6e Nominatie : Joh. Henr. Voorda , J. de Joncheere ,
Is. Falck en J. v. Nes , Heer van Meerkerk. Tot Raad
verkoren J. de Joncheere.
7e Nominatie : Is. Falck (Hr Falck bedankt nu en in
't vervolg voor de nominatie), J. de Joncheere, J. v. Nes
v. Meerkerk , Mr J. H. Voorda. Is aangevult met de Hren
Martinus Mulrooy, steentjesbakker op de Oude Gracht bij
de Tollesteegpoort , en Gijsb. Corn s Egeling , wijnkoper,
en Adr. Abeleven. Tot Raad bij 't lot verkoren M r M.
Mulrooy.
8e Nominatie : H. v. Oosterdijk , J. v. Nes v. Meerkerk ,
Joh. v. d. Hagen , Advt , en Adr. Abeleven (de Hr' Oosterdijk bedankt nu en in 't vervolg voor de nominatie). Is
aangevult met Mr Ant. v. Mansveld, Advok t. Tot Raad bij
't lot verkoren Joh. v. d. Hagen ; bedankt voor de electie.
Dus een andere nominatie , die bestond uyt de
heeren J. v. Nes v. Meerkerk , Adr. Abeleven , M r Joh.
v. d. Hagen en Mr Mart. Mulrooy , is aangevuld met
de H 1Cn Gijsb. Corn. Egeling en M r Pieter Maret ,
Advoct en fabrikeur. Verkoren Adr. v. Abeleven.
9 e Nominatie : De Hren J. v. Nes v. Meerkerk , Abr.
Keer (Hr Keer bedankt voor de nominatie), wonende Rotsoord buyten de Tollesteegpoort , Majoor van 't Genoodschap,
XXVI. J.
25
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Deken van 't Oudmunster , Adr. Abeleven en G. C. Egeling. Aangevult de H r J. Wttewaal , uyt de 0. I. voor
eenige jaarera teruggekomen , en M r Bernard v. d. Hagen,
Advt en Canonik van St. Pieter , broeder van J. v. d. Hagen,
en tot Raad verkoren G. C. Egeling.
De 10e Nominatie heeft bestaan uyt de Hren J. v. Nes
van Meerkerk, P. A. Engelbert, uyt de Oostindien afkomstig , Mr A. C. de Normandie , Ambagtsheer en Schout
van Schalkwijk , en P. de Maret. Tot Raad verkoren P. A.
Engelbert.
11e Nominatie : J. v. Nes v: Meerkerk , Mr Lud. de With
Hoevenaar , uyt de Oostyndien teruggekeert en Schout van
Achtienhoven, J. Vos van Zijll, geb. te Oudewater , koopman in glas en hier maar 12 jaren burger geweest, Mr
Is. v. Goudoever , Advoc t , en vermits het bedanken van
den Hr Hoevenaar voor de nominatie , is dezelve aangevult
Hr Mr Gijsb. Reitz , Advoct en koopman in zijde stoffen etc
Tot Raad verkoren J. v. Nes van Meerkerk.
12 e Nominatie : J. v. Nes v. Meerkerk , Mr. Is. Goudoever , Mr P r Maret, Mr Lud. de With Hoevenaar; is dezelve aangevult met de Hren Philip Duvel, uyt de Oostindien
afkomstig, Advocaat, soon van den steentjesbakker Kuvel,
en Petrus de Koning , zoon van den praeceptor van 't 4e
school , geretourneerd uyt de 0. I. Tot Raad geëligeerd
Isaacq Goudoever.
13 e Nominatie : Mr Is. Goudoever, J. Voss. v. Zijll, Andr.
Corn. de Normandie , Hr van Schalkwijk , en M r Abr. de
Bucquoy, gepensioneerde praeceptor van het 2 e Latijnscbe
school , en vermits het bedanken door de Hren Normandie
en Bucquoy voor de nominatie, is dezelve aangevult met de
Hren Kuvel, Mr P. Maret en P. de Koning, zijnde de Hr
Goudoever reeds verkoren. Tot Raad geëlig. Philip Kuvel.
14e Nominatie : Mr Is. Goudoever , M r Pr Maret, Mr
Gijsb. Reitz , Mr Coenr. v. Alphen , zoon van den apothecar
v. Alphen, Schout van Harmelen.
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I5 e Nominatie: Mr Pr Maret, J. Voss. v. Zijli, Peter
de Koning en Carel Louis Falck, wonende sedert 3 jaren
te Cleef.
Uit deze twee nominatien zijn tot Raaden geëligeerd de
Hren J. Vos van Zijll en P. Maret; dog hoe de Hr Vos-v.
Zijli eerder als de Hr Maret heeft kunnen verkoren waren,
beken ik niet te kunnen begrijpen, vermits op de 14e nominatie de H r Vos niet gevonden word ; dog transeat
cum ceteris.
16e Nominatie : J. Voss. v. Zijil, Ysbr. van Hamelsveld,
Predt en Prof. in de Theologie, Mr Pr Maret , Mr Jan
Andries Strik v. Linschoten, H r van Loendersloot , Canonik ten Dom en St. Jan.
17e Nominatie : Ysbr. v. Hamelsveld, Mr J. A. Strik van
Linschoten, Hr v. Loendersloot, Petr. de Koning en Jan
Jac. de Malapert , Advoc.
18e Nominatie : Petr i van der Hagen, Adv t, H r v. Voorn ,
Mr J. A. Strik van Linschoten, Hr v. Loendersloot , Petr.
de Koning, Mr Carel v. Hees, Advoct en Schout v. Bunnik etc.
19 e Nominatie : Mr J. A. Strick v. Linschoten , Hr v.
Loendersl., Mr Petr. v. d. Hagen, W. P. C. de Geer, Bewindhebber van de W. I. C., en Petrus de Koning.
Uyt deze 4 laatste nominatien zijn geen Raaden verkoren , en zijn vervallen verklaard; dog om wat redenen is
mij niet bewust. Uyt deze geallegeerde nominatien kan
men zien , hoe weinige sollicitanten tot Raadsplaatsen sig
hebben aangegeven , daar er verscheide heeren buyten haar
weten op de nominatien geplaatst zijn, die nooit volgens
't nieuwe reglement zig aangegeven hebben ; ook zijn geen
van de notabelste familien verkoren, en , op een of twee
geëlig. Raden na , zijn derselver familien nooit in regering
geweest.
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BIBLIOTHEEK.

Ten geschenke ontvangen :
Van de Schrijvers :
Ch. Rahlenbeck , Jean Aldringer (extr. du Messager des
Sc. hist.). Gand , 1870. 8°.
Mr. G. A. IJssel de Schepper, Lotgevallen van Christiern
II en van Isabella van Oostenrijk , Koning en Koningin van
Denemarken , voornamelijk gedurende hunne ballingschap in de

Zwolle , 1870. 8°.
Mr. W. H. de Beaufort , Een vergeten boekje (Overdruk
uit de Nieuwe bijdr. voor Rechtsgel.), 8°.
Aug. Meulemans , La Republique de l'Equateur. Brux.,
1870. 8°.
Van de Universitas Carolina , te Lund :
Acta Universitatis Lundensis 1868. Mathematik och Naturvetenskap. Lund , 1868/9. 4°.
Acta Universitatis Lundensis 1868. Theologi. Lund, 1868/9. 4°.
Nederlanden.

Bibliotheek. Museum Catsianum.
Acta Universitatis Lundensis
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1868. Philosophi, Sprákve-

tenskap och Historia. Lund , 1868/9. 4°.
In ruiling ontvangen :
Van de kónigl. bayerische Akademie der Wissenschaften ,
Munchen:

te

Wilhelm Preger ,

Die Entfaltung der Idee des Menschen

lurch die Weltpeschichte.

Munchen , 1870. 4°.

MUSEUM CATSIANUM.

Naar aanleiding van het door den Heer de Jonge van
Ellemeet uitgegeven Museum Catsianum en de daarin zeer
nauwkeurig beschreven eenige en kostbare verzameling
van uitgaven van dien dichter, deelt de Heer de Geer
van Jutfaas eenige bijzonderheden en bibliographische opmerkingen mede omtrent de werken van Cats. Hij vermeldt
ook het volgende onuitgegeven dichtstuk, met de hand des
dichters geschreven in een exemplaar van 's Werelts begin,
midden, eynde , besloten in den trou-rinrdh. Dordrecht, 1657,
op de witte bladzijde tegenover bl. 1, hetwelk waarschijnlijk eenmaal een geschenk was des dichters aan zijn pas
gehuwde nicht Schilders , en thans behoort tot sprekers
eigene verzameling.
Naerder aen-sprake van den schrijver tot het jegenwoordich werck.
Hoort noch papieren-kint, hoort noch een corte reden,
Eer datje verder reyst in onbekende steden,
Hoort wat dat u betaemt en noodich is gedaen,
Eer gij moocht uytten Haech in vreemde landen gaen.
Eer gij van hier vertreckt, soo groet de beste vrienden,
Die u wel eer tot hulp of soet geselschap dienden,
Spreekt mij nicht Schilders aen, die, eerse was getrout,
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U dickmael heeft vermaeckt door gunstich onderhout.
Haer stem en soeten aert die heeft u leerera singen
En door een vaste wet u losse woorden dwingen:
Want nooyt en wasser liet, dat uyt de penne quam,
Dat niet uyt haren moet sijn klanck en wesen nam.
Waer hier een nieu gezangh te lande was gecomen ,
Dat had haer wacker oor van stonden aen vernomen.
Sij kreech door milde gunst de geesten aen der haat
En leerde mitter daet al watse geestich vant.
Hier weet u zuster van: die met haer droeve klachten,
Verweekt de losse jeucht tot wijse nagedachten.
Vindt yemandt daer misschien of hier een aerdich liet,
Het soetste van den galm en is mijn eygen niet ;
Zij heeft de maet geset, zij deed' het deuntjen leven,
Zij heeft den rechten klanck, zij heeft de ziel gegeven :
Want geen zoo netten stem in al het naesten lapt:
De zangti woont in haer keel , de geest in haer verstant.
Als gij dan afscheyt neemt, zoo buycht u gansche leden,
Begroet de goede ziel , en segt haer dese reden,
Segt datter menich vers in u gevonden wert,
Dat haer betuygen kan mijn trou en suyver hert.
Dat is voor haer genough , gij wilt niet langer spreken :
Want als men afscheyt neemt, soo blijft de reden steken ;
Gij daerom maectet cort, doch voor haer zoete gunst,
Zoo laet haer eenich pant , geboren uytte kunst,
Een kint gelijck als gij, maer wenst haer menichwerven
Drie kinders, die vooreerst haer deuchden mogen erven.
Of isse niet vernoucht met soo een cleyn getal ,
So veel de lieve God haer dienstich achten sal.
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Uit liet Archief van HILTEN.

Vervolg van de vorige Vergadering i).

Den 3 en Octob. is den Rijngraaf van Salms alhier gearriveerd , nemende desselfs intreck in 't Nieuwe Casteel
van Antwerpen. Terstond werd hij met een wagt van twee
schutters vereerd, en heeft den 4en Octob. bij den Raad
Smissaert gedineert, en den 5 en Octob. bij den Raad de
Ridder. De Rhijngraaf wierd gecomplimenteerd door de
meeste Officieren der Schutterijen en Genoodschappen, alhier in guarnisoen leggende.
Den b en Octob. heeft de Rhijngraaf gedieneerd bij Pieter
T'Hoen , Subregent en Rentmeester van 't Collegium Willebrordi of 't Fraterhuys , schrijver van de Post van den
.Neder-Rhijn.

De H r Raad v. d. Does desselfs rekening als Thesaurier
van 1784-85 ter Finantiecamer overgelegd hebbende , vroeg
de Hr President Smissaert, na de examinatie van gen e rekening , of een van de Hren iets voortedragen had. Bragt
de Hr v. d. Does voor , dat hij van gedagten was , dat
gen e rekening moest gesloten worden voor de geremoveerde
Raaden, en dat de Hren regerende Burg ren Loten en Bronkhorst deselve moesten ondertekenen, declarerende dat hij
bovengen e rekening niet zoude sluyten voor de zogenaamde
Vroedschap , bij welk voorstel de Hr Cameraar Craayvanger
ten zijne reguarde sig voegde. Welke propositie de Hr
Smissaert zeer verlegen maakte (als overtuygd zijnde in
1) In het handschrift is eene groote gaping. De paginas 29 tot 44
ontbreken.
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lijn binnenste , dat het de waarheid was), en de H r v. d.
Does desselfs rekening na SEd. huys medenam.
Korte tijd daarna heeft de H r Smissaert 't gedeclareerde
van de 1l ren v. d. Does en Craayvanger in de pretense Vroeds.
gebragt , en is daarontrent een sterke resolutie genomen.
Sommige Raaden zeiden , dat zij 't die heeren 't wel zouden
doen doen , of zij haar in gijzeling zouden doen brengen ;
waarop de Hr Smissaert een briefje schreef aan den H r Craayvanger , 'en hem raadde de rekening te zenden aan den
Seers van Voorst , of dat hij voor erger vreesde, 't welk de
Hren v. d. Does en Craayvanger gedaan hebben.
Den 5 en Octob. had de H r Prof. Y. v. Hamelsveld de
bedestond in den Domkerk , waarin hij sig op een onbetamelijke wijse , zo als ook in de volgende bedestonden , uytliet op de oude Regering , en dat het niet was de schuit
bij 't volk , dat alle die onheilen over 't vaderland en deze
stad kwamen , maar dat deselve te wijten waren op de groote
in den landen ; predikende die woorden : „en wat hebben
dese schapen gedaan?" Des Sondags predikte een D us Marcel , predikant te Rijswijk, een dorp over Wijk , welke alhier met eenige manschappen van sijne gemeente ter
assistentie was gekomen , dragende die predikant in de
week een ronde hoed met een pannasse, een blaauwe rok
en swarte onderkleederen (Zijn text was Psalm 133 vs. 1).
In de bedestonden , als ook onder de godsdienst van Dus
Marcel waren zo de Staaten- als Staatenvrouwenbanken
bezeten door genoodschapsgasten en andere gemeene lieden.
Ter dezer dagen nam het smokkelen , zo van brood als
vleesch etc. , magtig de overhand. Mr Windhoven , vigilateur , een aanhaling van brood hebbende gedaan, heeft
sulks aangegeven aan den Hoofdofficier. 'T tegenwoordig
Gerecht, in plaats van den vigilateur te mainteneeren ,
heeft Windhoven gelast het brood voor deze keer wederom
te geven , waarover de vigilateur sig naderhand zeer beklaagd heeft , als kunnende met geen succes nu meer een
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aanhaling doen. De dekens van 't bakkersgild gaven mij
sulks te kennen , ter gelegenheid van de zetting der reyding , en zeiden dat zij wagens met brood op klare dag
zagen in de stad komen, zonder dat zij er zig tegen durfde
verzetten. De dekens van 't vleeshouwersgild hebben reeds
tweemaal vleesch aangehouden , het eerste behoord aan de
Hr en Mevr Visscher op de Marieplaats , welke 80 ponden
vleesch van buyten hadden laten komen van een dorp
binnen de 2 uuren van de stad , 't welk volgens ordonn.
niet vermag geschieden , schoon dat de impost betaalt word,
op poene van verbeurte van 't vleesch aan 't kinderschap
en een boete van f 100 voor den koper en f 100 voor den
verkoper. Zaturdag den 7" October hadden gem e dekens
wederom een aanhaling van vleesch gedaan , behorende
aan Mr Ten Hage, hospes in de Vogel Struys, en chirurgijn
Beijen, welke een beest gekogt hadden om op de Gansemerkt te kraamen , 't welk niet vermag geschieden dan
voor die burgers, welke een beest een jaar onder dese
stad geweyt hebben, waarvoor zij des begeerende een eed
moeten doen. Ten Rage te consciencieus zijnde, weygerde
den eed, dog Beijen zoude deselve mogelijk zeer ligt gedaan hebben ; het vleesch wierd prijs verklaard voor 't kinderhuys en f 25 boete.
De Hr Raad Abbema heeft een missive aan den Hr
Borgr Loten geschreven, waarbij SEd. Boude verklaren dat
hij de continuatie op den oude voet en eed niet aannam
en sig hield aan zijn declaratoir, op den 20en Maart 1786
in de Vroeds.kamer voor Geconstitueerdens en Gecommitteerden. beëdigd , en zig nu considereerde als een vrije
man , ontslagen van den eed op 't reglement van 1674.
Insgelijks heeft de H r Raad Daunis zodanige missive geschreven aan den H r T'Hoen, Subregent van 't Fraterhuys
of Collegium Willebrordi, schrijver van de PoBf van de
Nederrijn en Officier van de comp. Turkijen, omdat hij den
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Hr Daunis op den 20en Maart 1786 in eed genomen heeft;
noemende de Hr Abbema, in sijne missive, de Hren Staten
pretense Staaten, en houdende al 't geresolveerde van HEdm.
voor nul en van geener waarden, versoekende bijde genie
heeren , dat van dit hun sentiment aan de burgerije moge
worden kennis gegeven, en dat zij nu bereid waren den
eed op 't nieuwe reglement af te leggen ; hierover zijn zij
schrikkelijk gehekelt in de Vaderlandsche en Historische
Couranten.

Zaturdag den 7e11 Octob. was in den Gerechte ingekomen een missive van HEdm., geschreven te Amersfoort ,
waarbij HEdm. kennis gaven , dat geresolveerd ware, dat
de gewoone verandering van de Regering en van den Gerechte der stad Utrecht op den 12 en October aanstaande
op den voet van 't geresolveerde op 21 Sept. 1784 ook
alsnu bij provisie zal worden gesurcheerd, ten dien effecte
dat de op den 12en Oct. 1785 aangestelde Burgemeesteren
en Raaden in de Vroede. , alsmede de Schepenen derselver
stad , toen en vervolgens aangesteld , provisioneel op den
vorige voet en eed zullen continueeren in hunne resp e qualiteiten. Deze missive is in den Gerechte voor notificatie
gehouden , hebbende yder der bovengems Raaden een gelijkluydend extract Resolutie van HEdm. door den Hr
Borgr Loten thuys gekregen. Dien ijgen morgen wierd
de 8 burgercomp. schutters, wagtvrijen en uytkopers (dog
even als vooren veele niet opgeroepen) versogt tegens den
avond ten 6 uuren te compareeren op hare loop- of vergaderplaatsen. Op de gene uur de compagnien vergadert
zijnde , wierd er voorgesteld : 1° of in plaats van 40 Raaden
in de Vroede. nu maar 32 Raden niet dienden aangesteld
te worden , 2° of voortaan tot Capiteins der 8 burgercompagnien niet diende Officieren uyt de burgerije, en geen
Raaden in de Vroeds., aangesteld te worden. Welke twee
proposities na hevige debattes, de eerste door 6 com-
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pagnien , en de ander door de 8 compagnien zijn geconcludeert , en dat wel door een kleine meerderheid in deselve ; hebbende de 2 andere compagnien , Turkijen en
Fortuyn , gepersisteerd bij 't oude getal van 40 Raaden.
Hetzelfde getal heeft zedert 't jaar 1300 stand gegrepen,
en eenige burgers hebben nog onlangs het geapplaneerde
stedelijk reglement besworen , welke inhoudt , dat den Raad
zoude bestaan uyt 40 leeden ; dog met welke twee proposities de Officieren gesupersedeerd hebben om aan den
Raad voor te dragen.
In de
, gepasseerde week door de pretense Raad een missive aan de Staten van Holland geschreven zijnde , waarbij
de Raad haar bevreestheid en kommernisse te kennen
gay , van een schielijk aanmarsch van troupes uyt Gelderland na Utrecht , met bijvoeging van zekerheid der ordres , tijd en plaatse. Op welke missive de Staten van
Holland een resolutie genomen hebben , dat haar ten
eenemaale ongegrond voorkwam de gerugten , ten minste
dat het met concurentie van de Staten van Utrecht zoude
geschieden , en als in 't zekere het durfende tegenspreken;
dog indien er onverhoopt eenige aanmarsch van militie
na de stad Utrecht kwam, dat Hoogstdeselve de stad
terstond zouden helpen defenderen, met militie ter repartitie van Holland staande en op de Hollandsche confinien liggende, en dat zij daartoe bereids ordres hadden
gegeven aan den Officier , de Hollandsche linie commandeerende (de Gene t Majoor Rijssel), en dat de Staten hiervan bij missive aan de Staten van Utrecht hadden kennis
gegeven ; op welke missive de Staten van Utrecht een zeer
ernstige missive aan HEd. Gr. Mog. hebben gezonden
(Zie Amsterd. Courant van 19 Octob. 1786),
Den 10 en Octob. heeft de Prins een missive aan H. H.
Mog. geschreven , zijnde een verantwoording van zijn gedrag.
Den gen Octob. is door de zogenaamde Vroedschap een
publicatie gedaan , waarbij zij voor onwettig en illegaal

396

Eenige aanteekeningen wegens het

houden 't geresolveerde van HEdm. te Amersfoort , zo ontrent de surcheance van 't reglement van 1674, als de
continuatie van Burgemeesteren , Schepenen en Raaden in
de Vroedschap , zo als die October 1785 geweest zijn, en
interdiceerende alle burgers zodanige publicatien aanschrijvingen etc. van HEdm. te gehoorramen.
Den gen Octob. arriveerde alhier een burger uyt 's Hage,
komende van 't Loo. Deze man logeerde in de herberg
den Domstoorn. Des savonds aldaar sittende een pijp te
roken en een fles wijn te drinken, verhaalde, dat hij van
't Loo quam ; dit door eenige bekend gemaakt zijnde aan
de watt, wierd hij des nagis, op sijn bed liggende, door
een partije gewapende burgers gehaalt na de wagt op
't stadshuys, benevens sijne bijhebbende valies. Deze man
op de wagt zijnde, werd gelast zijn valies open te sluyten
en sijn goederen te laten visiteren ; dog niets bij hem vindende, wierd hij nogtans op de wagt gehouden tot den
volgende morgen , wanneer hij ontrend 8 uurera, verzeld
van eenige gewapende burgers, de Catharijnepoort wierd
uytgelaten , nemende die man sijn intrek zo lang bij de
castelijn Horn, in de Witte Engel, en is daarna vertrokken.
Den 11 eri October, des middags ten 12 uuren , zijn de
8 compagnien als voren wederom bij den andere vergaderd ,
yder op desselfs loopplaats. Hier wierd aan hen opening
gegeven , dat alsnog geene electien , zo van Borgem ren als
van Schepenen waren ingekomen , en dat mitsdien daarin
door de burgertje behoorde te worden voorsien , ter electie
van Burgemren. Alle de stemgerechtigdens van de respe
waren opgeroepen tot 't benoemen van kiesers , ten einde
opgene electie van Burgemren te doen , terwijl den Raad
ingevolge van 't recht van ouds gecompeteerd hebbende,
wanneer er geen stadhouderlijke dispositie ') exteerde , de
1) Er was door HEdm. selfs gedisponeerd, zo als blijkt uyt de bovenverhaalde surcheance van Borgren , Schepenen en Raaden.
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electie van Schepenen zoude doen. Nog werd er voorgehouden 't declaratoir tot introductie van 't gearresteerde
stedelijk reglement , met afschaffing van 't reglement van
1674, met verdere communicatie van 'tgeen op den 12en
Octob. zoude verrigt worden (zie 't bovengen. declaratoir
in de Utrechtse Courant extraord. van 12 Oct.). Deze
gansche dag was men zeer yverig besig tot 't vervaardigen
van een tent op de Neude ; tegens den avond wierd de
vlag op den Domstoorn gestoken.
Donderdag den 12 en October , des 's morgens ten 8,
wierden alle de klokken geluid , geduurende een uur ; ten
half 9 uuren vergaderden eenige burger-stemgeregtigden
in yder compagnie op hare loopplaatsen , tot het benoemen
van 5 kiesers , om uyt deselve nominatie van vieren, den
21en Sept. aan S. D. H. gezonden , 2 tot Burgemeesteren
te kiesen (hebbende S. D. H. niet kunnen (doen) de electie
van Burgren en Schepenen, vermits de nominatie geschied
was conform het zogenaamde geapplaneerde reglement), en
zijn tot Burgem reu benoemd de Hren A. H. Eyck en Mr J. P.
de Ridder. De pretense Raad vergaderd zijnde , werd terstond van de bovengene electie ') kennis gegeven. Intus1) Men wist daags te voren reeds te vertellen, wie Burgemreu zouden
worden. De Raad van Haeften , Gecommitt. op 't wijncomptoir, heeft
selfs aan mijn oudste broeder, op gene comptoir zittende, gezegd , dat
schoon hij op de nominatie van Burgemren staande , wel wist dat hij
niet geëligeerd zoude worden , en dat de twee oudste heerera, Eyck en
de Ridder, zouden gekosen worden. Dit hiet een vrije electie te hebben.
Bovendien dat volgens 't nieuwe zogenaamde gearresteerde reglement
de electie competeerd aan den Hr Stadhouder ; dog deselve niet geëligeerd hebbende, hebben 1fEdm. daarin voorsien ; dog de Resolutie van
HEdm. wierd evenmin gerespecteerd, ja selfs zo als hier boven blijkt,
wierd er een sterke publicatie tegen gedaan in de Leydsche Courant,
welke dien selfde dag, op den 12en Octob., te Leyden gedrukt was,
stond de electie van Burgemeesteren en verdere dispositie over de Commissien, en dus een dag voor den 12en Octob. was de begeving der
commissie en electie tot Burgren reeds bekend.
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schen waren de 8 compagnien , benevens eenige uytkopers
en wagtvrijen, de eerste met hunne geweeren, ten 12 uuren
na de Neude getrokken; toen begaven sig de Gecommitt.
uyt de burgerije en de kiesers , gelijk ook de leeden van
den Raad en corps, geadsisteerd door den Hr Secretaris
Falck, na de Neude , en gezeten zijnde in een daartoe op
het midden van de Neude opgeslagen tent , deeden de
Hren Eyck, v. Senden, de Ridder, Smissaert, v. Haeften,
Burman en van Dam den eed op het nieuwe zogenaamde
gearresteerde stedelijke regeringsreglement van 20 Dec.
1785, in handen van de $ren Gordon , Capit a Lt van de
Hantvoetboog (geen burger zijnde, onlangs Capit a van de
Schotsche brigade, een vreemdeling) , J. R. van Goens,
Advoc. en Cap a Lt van de Oranjestam , Brouwer, ,hoedemaker en scriba van Turkijen, en de With Hoevenaar,
Schout van Achtienhoven. Deze 7 Raaden, schoon bij
Resolutie van HEdm. den . . Octob. 1786 in hunne qualiteiten op den vorigen voet en eed provisioneel gecontinueerd , om redenen bij gen e Resolutie vermeld , en dus
niet ontslagen uyt den eed op 't Provinciale regeringsreglement van 1674 , leggen onbeschroomt den eed af op
't zogenaamde nieuw gearresteerde reglement , 't welk in
zeer veele pointen contrarieert van dat van 1674.
Wat aangaat 't declaratoir tot en introductie van 't gearresteerde reglement , concernerende de bestelling dezer
stads regering , gearresteerd den 20ea Decemb. 1785, en
het verdere ceremonieel van den 12 ea Octob. (zie Utrechtse
Courant extr. van den 13 ea Octob. 1786).
Ook was onder de wapenen, en had de wagt op 't stadshuys , benevens 't Rotterdamsche corps , het jongelingsexercitiegenootschap onder de zinspreuk: Batoo's kroost,
gecommandeert wordende door 't zoontje van den Raad
Smissaert. Op deze dag, den 12 ea Octob., zijn de nieuwe
escherpen , rood en wit, voor 't eerst gebruikt.
Het hoezee roepen op de Neude was aanhoudend; men
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kon het zeer distinct bier in huys op 't Janskerkhof hooren;
dog hebbe naderhand van een burgerman gehoord , dat
hetselve meest geschied van de vreemde genoodschappen,
en dat er van de 100 burgers pas één was, die mede hoezee
riep. Des 's avonds was er een meenigte van volk op de
been , om de illuminatie van de tent op de Neude te zien.
De vrouw van de Stadsfabriek de Heger deed een verfoejelijke aanspraak in vaarsen , in de geillumineerde tent.
Zeer aanmerkelijk was het , dat het deze gansche dag
seer sterk regende en woey ; dat het op den 19 en en 20en
Decemb. 1785 , den dag dat 't nieuwe reglement door dwang
van de Vroedschap was afgeperst om gearresteerd te worden, ook zeer sterk regende en woey. Op den 20 e1 Maart
1786, zijnde den dag waarop sommige uyt de bijeenvergaderde burgers , in weerwil van de meerderheid van de
Vroeds., het nieuwe reglement beswooren hadden, sneeuwde
het den ganschen dag; den 28en Aug. 1786, toen de geëligeerde zogenaamde Raaden op de Neude in den eed genomen wierd , regende het dien gansche morgen , en wierd
des namiddag mooy weder; en nu den 12 e11 Octob. , toen
de 7 bovengene Raaden in den eed genomen wierden , regende en woey het insgelijks den ganschen dag.
Hebbe in deze dagen met mijne gedagten de gansche
stad eens doorlopen , en opgeteld dat er ver over de 100
huysgesinnen uyt de stad, 't zij op Naare buytenplaatsen ,
't zij ergens elders , vertrokken waren ; voorwaar een groote
schade voor de stad en burgerije.
De Commissien , door de pretense Raad op den 12 en en
13en October begeven, zijn deze navolgende. Door den Raad
tot Schepenen benoemt en aangesteld : Mr P. C. Burman
de la Bassécour, Mr W. v. Dam H r v. Isselt, Jr J. A.
d'Averhoult, Mr J. C. Pronkert , M r J. H. Voorda , A. Abeleven , G. C. Egeling, J. van Nes v. Meerkerk , M r J. A.
Strik van Linschoten Hr v. Loendersloot , Mr P. Marret ,
Mr A. Bucquoi en Mr A. C. de Normandie Hr v. Schalkwijk.
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Gecommitteerde ter Staaten Finantie : M r J. C. Smissaert (NB. dese Commissie zal hij gratis waarnemen , en
zoude sessie moeten nemen te Amersfoort , daar nu de
Statenfinancie gehouden worden ; dog is niet gegaan).
Tot Raad Extraords ten Hove : Mr H. J. v. Hengst,
(NB. deze heer geweest zijnde Substit. Grifier van 't Hof,
wist derhalve de stoel van de stad in 't Hof en nam den
13 cn Octob. via facti sessie). Zie hier de ware toedragt van
het geval. De Hr v. Hengst op het Hof in de vertrekkamer
sig bevindende, liet sig aan den Raad aanmelden en gaf de
Resolutie aan de pretense Vroeds. over. Desselfs inhoud
was hoofdzakelijk , dat de Vroeds. den Hr v. Hengst committeerd tot de Commissie van 't Hof, niet twijfelende of
de Hren van den Hove zouden geen swarigheid maken ,
den Hr v. Hengst te admitteren , schoon hij geen Staatscommissie voor als nog had ; dog dat zodra er wederom
een wettige Staatsvergadering zoude zijn , de Vroeds. alsdan zoude besorgen dat de Hr v. Hengst met een Staatscommissie zoude voorsien worden , guarandeerende de
Vroeds. de heerera van den Hove , insonderheid tegens de
voorstemmende leeden en tegens alle en een ygelijk , die
HEd. daarover deenige moeijenisse zoude aandoen. Over
welke Resolutie het Hof gedelibereerd hebbende, is geresolveerd , vermits het Hof heden zo onsterk sig bevond,
men niet finaal koude resolveeren, maar dat men over
dese Resolutie het Hof terstond extraordinair zoude landen. De Hr Raadsheer Oosterdijk, President , gong niet
den Griffier de Wijs in de vertrekkamer , en communiceerde bovengen e Resolutie van 't Hof aan den Hr van
Hengst. De H r President nog niet ten volle de Resolutie
gecommuniceerd hebbende, viel de H r v. Hengst tusschen
beiden en zeide, dat , refuseerd het Hof mij , dan zal ik
een andere Resolutie voor den dag brengen , en met een
opstaande , draaide hij de deur van de raadzaal open en
nam via facti sessie. Toen volgde de Hr President en
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Gri ffi er mede. 't Hof verbaast zijnde over de komst van
den Hr van Hengst , heeft geprotesteerd tegens die onwettige sessieneming , en de Griffier gelast van 't gepasseerde een verbaal te maken. Na deze is er nog een
request in commissie gesteld , en toen 't Hof gescheiden.
Den volgende dag zat de H r v. Hengst al vroegtijdig in
't Hof, voor dat er een Raadsheer was. De Raadsheeren
sprekende over sekere productie van getuygen , zeide de
Hr v. Hengst, dat geen zaken moest gedaan worden , of
er moest omvrage gedaan worden, en dat hij hier zat als
Raadsheer. De President repliceerde hierop, dat de H r v.
Hengst hem President niet moest leeren wat hij doen moest;
dat hij wist wat hij als. President te doen had , en versogt
den Hr Griffier het verbaal van 't gepasseerde van gisteren
voor te lesen. Toen wierd aan den Hr van Hengst gevraagd , of 't gestelde niet conform de waarheid was , 't geen
hij niet konde ontkennen , en wierd de Griffiier door de
president bedankt voor 't wel gestelde verbaal. Toen zeide
de Hr President : „Mijnheer v. Hengst , ik vraag u, niet
als een Raadsheer, maar een Regtsgeleerde af, of UE. denkt,
dat hier op een wel en wettige wij se sessie genomen hebt ,"
't welk hij niet konde met ja beantwoorden. Hierop wierd
het protest van gisteren voortgebragt en terstond ondertekend door de presente Raaden 's Hoofs van Utrecht:
v. Haeften , v. Gaens , v. d. Heuvel , Oosterdijk en Munniks. Hierop versogte de H r v. Hengst een copye , om
in de Vroeds. te brengen. Toen zeide de H r President, dat
hij sijn versoek in deliberatie zoude brengen, hem tevens
versoekende zig zo lang te absenteeren , 't geen de Hr v.
Hengst ten volle weygerde ; dog de Griffier opstaande, beduyde , dat het altoos in alle Collegien gebruykelijk was,
dat men over 't delibereeren in zijne- ijgen zaak altoos sig
absenteerde, 't geen dien heer dan ijndelijk deed. Uyt de
raadkamer gegaan zijnde, wierd het versoek in omvrage
gebragt en aan hem sijn versoek geaccordeerd. Toen zeide
26
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de President : „Nu heb ik nog iets voor te stellen , of 't Hof
niet diende van 't gepasseerde kennis te geeven aan de
Staaten." Waarop deHr v. Hengst terstond zeide : „ik ken
geen Amersfoortsche Staaten, en daar protesteer ik tegen."
Toen zeide de President, dat men de Staaten physice en
moreel moest beschouwen, dat hij van geen Amersfoortsche
Staaten had gesproken, maar van de Staaten 's lands van
Utrecht; dat er altoos Staten van den lande van Utrech t
waren , of dat zij Raaden van den Hove ook niet meer
nodig waren, en dat de Raaden tegens 't protest van den
Hr v. Hengst haar contraprotest reserveerden, en hebben
dien heer onder protest toegelaten, dog niet geadmitteerd.
De volgende dag het Hof weder .vergaderd zijnde, heeft
geprotesteerd tegen de sessieneming, en geresolveerd een
missive dienaangaande aan HEdm. te schrijven.
Tot Drossaard van de Vaart : Mr G. A. Visscher.
Ter directie van de Momboirkamer : Mr J. C. Smissaert ,
Mr J. v. Haeften, Mr P. C. Burman de la Bassecour en
Mr W. v. Dam Hr v. Isselt.
Ter Directie van stads Finantie: Mr J. F. van Senden
(zijnde ook gecommitt. ter admiral. van Zeeland), Mr J. v.
Haeften , J. de Joncheere en P. A. Engelbert.
Tot Thesaurier : Mr M. Mulrooy.
Tot Kameraar : M r J. v. Goudoever.
Tot de Posterijen : A. Abeleven en M r Ph. Kuvel.
Tot den ontvangst op den impost op de bieren en 't gemaal: J. Vos van Zijll en M r. Ph. Kuvel (NB. deze zijn
direct aangesteld en niet genomineerd, moetende anders
de nominatie bij Resolutie van de Vroeds. aan HEdm.
worden toegezonden , en worden dan die heeren ter Staatsvergadering in den eed genomen ; dog deze hebben den
eed afgelegd in de Vroedschap.)
Tot den ontvangst op den impost van de wijnen, geslagt,
zout en zeep : de Heeren C. F. Ivoy en M r D. G. v. d. Muelen ('t zelve te reflecteeren wegen den eed als hierboven).
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En tot de publieke verkoopingen : G. C. Egeling.
De heeren , die een dubbelde Commissie ontfangen hebben, nemen een van deselve gratis waar, ten profijte van
de stad.
Op den 12en Octob. des 's avonds , wanneer de tent op
de Neude geillumineert wierd en aldaar een groot aantal
menschen , om die illuminatie te zien, bijeenvergadert was,
wierd er door 4 manspersonen een pop, van strooy gemaakt , gebragt op de Neude , verbeeldende Prins Willem
de 5 e , en zongen verscheide infame liedjes daarbij. Nadat
zij na haar genoegen met die pop gespeelt , bespot, bespogen en bevuylt hadden , bragten zij deselve onder verschrikkelijk racen en vloeken op de Viebrug , en gooide
hem over de balie in het water.
Daags na den 12 en October zag men alom aan de hoeken van de straten aangeplakt het declaratoir tot de introductie van 't gearresteerde reglement , concernerende
de bestelling dezer Stadsregering , gearresteerd den 20en
Dec. 1785, en onderstond : In kennisre van ons , Isaacq
Falck , en lager stond : G. Bentinck en A. Hoevenaar ,
amanuenses (zie 't declaratoir in de Utr. Cour. extr. van
13 Octob. 1786).
Ter deser dage wierd publiek gemaakt twee Resolutien
van de pretense Vroeds. De eerste behelst, dat de geremoveerde Raaden uyt en in de stad konden komen , mits
zij alvorens een acte tekenden , waarbij zij de tegenwoordige Vroedschap voor wettig erkenden , en declareerden
voor altoos af te zien van de regering , welke schreeuwende Resolutie in de wargild gekomen is door den fIr van
Haeften. De tweede Resolutie behelst , dat alle degeene,
welke voor den tijd van 24 uuren met zekerheid konden
ontdekken van den aantogt van militairen na deze stad ,
een premie zoude genieten van 500 ducaten , en zullende
de naam van den aanbrenger , des begeerende, worden
gesecreteerd.
26*
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Den 14en Octob. was alhier een aantal Regenten , zo uyt
Holland als elders gekomen, die de bekende acte van verbintenis of ligue te Amsterdam getekend hadden , vergadert , en hielden des nademiddags een groot diné in de
Place Rojaal, bij Mr Mos; dog wat hier in deze vergadering is gehandelt , word zeer geheim gehouden. Men zegt
dat dezelve reeds 100 sterk zijn.
Even na den 12en Octob. heeft de gr Raad v. Haeften
in commissie sig begeven na Rotterdam , en heeft aan de
burger-Gecommitt. aldaar, of aan de burger societijd, opening van de Utrechtse zaken gegeeven, met ernstig versoek van een sterk renfort van auxiliaire genoodschappers,
of dat anders de Utrechtse zaak en redressen aldaar verloren waren , zeggende dat de Staten van Amersfoort hoe
langer hoe onhandelbaarder wierden, en dat men geen
vertrouwen meer op de Utrechtse burgerij konden hebben.
Hierop zijn weder verscheide genoodschappers te Utrecht
gearriveerd ; dog 't geen kort daarna zeer verminderde.
Maandag den 16en Oct. is een commissie uyt de vergadering der gewapende burgercorpsen van Holland, op den
gen Oct. te Dort gehouden , bekleed door de HTen Costerus ,
Haentjes (van Dort), La Coste en v. d. Linden v. d.
Heuvel, na versogte audientie, door den Secr s en Clercq
Falek in de zogenaamde Vroeds. binnengeleid, ten einde
dezelve te feliciteeren met de afschaffing van 't reglement
van 1674 en 't introduceeren van 't nieuwe stedelijk reglement, bij welke gelegenheid door de Hr Costerus een
Iange en sterke aanspraak is gedaan aan de zogenaamde
Raad. Waarop de heer Eyck (door eenige burgers tot
President Burgemeester aangesteld) de (ecomm, heeren
heeft gecomplimenteerd.
Den 16e" Octob., des nademiddags, is een stadsbode
ten huyse van de geremoveerde Raaden rond geweest, met
aanzeggen uyt naam van den Clercq Falck , dat die heeren
aan de secretarye moesten stuuren de sleuteltjes van de
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laaden in de kleine secretarie ; dog geen der geremoveerde
Raaden hebben zulke boodschap geobtempereerd.
Den 17en Octob. wierden alle de 8 comp. schutters geconvoceerd en gecommandeert op hare loopplaatsen met
scherp te komen, zonder te zeggen de redenen waarom ,
welke geheimhouding zeer veele gissingen verwekte. Den
18en October, de compagnien yder op hare loopplaatsen met
scherp gecompareerd zijnde, wierden de scherpe patroonen
verwisseld en nieuwe in plaats van de oude uytgegeven,
om welk te verrigten alle de comp. wierden geconvoceerd,
en verscheide ambagtslieden moesten uyt haar werk komen , 't welk veel gemors onder de schutters maakte, dat
zij om zoo een bagatel weder in de wapenen moesten
komen.
Zaterdag den 21en Octob. is in de herbergen onder de
boeren een gedrukt en vuyl pasquil gespargeerd, waarbij
de boeren zeer sterk wierden opgezet tegens het huysvesten der militairen ten platte landen ; dat zij hetzelfde niet
behoefden nogte moesten doen , vermits zij jaarlijks logysgeld aan de Provincie betaalden ; dat zij de militairen
moesten wegjagen ; dat zij zig moesten wapenen, en haar
volkstem moesten laten hooren, tot redres van het provinciaale regeringsreglement.
Des namiddags zag ik onder twee escortes van genoodschappen schutters twee burgers opbrengen. Des Zondags
wierd er een soldaat opgebragt; dog wat die gedaan hadden,
weet ik niet : de zaken wierden voor de borgerkrijgsraad
afgedaan. Gepasseerde week waren 6 a 8 soldaten van
't regement van den Genl Maj. v. Monster, te Zijst en
Driebergen gecantonneerd leggende, gedeserteerd en alhier
aangekomen. Deselve sig hier vrijwillig aangevende, wierden met opene armen ontfangen en terstond sommige geemplojeerd tot de fortificatiewerken, en andere tot canoniers aangenomen , zo dat hier de desertie (van die kant
komende) opentlijk wierd gefavoriseerd.
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Zaturdag den 21en Octob. ontfing het Hof een missive
van HEdmog., waarbij het Hof wierd aangeschreven, dat
wegens de sessieneming van den Hr v. Hengst , hier boven
gemeld , het Hof moest protesteeren van geweld, en den
Hr v. Hengst versoeken sig te absenteeren , en in geval
hij sig niet wilde absenteeren, de besoignes met hem, en
dus de justitie , te staaken. De Hr President Oosterdijk
ten Hove gecompareerd zijnde, zeide aan den H r v. Hengst,
dat hij een missive van HEdm. ontfangen had, hem respecteerende; dat hij dien niet zoude voorbrengen en laten
leesera, dog dat hij President hem versogt sig voortaan te
willen absenteeren , of dat het Hof moest protesteeren van
geweld , en ingeval hij sig niet wilde absenteeren, dat
dan het Hof hare besoignes met hem moest staaken, en de
justitie laten stilstaan. Hierop repliceerde de Hr v. Hengst,
dat hij van sijn stoel niet soude opstaan, met een uyt zijn
zak halende de publicatie van de nieuwe Vroeds. in dato
den gen Octob. 1786 (hierboven aangehaalt) en versogt een
copye van het gepasseerde. De Hr President versogt toen,
dat hij zoude opstaan, en alsdan zijn versoek in omvrage
brengen, 't welk de Hr v. Hengst deede. En daarover bij
't Hof gedelibereerd , en den Hr v. Hengst binnen verscheenen zijnde, wieredoor de President aan den Hr van Hengst
de Resolutie gecommuniceerd , zijnde van deze inhoud :
Dat hij , President, nogmaals zoude herhalen de woorden,
die hij gezegd hadde , dat hij , Hr v. Hengst, die uyt zijne
mond konde opschrijven , dog dat hij geene copye daarvan
konde geeven. Hierop vertrokken de Raadsheeren en staken hunne besoignes met den Hr v. Hengst, blijvende de
President nog eenige tijd zitten met den Hr Griffier om
een rekening te taxeeren. Na dat eenige tijd geduurt had,
vroeg den Hr v. Hengst aan den President , of het Hof
gescheiden was; antwoorde de President: „Dat wil ik u niet
zeggen ," waarop den Hr van Hengst vertrok. Maandags
daaraan heeft de pretense Vroe d s, eet missive aan het
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Hof geschreeven , waarbij zij, om alle onaangename gevolgen voor te komen, het Hof aanschrijven den H r v. Hengst
te admitteeren. Dingsdag is weder ten Hove gecompareerd den H r v. Hengst ; dog vermits het overlijden van
de vrouw van den H r Raadshr van Oosterdijk, heeft dien
heer niet kunnen compareren , en is het Hof wegens de
weynige presente heeren terstond gescheiden. HEdm. hadden ook een missive aan den Hr Raad van Musschenbroek,
wegens de Stad in 't Hof gecommitteerd, geschreven , en
gelast dat hij sijne commissie bij continuatie zoude blijven
waarnemen. De Hr v. Hengst is vervolgens dagelijks op
het Hof gecompareerd ; dog wierden, zo lang hij daar present was, geene zaken verhandelt, en zo dra hij vertrok,
begonnen de Raadsheeren hunne besoignes, Ook heeft
het Hof den 31ep Octob. bovengem e missive van de pretense Vroeds. beantwoord. Den 27" Novemb. heeft de
pretense Raad gearresteerd een missive aan den Ed, Hove
Provinciaal , dienende tot antwoord van bovengem e missive.
Deselve missive is geinsereerd in de Utr. Cour. van 5 Dec.
1786 extraord.
Dingsdag den 24en October zijn de glasen van 't huys
van een diender van 't Hof, staande in de Watersteeg, op
klaare dag door een partje volk ingeslagen, om redenen,
gelijk men zegt , dat de diender of sijn vrouw sig zeer
onvoorsigtig had uytgelaten ontrent de patriotten, en bij
gelegenheid van de begraffenis van een lid van 't ExercitieGenoodschap , C. Roggeveen , gezegd had : „Is hier zo veel
te doen over Roggeveen? 'T was beter dat men hem uyt
de kist haalde en met een been aan de galg hong. Ik zal
er nog eens op snuyfen, ik heb oranjesnuyf in mijn doos,
daar een oranjeboom op staat." Des savonds wierd die diender onder een sterk escorte van schutters na het stadhuys
gebragt, onder een grote toeloop van menschen. Onder
't plonderen van gems huys en meubilen stonden verscheide
vreemde genoodschappers, die alhier ter hulp gekomen
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waren, hetselve aan te zien , ja sommige hitsen de jongens aan ; de steenen wierden uyt de straat gegraven om
daarmede in 't huys te smijten ; den ganschen dag was een
meenigte van volk voor dat huys samen gevloeid.
Maandag den 23 Octob. hebben de tehulpkomende vreemde genoodschappen een request aan de pretense Vroeds. gepresenteerd , waarbij sij te kennen geven, dat zij, vermits
er nu geen vijandelijke aanval op deze stad te verwagten
zij , nu hier ledig zitten , versoekende om tot 't een of ander geemplojeerd te worden ; bij welk request men zegt
dat zij niet onduydelijk te kennen geeven dat zij gaarn
na Amersfoort zoude willen trekken , om aldaar de Staatslieden te verjaagen en zig tegens de militairen te stellen.
Den 25 en Octob. heeft de pretense Raad 't pretense Gerecht geauctoriseerd om een publicatie af te kondigen tegens het schelden en malkanderen te injurieeren, ook tegens
't roepen van „Oranje boven en patriotten onder!" Welke
publicatie gedaan is ter gelegenheid van 't inslaan der glasen
van 't huys van den diender hier boven gemeld, en is nog
des savonds ten 5 uures afgekondigd.
Den 26 en Octob. is bij de pretense Vroeds. een Resolutie genomen, waarbij de 4 heeren Raaden Pronckert, Egeling, Maret en Vos van Zijil geauctoriseerd worden, onder
quitancie te ligten het voorhanden zijnde geld van de wijnen biercomptoiren ; waartegen de $ren Cóissarissen van
't wijncomptoir uyt de burgertje hebben geprotesteerd, als
kunnende 't geld niet laten volgen, strijdende zulks tegen
haar eed op de instructie gedaan. 'Twelk van die uytwerking is geweest , dat hierover op den 27en Octob. in de
pretense Vroeds. nader is gedelibereerd, en is geresolveerd
bovengeme 4 heeren als nog te auctoriseeren om het voorhanden zijnde geld van de bier- en wijncomptoiren op de
best mogelijke wijse , in geval van oppositie, te ligten en
de Aren Cóissarissen te guarandeeren. Welke Resolutie des
namiddags op 't wijncomptoir binnengekomen zijnde , heb-
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ben Cóissarissen uyt de burgerije gepersisteerd bij haar
protest , en geresolveert hiervan bij missive aan HEdm.
kennisse te zullen geeven. Des niet te min is het geld die
selfde vrijdag nademiddag geligd, van 't wijncomptoir f 5000,
van 't biercomptoir f 9000, te zamen f 14000.
Maandag den 30en Octob. is er een publicatie gedaan,
zijnde een ampliatie op de schuttersordonnantie, waarbij
de subordinatie van de schutters aan de officieren en onderofficieren word bevolen , welke publicatie met zo veel
genoegen als de vorige, zo het scheen, niet is aangehoord.
Te voren, wanneer er gepubliceerd werd door nieuwe
Raaden , wierd er geroepen hoezee ! dog bij deze publicatie
wierd er gezegd : „Nu kunnen zij ons verder de keel maar
toebinden." Deze publicatie had ten gevolge dat des woensdag savonds de comp de Swarte Knechten, moetende waken, een groot aantal schutters van de parade en wagt
t'huys bleven, zo dat zij de meenigvuldige posten op de
wallen en in de stad niet konden bezetten ; met November kogten sig een menigte van schutters onder de trom
en uyt de wagt , en er was een groot gemor onder de
schutters over dele publicatie.
Tot Regenten van 't kinderhuys zijn , in plaats van de
oude Raaden, aangesteld de Hren Burman, van Dam, Pronkere , Strik en van Nes v. Meerkerk. De Hr Burman , te
voren nooyt als Regent in bovengen t huys gefungeert
hebbende, wierd terstond tot boekhouder gekosen ; de Hr
Raad Abbema , die actueel boekhouder was, presenteerde
die post tot het uyteinde van het jaar te blijven waarnemen ; dog de Hr Eyck zeggende, dat die heer, hier geen
qualiteyt bezittende, dien post niet langer koude blijven
bekleedelt, werd dus sijn aanbod van de hand gewesen bij
de verdere pretense Vroeds.
Den . . Octob. heeft 't tegenwoordige gerecht een missive aan 't Gerecht van Amersfoort geschreven, over sekere
vrouwspersoon, die getrouwt zijnde, sig na Amersfoort in
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stilte had begeven, versoekende dat 't Gerecht van Amersfoort haar Boude na Utrecht zenden ow dus onder de maritale magt van haar man sig te begeven. Dog heeft de
Secretaris van Amersfoort , uyt last van Hren Principalen ,
aan den Secretaris v. Wachendorff een missive geschreven,
waarbij hij te kennen geeft wel te veeeten dat het oude
Gerecht van 't vorige jaar was gecontinueerd, dat hij dit
tegenwoordig Gerecht niet kon erkennen , versoekende te
weten hoe hetzelve gecomponeerd was ; waarop de H r Secret. v. Wachendorf gerescribeerd heeft; dog mij is niet
bekend wat SEd. antwoord geweest is.
In het laast van October heeft de Regering van Amersfoort circulaire missives van beklag , dat op naam van de
Vroeds. of burgertje van de stad Utrecht opentlijk afgegegeven en gedivulgeert wierd , dat deselve stad alleen was
uytmakende het derde lid van de Staten deler Provincie ,
geschreven aan de bondgenoten.
Den 31en Octob. is het balcon voor het stadshuys , waar
de musikanten ter gelegenheid van de installatie van de
zogenaamde nieuwe Raaden in de Vroeds., geseten en hun
musiecq geexecuteerd hebben , afgebroken , blijvende de 2
kanonnen van 't Exercitiegenoodschap als nog voor het
stadhuys staan.
Na dat de schuttertje, geadsisteerd door verscheide Genooduchappen , sedert 't begin van Augustus dag en nagt
't stadhuys , de poorten en toegangen van de stad, zo op
de wallen als elders, bewaakt hadden (optrekkende alle
avonden om 6 uuren een parade van tusschen de 300 en
400 mannen, voor welke dag- en nagtwacht yder schutter
4 sesthalven met het biergeld kreeg), zo zijn op zondag
den 5en Novemb. voor het eerst de wagten vermindert tot
op ontrent 40 manschap , zullende de wagten nu in 27
dagen rontlopen. In plaats van de schutters zijn volgens
Resolutie aangèstelt 16 wakers, moetende alle halve uuren
des nats de wallen met een ratel omlopen, dog niet ra-
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telen, dan na dat zij eenig onraad bespeurd hadden. Deze
ratelwagten verdienen yder 4 gls. in de week. Voorts is
er geordonneert, dat des nagts gestaadig een patrouille van
8 ruyters met een onderofficier te paard buyten de stads
poorten langs de cingels zal geschieden, hebbende des nagts
vrij stalling buyten de Catharijne poort bij de castelijn v.
Tienen in de herberg ..... Door 4 ruyters geschied de
patrouille te gelijk , waarvan 2 na de Tollesteeg poort en
twee na Weerd poort patrouilleerden, welke na de terugkomst door 4 andere afgelost worden ; yder ruyter kreeg
12 it. per nagt en den onderofficier 1 gl. Des maandags
den G en Nov. wierden de canonnen van de wallen gesleept
en gebragt op gesloten plaatsen , waar zij op de geschikste
wijse te bergen waren. Des maandags wierd ook het kruyd
uyt de musiecqzaal na het kleine auditorium van den Dom
gebragt en de bomben na de Mariekerk. De bewoonders
van den trans en verdere omliggende huysen waren gansch
te onvreden over de plaatsing van 't kruyd, en dat niet
zonder reeden , vermits aldaar de stad zeer bebouwd zijnde,
zeer gemakkelijk door brand etc. groot schade koude leyden en de bewoonders in groot gevaar waren.
Woensdag, den 8 en October , ontstond des morgens ten
8 uurera brand in het begin van de Hamburgerstraat,
Nieuwe Grachtzijde. De H r Capita Lt van de Hantvoetboog
en Collonel van 't Genootschap, de Hr Gordon , commandeerde iets aan een der houtschilden ; deeze met groot
vloeken zeide aan hem : „Wie dit en dat heeft jou in de
wereld geschupt, om mij te commandeeren," dog de Hr
Gordon die man sussende , dorst niets te zeggen. De fungeerende Gouverneur Eijck wierd ter dier gelegenheid mede
door een van de houtschilden op een gevoelige wijse uyt
de weeg gezet. De Hr Craayvanger, oud Cameraar, wierd
ter dier tijd opentlijk zeer geloueerd, en men zeide van
hem, dat was een ander man bij den brand als oase nieuwe
Cameraar, Na 't blusschen van den brand de H r Raad
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Craayvanger daar voorbij passeerende , kwamen terstond de
brandspuitmeesters na hem toelopen, en vroegen hem of
zij met de brandspuyt, welke nu maar stond te bevriesen,
en nu van geen nut was, vermits de brand gebluscht was,
na huys konden rijden ; dog de H r Craayvanger antwoorde,
dat hij niet meer over te zeggen had, dat haar nieuwe
Cameraar Goudoever woonde in de Korte Nieuwstraat.
Waarop zij repliceerden ten aanhore van een menigte menschen : „Hr Craayvanger , hou u maar gerust, 't zal zo lang
niet meer duuren als het reeds geduurt heeft : de oude
Vroeds. moet hersteld worden." Hieruit kan men zien, hoedanig verscheiden lieden over de tegenwoordige Utrechtse
zaken dagten.
Hebbe gehoort, dat op propositie van den Hr d'Averhoult
geresolveert is, dat alle de soldaten van de 2 regimenten
van den Gene' Maj. v. Monster en Coll. Grave v. Efferen,
ter repartitie dezer provincie staande , en tot Zoest, Driebergen , Zeyst en Amerongen gecantonneerd zijnde, welke
van hare regimenten na hier zullen deserteeren, alhier
zullen aangenomen, geguarandeert en in stads defensiewezen geëmplojeerd en beloond worden met 2 gls. 's weeks,
welke Resolutie zo veel mogelijk onder die regimenten
onder de hand is gecommuniceerd. Waarop een soldaat,
de zoon van Tijmen Mooy , wonende op den Domstoorn,
na hier is gedeserteerd , en sig op dusdanige wijle aangegeven heeft; dog zijn vader ongerust zijnde, gong na den
fungerende Gouverneur Eyck , en men verhaalt dat de Hr
Eyck aan hem zoude geantwoord hebben : „Weest maar gerust , hij moet maar hier blijven , wij sullen hem wel guarandeeren." Waarop de vader van de soldaat antwoorde :
„Maar mijn heer, indien de zaken eens omslaan , hoe dan ?"
Waarop men zegt dat de Hr Eyck repliceerde : „Dan zal
er wel een generale amnestie komen , en dan is u zoon
daarmede zo wel onder begrepen als ik."
Hebbe voorts gehoord, dat de Hr Strik van Loender-
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sloot een propositie gedaan heeft , waarbij hij een commissie versogt en yder lid van de pretense Vroeds. exhorteerde , dat die commissie en yder in lijn particulier iets
uytdagten om de Resolutien van de voorstemmende lesden,
te Amersfoort vergadert , te contratorqueren.
6 Nov. 1786 is bij publicatie van de pretense Raad
't gequalificeerd Collegie van Gecommitt. geauctoriseerd ,
om door de leden yder in de comp. , uyt welke zij zullen
gecommitteerd zijn , met adsistentie van Officieren en Scribaas, bij yder burger, welke daartoe in staat mogte geoordeelt worden, te informeeren, of dezelve genegen was
vrijwillig een of meer auxiliairen te inkwartieren , of in
plaats van inkwartiering wekelijks te contribueeren.
Op den 9en Novemb. heeft de pretense Vroeds. circulaire
missives aan de Schouten en gadermeesters binnen deze
provincie geschreven , waarbij zij als derde lid van Staat
declareeren , dat sedert de afgelopen maand van Julij geen
vergaderingen van Staaten of Gedeputeerden Staaten dezer
Provincie gehouden zijn , en dienvolgens vermanen om
buyten speciaal consent van de Vroeds. dezer stad, als 3 e lid
van Staat, geene bevelen , hoe ook genaamt, te gehoorsamen, welke sedert den laatste Julij dezes jaars op naam
van Staaten of van Gedep. Staaten dezer Provincie bereids
afgevaardigd zijn, of nog afgevaardigd zullen worden etc.,
en gelastende van geene verandering, hoe ook genaamd,
te maken in 't behandelen van 's lands penningen , maar
integendeel alle de gelden, door hun gegaderd wordende,
ter behoorlijker tijd te blijven bezorgen op de gewoone
's lands comptoiren binnen deze stad, op poene van ulieden
ons gevoelig ongenoegen te doen ondervinden etc.
Den 11 en Nov. is bij de pretense Vroeds., even als op
den 26 en October laastleden, een resolutie genomen , waarbij
de 5 heeren (tot deze Commissie van 26 Octob. is nog de
fir J. de Joncheere gevoegd) wederom geauctoriseerd worden onder quitancie te ligten het voorhanden zijnde geld
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op de bier- en wijncomptoiren, waartegen de Hren Colssarissen van 't wijncomptoir uyt de burgertje even als voren geprotesteerd hebben , en een missive dienaangaande
aan HEdm. hebben afgezonden na Amersfoort. Op Vrijdag
den li en Nov. is circa f f 5000 van 't wijncomptoir geligd
en van 't biercomptoir circa f .. .
Den 17en Nov. heeft de pretense Vroeds. aan de Cóissarissen van 't wijncomptoir uyt de burgertje laten afvragen,
of zij kennisre hadden gegeven aan HEdm., waarop de
Cóissarissen geantwoord hebben , ja , dat zij aan de Hren
Staaten , hunne committenten , hadden kennis gegeven.
Verscheide der notabelste inwoonders dezer stad zig zeer
ongerust makende over de plaatsing van zo groot een
quantiteit van buskruyd in 't auditorium , en vooral van
diegeene , welke om en b ij het auditorium wonen , is er
door verscheiden dier inwoners een request getekend,
waarbij zij versoeken , dat het kruyd van daar mag worden
vervoert. Ook is er dienaangaande een vergadering van
't Capittel ten Dom belegd , en aldaar geresolveerd om een
remonstrantie in de pretense Vroeds. dienaangaande in te
leveren. Nog is er in de vergadering van diakenen gepasseerde Donderdag eene Commissie van diakenen gedecerneerd aan de fungeerende Gouverneur Eijck, om te versoeken dat het kruid mogte vervoert worden ; tegen welke
Resolutie en Commissie de diakenen Bresser (Gecommitt.
uyt de burgerije) en de Haart (timmerman) geprotesteerd
hebben, dog welke Commissie bij de Hr Eyck niet is af
gewagt; alle welke voorli middelen van dat effect geweest
zijn , dat het kruyd op den 16 en Nov. des nademiddags uyt
het auditorium na de toorn Clotenburg , op het St. Servaashek , is vervoert.
Voorts is in de pretense Vroeds. een missive aan de
Ambagtsheeren binnen deze Provincie en in deze stad wonende , gearresteerd , contrarie den inhoud der missive van
HEdm. aan de Ambagtsheeren binnen deze Provincie , we-
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gens het betalen der penningen , (die) door haare Schouten
gegadert worden , te betalen aan HEdm. te Amersfoort.
Donderdag den 16 e11 Novemb. quamen ten huyse van den
H r Voet van Winsen , Ontfanger van 't anderdeel der generale middelen 's lands van Utrecht , de Hren Pronkert
en Egeling , van wegens de pretense Vroeds. gecommitteerd , en gaven aan den H r Voet over een extr. Resolutie
van gem e Vroeds., waarbij de Hren Pronkert , Egeling, J. de
Joncheere, Marret en Vos van Zip wierden geauctoriseerd
om gem e HEdm. comptoir te ligten de somma van twintig
duysend guldens, vertrouwende de Vroedschap, dat de Hr
Voet wel zal begrijpen, dat de Vroedsch. hem Hr Voet
constringueert tbt gem e ligting en hem guarandeert voor
de gevolgen. De Hr Voet deze Resolutie gelesen hebbende , zeide aan de Hren Pronkert en Egeling, dat hij
dat niet konde doen, vermits den inhoud van SEd. instructie contrarie luyde , dat hij zig als een eerlijk man zoude
houden aan sijn eed en instructie. Waarop de Hr Pronkert
repliceerde, dat hij aan den H r Voet raade , het gem e geld
te laten volgen , of dat hij anders niet konde instaan voor
de gevolgen , zo voor zijn persoon als buys. De Hr Voet
herhaalde nogmaals , dat hij het niet konde doen , dat hij
sig aan sijn eed en instructie zoude houden. Waarop de
Hren Pronkert en Egeling zig excuseerden , en zeiden dat
hij Hr Voet het niet qualijk moest nemen, dat zij het
niet konde helpen , dat zij daartoe van de Vroeds. gecommitteerd waren. Nadat die Hren vertrokken, gong de
Hr Voet na desselfs confraters , de verdere Ontfangers , de
Hren Th. de Joncheere en Kien , en verhaalde het gepasseerde en hoe hij hetzelve getracteerd had. Thuys komende,
heeft hij terstond van 't bovengem e kennisse gegeven bij
missive aan HEdm. (bedeput. , te Amersfoort vergaderende.
Zaturdag avond, den 18eq Novemb., waren de Regenten
van de Aalmoeseniersc. in hare gewone vergaderkamer
vergadert. Op die selfde avond waren de tJecommitt. uyt
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de burgertje mede in hare vergadercamer in de Aalmoeseniersc. , geconvoceerd. De Gecomm. Hanenbrink en v.
Heyningen in de kamer , daar de heeren Regenten van
't Aalmoeseniersc. vergadert waren, inkomende, maakte
daarover veel praats , waarover aan weerskanten hevige
debatten voorvielen. Dog ijndelijk hebben de Regenten van
de Aalmoeseniersc., de zagste partij kiesende , de kamer
aan de Gecommitt. uyt de burgertje voor dien avond gecedeerd, en verder hunne besoignes gehouden ten huyse van
een der Regenten van gene Aalmoeseniersc., de Hr Kock,
en hebben voorts een request dienaangaande aan de pretense Vroeds. des Maandags gepresenteerd.
Den Den Novemb. heeft de Raad der stad Wijk een
tweede missive geschreven aan de pretense Vroeds. dezer
stad , daarbij sig zeer beklagende over het niet beantwoorden harer eerste missive, en dat eenige leeden van de
pretense Vroeds. dezer stad met eenige Staatsleeden in
's Hage reeds buyten haar , zijnde een mede integrerend
lid van 't 3e lid van Staat , een conferentie hadden gehouden over eene aanstaande mediatie der bondgenoten , en
hebben gene Regeerders van Wijck een missive aan de
Hr en Staten van Groningen geschreven over eenige pointen ,
welke voor den aanvang der mediatie diende afgedaan te
zijn , voorts aanbiedende de stad Wijck voor de plaats tot
de mediatie.
Den 21en Novemb. twee boerewagens uyt de stal van
den Hr Geëlig. Raad H. Pesters , met hoog beladen zijnde,
en van daarna moetende na desselfs buytenplaats Lasbergen bij Zeyst vertrekken , wierden bij het uytrijden van
de poort door de burgerschildwacht aangehouden , en mogten niet vervoert worden voor en aleer zij gevisiteerd waren , of er ook precieuse waren daarop geladen waren, en
moesten ten dien eynde terugkeeren en reyden na de
bassecour van de Juffren D'averhault. Verscheide burgers ,
en vooral de auxiliaires , staken met hare sabels en ban-
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jonetten in het hooy; dog niets vindende dan eenig lijfgoederen voor de meiden , konden de wagens, nadat
deselve op een brutale manier ten naauwkeurigste geëamineerd waren, vertrekken.
Den 20en Nov. heeft de pretense Vroeds., even als op
den 26en Oct. en li en Nov. (zie hier voren) eerre Resolutie genomen, waarbij de voorn. 5 heeren wederom worden
geauctoriseerd , om onder quitantie te ligten het voorhanden zijnde geld van de wijn- en biercomptoiren , waartegen
de Hren Commissarissen van 't wijncomptoir uyt de burgertje,
even als voren, geprotesteerd hebben , en dienaangaande
aan HEdm. hebben kennisse gegeven; op den 22en zijn van
beide de comptoiren voorn. geligt de somma van f 10,000.
In de week voor den 20en Novemb. is er een groot aantal
canonniers afgedank t. ; men begroot deselve op 150 man.
In de week na den 20en Novemb. is er geresolveerd mede
een groot aantal auxi'liaires, zo genoodschappers als vreemde
schutters , te bedanken , en zijn in die week vertrokken de
genoodschappers uyt 's Hage, Gorcum en de Rotterdamsche
schutters, zonder dat deselve bij provisie door andere zoude
geremplaceerd worden, blijvende alhier eenige weynige
vreemde schutters, tot een lijfwagt voor de pretense Vroeds.
De Hr P. Engelbert , pretense Raad dezer stad , in de
maand van October in het land van IJsselsteyn met nog
eenige burgers dezer stad op de jagt zijnde , wierd door
de koddebeijer geactioneert. De H r Engelbert vroeg aan
de koddebijer, of hij wel wist dat hij Raad der stad Utrecht
geworden was; waarop de koddebijer antwoorde, dat hetzelve wel waar konde zijn ; dat hij niet vermogt te jagen
op de Prinsejagt, en dat hij als koddebijer was aangesteld
om op de jagt te passen. Toen zeide de Hr Engelbert:
„de Prins is een schelm, en zoo hij hier was, zou ik hem
aan piesjes hakken." Waarop de koddebijer repliceerde, dat
Hr Drossaert de Beaufort de jagt exerceerde. Waarop de
Hr Engelbert antwoorde, dat de Hr Beaufort nog groter
27
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schelm was , en dat hij waard was aan de hoogste boom
opgehangen te worden. De Hr Engelbert , de koddebijer
eene gulden gevende , zeide, dat hij een slegte karel zoude
zijn, indien hij deze actie niet aangaf, en zo hij deselve
niet aangaf, zoude hij, Engelbert, in de courant laten annonceeren , dat hij op het land t'IJsselstein Bejaagt had;
de koddebijer refuseerende de gulden , heeft hem geactioneerd. Dusdanig verhaalt men dat de zaak gepasseerd is.
Het Hof Provinciaal heeft kort daarna informaties bekomen , waarop de H r Engelbert moest verhoort worden.
In 't begin van Novemb. is de apothecar Dinant door
een commando van de burgerwacht uyt deszelfs huys geligd en na het stadshuys gebragt. Hij had rusie met desselfs huysvrouw , die de burgerwagt deed inroepen en hem
terstond na het stadshuys bragt ; een schreeuwende taak
voorwaar, imand uyt sijn ijgen huys, daar men veylig moest
veesen, te ligten , zonder eenige zware misdaat gepleegd
te hebben , zonder apprehensie corporeel, ja selfs zonder
voorkennisse van 't Gerecht.
Den 24en Novemb. hebben de IHren HEdm. Gedeputeerden , ingevolge de auctorisatie van de ifren Staten op deselve verleend, ter gelegenheid van de aanstaande ordinaris
beschrijving der Heeren Staten dezer Provincie tegens den
G en Decemb. 1786, de gewone missive, dienende tot overzending van de pointen van beschrijving aan de stad Utrecht
gearresteerd. HEdm. erkennen geen ander wettige Regenten dan die geenen welke op den 12en Octob. 1785
geinstalleerd en beëdigd zijn, en hebben • daarom deselve ,
schoon door een gedeelte van de burgertje geremoveërd
van hare raadsplaatsen, beschreven, en HEdm. insteeren
en verwagten , dat deselve, en geene anderen , ter dezer
beschrijving zullen compareren , ten einde met de andere
leeden van Staat te besoigneeren en resolveeren op alle
voorkomende zaken, zo als ten meesten dienste van 't Vaderland in 't gemeen en van deze Provincie in 't bijsonder
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geoordeelt zal worden te behooren. Uytnemend fraay is
het slot van bovengem e missive. In de Utrechtsche courant
van 27 Nov. 1786, n°. 144, is deselve te vinden, welke
conform het autentiecque is; in dezelve zijn de articulen van beschrijvinge overgeslagen. Art. 1 behelst : om
te delibereren en te resolveeren over alle zaken, het beneficeeren der gemeene middelen met den aankleven van
dien rakende , en in de middelen die in den aanstaanden jare zullen moeten worden geheven , te consenteeren.
Art. 2: Item om te examineeren de ord e en extraords Staten van oorloge over den jare 1787 te petitioneeren, daarover te delibereeren, resolveeren en daarin te consenteeren.
Art. 3: Item om te consenteeren in de extraords petitien ,
die geduurende deze beschrijving zullen inkomen. Art. 4:
Item om te examineeren den staat der comptoiren van de
Provincie , hoe en op wat wijse de sware lasten verminderd en welke menage na omstandigheid van tijden betragd
zullen kunnen worden. Art. 5: Item om te delibereeren ,
hoe bij vervolg van tijden , conform het rapport op den 29eit
Sept. 1756 uytgebragt , de Hr Landcommandeur en verdere
heerera van 't Duytschen Huys, uyt hoofde van de Commandeurijen bij deselve geacquireerd, zouden kunnen worden geobligeerd om deswegens hunne respe tauxen ten
behoeve van 't comptoir van HEdm. domainen te betalen ,
in conformité van de lijste den 21 en April 1683 gearresteerd. Art. 6: Om te delibereeren en resolveeren of de
revisien niet op eene betere voet behoorden te worden
gereguleerd, en vastgesteld, dat reviseurs in 't toekomende
zullen moeten worden verkoren uyt de resp e Hoven van
de Republiecq , zo als in andere Provincien gebruykelijk
is. Art. 7: Item om te renoveeren 't gestatueerde bij publicatie der Hren Gedeput. van den 10 en Aug. 1643, ingevolge van de Staatsche Resol. 8 Feb. 1603 geëmaneert,
ontrend den graad van affiniteit, binnen welke niet is gepermitteerd een huywelijk te contracteeren. Art. 8: En
27 *

420

Eenige aanteekeningen wegen8 het

eindelijk op alle andere zaken , die bij voorgaande beschrijving onafgedaan gebleven zijn. Nu volgd ten slot dezer
missive 'tgeen in de voors. Utrechtsche Courant gemeld
staat. En was deze missive geschreven uyt Amersfoort den
24en Nov. 1786. Was geparapheert W. Methorst. Onder
stond : ter ordonn. van de Gedep. der Ed. Mog. Heeren
Staten 's Lands van Utrecht. Was getekent H. A. Laan.
Deze origineele missive is door de fir Burgr Loten op den
28en Novemb. 1786 aan mij en andere heeren Raden, welke
op den 12 en Octob. 1785 zijn geinstalleerd en beëdigd,
rondgezonden.
Den 26 en Novemb. , gepasseerde maandag , is bij den
pretense Raad een missive afgesonden na de Regeerders
van Wijk , zijnde een rescriptie op de twee missives van
25 Octob. en 10 Novemb. Zie hierover de Utr. Courant
van den 27en Nov. 1786 n°. 144.
Ook heeft de Magistraat van Wijk een missive gearresteerd en afgesonden aan de Schouten en Gadermeesters ten
platten lande dezer Provincie, en hun aangeschreven om
geene bevelen op den naam der Staten of Gedeput. Staten, tot demanueering van 's lands penningen bereids of
nog gedaan zullende worden , als andersints te pareeren ,
veel min te gehoorsamen aan eenige aanschrijvingen van
de Stad Utrecht , schoon zig arrogeerende alleen uyttemamaken het 3e lid van Staat, onder bedreiging van derselver
gevoelig ongenoegen in cas contrarie, en onder beloften
van indemniteit van en guarantie voor alle nadelige poursuites , over 't nakomen dier aanschrijving.
Ter vergadering van Holland is ingekomen het rapport
over de vierledige propositie der stad Amsterdam , nopens
de mediatie in de differenter, welke sedert een geruymen
tijd in de Provincie van Utrecht subsisteeren , zijnde mede
bij geme rapport alstoen geëxhibeerd een missive aan Burgren
en Vroeds. der stad Utrecht (zie Utr. Cour. 27 Nov. 1786,
N°. 144). Negen steeden hebben sig terstond met 't rap-
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port geconformeerd , terwijl het door de 10 overige leeden
der vergadering is overgenomen.
In het laast van de maand Novemb. heeft de Hr Raad
de Ridder een propositie in de pretense Vroeds. gedaan ,
om de Hren Staten te Utrecht te beschrijven tegens de
ordinaire vergadering van Staat , den G en Decemb. , op
poene dat de leeden , welke alhier niet compareeren, zouden gebannen worden. Wat hierop geresolveert is , is mij
niet gebleken. — Ook heeft de pretense Vroeds. geresolveert de somma van honderd duysend guldens te negotieeren. Op den 27eri Nov. heeft de pretense Vroeds. gearresteerd eene missive aan den Hove Provinciaal, dienende
tot antwoord van eene missive van gen e Hove, den Ken
October aan de Vroeds, geschreven (zie hierboven bl. 407
en Utr. extr. Cour. van 5 Decemb. 1786). Nog heeft de
pretense Raad wederom geresolveerd het voorbanden zijnde
geld van 't wijn- en biercomptoiren te ligten , waartegen
door de Hren Commissarissen van 't wijncomptoir uyt de burgerije, even als voren , is geprotesteerd: zijnde van het wijncomptoir geligt ontrent f 4000, en van 't biercomptoir f ...
In het laast van Novemb. is het gebeurt , dat er eenige
questie was onder de voerlieden over het rijden van een
wagen , uyt Duytsland komen , of deselve met 3 of met 4
paarden verder moeste getransporteerd worden. De Hr pretense Burgem r Eyck met de Hr pretense Raad d'Averholt
buyten de Wittevrouwepoort komende wandelen , bemoeiden zig met bovengen e questie. Dog de voerman Franken ,
zig niet willende submitteeren aan hare decisie, en sig
houdende aan de ordonnantie, dreigde de Hr Eyck die
voerman , met sijn stok opligtende , te zullen slaan, waarop
de voerman zeide, dat hij een borger niet vermogt te slaan,
en vattende met een een stok van de wagen , om , so de
Hr Eyck sloeg, hem wederom te slaan, en zeggende tegen
den Hr d'Averholt: „Wat bemoey jij er mee, Vroedschap
van een blank": zo gering agte hij die Vroedschap.
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Den le!' December heb ik , nadat ik ruym twaalf weken
geen voet uy.t de stad gezet had (zijnde daarin verhindert
door de schreeuwende onregtvaardige Resolutie van de
pretense Raad , dat geen der geremoveerde Raaden uyt de
stad vermogten te gaan , alvorens zij zekere acte getekend
hadden, waarbij z ij de tegenwoordige Raad voor wettig
erkenden en zig declareerden af te zien van hare raadsplaatsen) voor de eerste maal een wandeling uyt de poort
gedaan , langs het cingel van de Weerdpoort tot de Wittevrouwepoort na de Gilbrug, om aldaar de aangelegde
batterijen te gaan zien. Ik ben zonder eenige hinder de
poort gepasseerd, also ook des anderdaags hebbende een
visite gedaan te Maarsen bij de Hren Raden v. Dielen en
v. Romond, en aldaar verdere goede vrienden gaan besoeken , die wegens de tijdsomstandigheden te Maarsen
een optrek gehuurd om den winter te passeeren. Hebbe
in 't begin van December met mijne gedagten dese stad
doorwandelt , en opgetelt ruym 60 huyshouden , welke nog
niet de winterquartieren in de stad hadden betrokken :
deels waren deselve nog buyten , deels hadden , gelijk hier
boven gemeld is, een optrek gehuurd ten platten lande,
om de winter te passeren. Alle de leeden van Staat te
Amersfoort vergaderende, met derselver Ministers en suppoosten , waren of te Amersfoort of op hare buytenplaat•
sen , de Hr Graaf v. Boetselaar, in de Ridderschap sessie
hebbende, en thans ontfanger van de xx en XL penra , op
dosselfs buytenplaats te Langerack zijnde , schreef een brief
aan de pretense Raad en versogt vrije acces en reces in en
uyt deze stad, 't welk hem bij missive van gem e Raad wierd
geaccordeerd, waardoor hij erkende de pretense Vroede.
In het begin van December quamen des 's avonds 5
vreemde genoodschappers bij den Hr Advoct Storm aanbellen, en vroegen aan de knecht om mijnheer te spreken.
De knegt na agter gaande om mijnheer te roepen , volgden deze hem. De Hr Storm uyt de kamer komende , vroe-
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gen zij, of zij hier konden logeeren. De H r Storm weigerde
het hun, waarop zij antwoorden , dat zij bij de meiden wel
konden slapen. De H r Storm vroeg hun , of zij meenden
dat hij hoerhuys hield. Toen zeiden zij, dat zij dan wel op
de planken konden slapen ; dog de dir Storm raaden hun ,
dat zij hoe eer hoe liever zouden vertrekken of dat hij
genoodsaakt was andere middelen in het werk te stellen.
Des 's avonds om 8 uuren kwamen zij bij de grossier Mulder,
en vroegen ook om logement ; dog geni e Hr Mulder niet
thuys zijnde , quamen zij des 's avonds om 10 uuren wederom; de Hr Mulder de deur niet openende, scholden
en raasden zij en sloegen op de deur.
Op Maandag den O en Dec. is bij de pretense Vroeds.
ingediend een adres uyt naam van 't Collegie van gequalificeerde Gecommitt. en uyt naam van de Geconstitueerdens van 1368 burgers , tendeerende om niet gaaf in de
voorgeslagene en aangenomene mediatie in te stemmen
(zie 't adres in extr. Utr. Cour. van 5 Decemb. 1786). Ook
is er gearresteerd twee gelijkluydende missives , de eerste
aan de Hren Geëligeerde Raaden , en de tweede aan de
Ridderschap , inhoudende een deductie .van hare verrigtingen (zie Utr. Cour. van 8 Dec. 1786, N°. 147).
Ter dezer dagen kwam er ook een pasquil uyt op de
geremoveerde Raaden, welke in laffe termen en geensints
het character dier heeren afschilderende , bestond. Ook is
er een pasquil uytgekomen op de pretense Vroedschap.
Den li en Dec. 1786 is bij de pretense Raad een publ.
gearresteerd wegens den brand.
Den li en Decemb. zijn er Benige compagnien in de kerken opgeroepen wegens de mediatie, waarin een lang vertoog voorgelesen wierd, dog men niet heeft koenen verstaan
wat hetzelve behelsde.
Den lien Decemb. zijn wegens de pretense Vroeds. de
pretense Burgr Eyck , pretense Raaden Pronkert en van
Nes v. Meerkerk gecommitteerd om met twee Gecommit-
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teerdeus uyt de burgertje alle de kasten en papieren op
de Statenkamer te verzegelen en de deuren en vensters
der Statenkamer te laten toespijkeren, ten einde te beletten dat HEdm. van geen papieren gebruyk te kunnen
maken. Hierover heeft de conchiergie van de Statenkamer
Muntendam , bij missive aan HEdm. , te Amersfoort vergadert, kennis gegeven en geklaagd, welke missive in
handen van HEdm. Gedeput. is gesteld.
Op het ontfangen van bovengem e missive van beschrijving (zie hierboven 24 Nov.) zijn op den Gen Decemb. ter
ordinaris Staatenvergadering verscheenen seven Raaden :
Borgr van Bronkhorst , logeerende op Zuylesteyn , Oudborgr Verbeek, op lijn buyteplaats te Zeyst zijnde, Oudborgr van Musschenbroek , op zijn buytenplaats aan de Bilt
zijnde, Raden Wieling, Gecomm. ter Generalits Rekenkamer, J. J. v. Westrenen , op Sterkenburg gelogeerd, W. N.
Pesters, Gecomm. ter Generaliteit , Zaal, te Cuylenborg
logerende, waarbij op de volgende Staatsvergadering in
Januarij 1787 gekomen is M r R. Verschoor, op zijn buytenplaats zijnde bij Rheenen. De overige Stadsgecomm.
wierden belet om ter Staatsvergadering te komen , omdat
zij in de stad woonden.
Den G en Decemb., de dag van de Statenvergadering te
Amersfoort , quamen daags te voren uyt den Haag de Hren
v. Reede, Graave van Athlone, Vrijhr v. Amerongen , sessie
hebbende in de Ridderschap , de Raden Wieling en Pesters,
om den volgende de Staatsvergadering bij te wonen. HEd.
waren met 't jagt komen varen tot de hofstede Papendorp ,
een half uur van Utrecht gelegen. Deze heeren waren
aldaar uyt 't jagt in een koets met 4 paarden bespannen
gaan zitten , en reeden zo de buytencingels der stad om
verders na Amersfoort. Buyten aan de Gilbrug komende,
vonden zij het hek van de barriere gesloten ; de burgerschildwachten vroegen terstond aan de koetsier, wie hij in
de koets had, welke terstond prompt daarop antwoorde :
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Het zijn Amsterdamsche heeren, die ik na Zeyst moet brengen. Hierop werd terstond de barriere opengedaan, en
zij ontkwamen 't gevaar van gearresteerd , en daardoor belet
te worden van niet ter Staatsvergadering te compareeren.
Even nadat zij gepasseert waren , kwam er een courier ,
van Woerden afgezonden , aan , welke kwam ontdekken dat
bovengeni e Hren Woerden gepasseert waren , en dat zij die
heeren moesten arresteeren ; dog het was gelukkig even
te laat.
In het begin van Decemb. wierd door verscheide deftige
burgers een declaratoir getekent , welke aan HEdm. zoude
gepresenteerd worden , waarbij zij verklaarden niet medegewerkt te hebben om de oude Regering te removeeren;
dat zij integendeel niets tegens deselve hadden , en dat zij
gaarn zagen dat die heeren hoe eer hoe beter hersteld
wierden ; ook versog.ten zij dat de oude constitutie mogt
gemainteneerd worden , tot het tekenen van welke declaratoiren een groote toeloop was. Twee burgers, waarvan
een de blikslager de Rooy was , vernomen hebbende dat die
declaratoiren _ter tekening lagen, onder andere bij J. Bruyninck, wittewerker op de Oude Gracht ; dele twee burgers nijdig zijnde, dat die tekening zo groot een toeloop
had, vervoegde zig ten huyse van J. Bruyninck , voorgevende dat zij ook die declaratoiren wilden tekenen , onder
schoonschijnende woorden. Bruyninck , die 2 lieden niet
kennende, maakte in 't eerst swarigheid het declaratoir
te laten zien , en zeide dat hij des 's anderdaags bij haar
zoude komen met het declaratoir, dat hij het declaratoir
niet ter tekening had , maar dat hij het voor haar zoude
zien op te lopen. Des anderen daags 's avonds Bruyninck ,
ten huyse van de Rooy komende, haalde het declaratoir
uyt sijn zak ; dog toen zeiden deze twee burgers, dat zij
niet van eene gedagten waren, en dat zij hem het declaratoir niet zoude wedergeeven. Toen zeide Bruyninck , dat
zij dan schelmen waren ; waarop de Rooy zijne knegts , in
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de kelder werkende , stampten ; dog Bruyninck , merkende
dat het tijd was om heen te gaan, vertrok, latende zijn
declaratoir agter , 't welk hem op eene verraderlijke wijze
was ontstolen; op welk declaratoir 15 burgers getekend
hadden, welk declaratoir daarna in de stads kelder in een
duyvelskop openbaar zijn te pronk gehangen , welke burgers naderhand voor het pretense Gerecht zijn ontboden
en op een ongehoorde wijse zijn ondervraagd. Onder andere zijn voor het pretense Gerecht wegens bovengeme zaak
geciteerd de Notaris de Graaf, om te respondeeren op
wel 50 articulen ; onder andere hebben zij hem gevraagd
wegens het declaratoir, dat bij de grossier Mulder, in de
Korte Nieuwstraat , ter teekening ligt , wie er al in zijn
huys gaan , wat hij er van wist, of hij, Nots de Graaf,
ook voor de oude Regenten was , of hij ook met deselve
converseerde etc. De Secretaris van 't Gerecht, v. Wachendorf, versogt aan 't Geregt, of gem e de Graaf eens buyten
mogt staan , hetwelk geschiede ; toen zeide de Secretaris ,
dat diergelijke articulen geen stijl van inquireeren was.
Hierop wierd ge ni e de Graaf weder binnengeroepen en
gecongedieert. In Januarij is de tinnegieter Buyn voor
't pretense Gerecht ontboden, en heeft zeer vrijmoedig zig
verantwoord; onder andere vroeg men hem , hoe hij tot
het tekenen van het declaratoir gekomen was , en of hij
het zijne knegts had laten tekenen. Waarop hij antwoorde,
hoe de heer Pronkert (die daar als Schepen zat) er toe
gekomen was tot het tekenen van alle de voorgaande requesten aan de oude Regering, en hoe hij er zijne knegts
tot dat tekenen toe gekregen had. Hierop stond de Hr
Pronkert zeer gramstorig op en zeide: „Wat zegt gij daar"?
en ordonneerde aan de Secretaris hetzelve in de responsiven aan te tekenen , hetwelk M r Buyn mede versogt,
opdat het niet verdraayd en leugenachtig zoude verhaalt
worden. De grossier Mulder heeft ook voor dat pretense
Gericht moeten comp'areeren, en op verscheide articulen
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wegens het tekenen van bovengeni e declaratoir respondeeren. Zo verre gong ter dezer tijd de dwang, daar men
wist door 't aanjagen van allerlij vrees te beletten zijne
gedagten vrij uyt te declareeren.
De Regering der stad Rhenen heeft mede een missive
geschreven aan de Schouten ten platte landen, gelastende
van geen geld te demanueeren. Zie den inhoud dier missive in de Utr. Cour., 22 Dec. 1786, N°. 53.
Ontrent Kersmis is de Hr van Amerongen, Hr v. Renswoude , Geëligeerde Raad, in de stad geweest; men zegt,
dat SEd. hiertoe van de Gecommitt. van de burgertje was
versogt, en zij hem beloofd hadden het vrij acces en reces
in en uyt de stad ('t welk NB. de andere Staatsleeden
werd geweygert); dog men zegt, dat SEd. daarop geantwoord , dat hij het vrij acces en reces niet van noden had,
also hem dat van selfs uyt de natuur toekwam. De Gecommitt. uyt de burgertje en sommige pretense Raaden
kwamen hem verwelkoomen, en hebben met SEd. in het
htjmeltjk gebesoigneerd ; maar wat de uytslag hiervan zal
zijn, blijft geheim. Ook hebben Gecommitt. uyt de burgertje
een missive geschreven aan de Hr v. Amerongen, Hr van
Schalkwijk , sessie hebbende in de Ridderschap en op lijn
buytenplaats gelogeerd zijnde, om SEd. uyt te lokken,
om weder met er woon deze winter in de stad te komen ; dog SEd. heeft bij missive geantwoord, dat hij verwondert was dat Gecommitt. uyt de burgerij aan hem een
brief schreven, also de Ridders ijgentlijk op het platte
land op hare Ridderhofsteden t'huys hoorden, en dat SEd.
niet eerder dagt in de stad te komen, voor dat alle de
leeden van Staat , weder in de stad konde komen , en
aan haar het vrije acces en reces in en uyt de stad vergunt wierd.
Zie Extr. uyt de Resol. van de Edele Ridderschappen
's lands van Utrecht den 28en Decemb. 1786 op de missive
van de pretense Raad der stad Utrecht van 5 Dec. Zie
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de Haagsche Courant 6 Jan. 1787, N°. 4, hieruit kan men
zien hoe de H ren dogten.
Den Z en Jan. 1787 is bij publicatie door de pretense
Raad aan alle Schouten, Gaderm rs , Collecteurs binnen deze
stads vrijheid woonachtig, aangezegd, dat deselve geene
door hen gecollecteerde penningen buyten deze stad, veel
min na Amersfoort , zullen overbrengen , op poene etc.
Op den Oen Januarij 1787, zijn om 12 uuren alle de 8
burgercompagnien, wagtvrijen en uytkopers, alle ende een
ygelijk, niemand uytgezondert, zo als de Gecommitt. in
elke compagnie voorlasen, geconvoceerd. Dog het is alvorens wederom besijde de waarheid, dat alle en een ygelijk,
niemand uytgezondert, opgeroepen is, want het zijn verscheide burgers en aanzienlijke lieden, gelijk ook geen van
ons, in dit huys, niet opgeroepen. Op deze convocatie wierd
voargelesen een memorie van circa 31 pagina, rouleerende
over de mediatie, en wel zo dat voor en aleer zij aan de
voorstemmende leeden vrij acces en reces zouden toestaan;
dat de militairen van de Provincie moesten verwijdert worden, en dat zij alsdan beloofden, dat de auxiliairen daags
daaraan uyt de stad zouden vertrekken ; voorts dat het
stedelijk regeringsreglement afgedaan was, en dat er maar
3 Provincien, Holland, Overijssel en Groningen tot de
mediatie moesten geaccepteerd worden. In de comp. de
Oranjestam waren onder andere op de convocatie in de
Lutersche kerk present de Hren Griffier de Wijs, D.W.
v. Vloten, Administrateur van de Momboircamer, de Notaris H. v. Vloten, de Makelaar Rutgers en de H r Kol,
Secretaris van de Lekdijk-benedendams. De Hr Griffier
de Wijs deed aldaar een treffende aanspraak , en gaf te
gelijk te kennen , dat hij nu nog nooit was opgeroepen,
maar dat SEd. op de convocatie gekomen was, omdat gehoord had, dat er zaken van 't uyterste gewigt zouden worden verhandelt , en dat SEd. meende ook onder de burgerije te behoren. Ook versogt hij te mogen weten, wanneer
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men zijne gedagten op bovengeme memorie moest in scriptis
overgeven , wanneer men zeide : „die reflectien te maken
heeft, moet deselve van avond om 6 uuren opgeven." Waarop
de Hr de Wijs antwoorde , dat hij dat overliet aan lieden,
die meer vatbaarheid en kunde hadden , dan hij ; dat hij
geen verstands genoeg had om zaken van dat aasbelang
in zoo een kort bestecq van tijd na behoren te kunnen
beantwoorden ; hij versogt dierhalven copye autenthiecq
ter sijner costen, en een behoorlijke tijd om daarop te
kunnen antwoerden. Toen SEd. zulks zeide, onstond er
een geschreeuw van agteren: „dan moesten wij alle copye
autentiecq hebben : dat kunnen wij wel begrijpen, en nu
terstond daarop antwoorden" etc. Bovengem e heerera uyt
de kerk gaande, wierden met woorden geinsulteerd , en op
hun sterk aangedrongen , zodat zij blijde waren dat zij in
de ruyme lugt waren. De H r de Wijs heeft na die ijgen
dag niet de copye autentiecq van voors. memorie , maar het
origineel gekregen, hetwelk hem door eene Kruls, Gecomm.
uyt be burgertje en welke te Rotterdam bankroet gespeeld
heeft en hier aan 't comptoir de erfhuyzen nog een grote
comme gelds verschuldigd is, is aangebragt. Deze Kruls had
des smorgens in de Luthersche kerk gezegd : „wij willen
liever door het uytvaagsel van de hel geregeerd worden ,
dan door de oude Regenten." Voorts zijn nog in de onderscheidene compagnies bij de convocatie verschenen de
Hren Strick, Hr v. Rijnauwen, en Ivoy in de comp. de
Bloedkuyl ; de Hren Overmeer, Roemer , Tydeman en
Kol , de oude , in de comp. het Papenvaandel , welke bijna
op dezelfde wijs als de Hr Griffier gesproken hebben ; dog
hot mogt niets baten , en bovengem e inhoud van de memorie wierd geconcludeert , schoon er duysende burgers op
die convocatie niet tegenwoordig waren , en andere sig
daartegen expliceerden ; dog dit was de zogenaamde volks
stem van eenige schreeuwers en doordrijvers.
In 't begin van Januarij is de Hollandse post , uyt Hol-
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land na Gelderland en Nijmegen rijdende, aan de barriere
bij de Gildbrug door de burgerschildwagt aangehouden , en
mogt de barriere niet passeeren , en was genoodsaakt terug
te reiden na de Commissaris van de Hollandse postere,
Bor, buyten de Wittevrouwepoort, aan wien hij het geval
te kennen gaf. De Commissaris Bor, de importantie van
de zaak penetrerende , gelaste hem andermaal te voet na
de barriere te gaan , en de burger Officier te spreken , en
te versoeken, dat hij hem tog geliefde te laten passeeren ;
dat er zo veel aan gelegen legt, dat de posten niet getardeert worden; dog het mogt niet baten , en quam met een
weygerend antwoord weder terug bij de Commissaris Bor,
die hem toen gelaste , om alle retardement voor te komen,
over de Blaauwcapel te rijden , gelijk geschiede. Terstond
schreef de Commissaris Bor aan de Hollande Commies
Generaal der posterijen , klagende over bovengem e geval ;
hetwelk van dat effect geweest is, dat de pretense Raaden
alhier een missive uyt Holland geschreven is, waarbij zij
versogt wierden daarin in het vervolg te voorsien.
Den 8 en Jan is bij de pretense Raad een publicatie gedaan tegens 't tekenen van declaratoiren , 't presenteeren
van adressen en requesten etc. aan iemand, wie 't ook zij ,
buyten den tegenwoordige Raad.
Bij het verleggen van de vergadering van Staat na Amersfoort , zijn HEdm. gelast sig daar na toe te begeven , de
deurwaarder van HEdm., Budding , en 3 Statenbodens,
A. v. Eijck , Hekman en v. d. Lee. Deze zijn tegens Dondendag den 25 en Januarij 1787 des voorn ten 10 uuren
geinthimeert om te compareeren in persoon voor het pretense Gerecht der stad Utrecht, op poene van apprehensie
corporeel. Bovengen e personen hebben sig bij HEdm. Gedeputt. geadresseerd, die hare personen speciaal onder
HEdm. guarantie genomen en haar gedrag geapprobeerd
hebben, als niet obedieerende aan die inthimatien van een
pretense Gerecht. Zo verre ging het , daar die lieden
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niets gedaan hadden , wierden zij geinthimeerd , op pane
van apprehensie corporeel ! Hierbij dient het navolgende
geval geannoteerd. Bovengen e Hr Budding eenige affaires
met de Schout van Oostveen, Soesbeek , en nu Gecommitt.
uyt de burgerijs, uytstaande hebbende, waren geconvenieerd om aan de Martensdijk elkandere te spreken. Op
lekere daartoe bestemde dag Soesbeek , met zijn vrouw en
dogter na de Martensdijk rijdende , vonden volgens afspraak
de Hr Budding aldaar. Budding terstond na de gezondheid van zijn huisvrouw en kinderen (welke te Utrecht
verbleven waren) vernemende, antwoorde Soesbeek : dat
moet UE. aan mijn vrouw of dogter vragen, welke terstond zeide : Budding , uw vrouw heeft een miskraam en
is heel erg, of diergelijke woorden in substantie. Budding
hierop zeer ontstellende, zeide : dan ga ik terstond , er mag
van komen wat het wil, na de stad , en zal direct na de
Vuurst toerijden om aan den • H r v. Drakesteyn , bij wien
hij eenige dagen gelogeerd was , mijn geval te kennen te
geeven , en te zeggen dat ik terstond na de stad zal rijden.
Budding op Drakesteyn arriverende, verhaalde, zeer ontsteld zijnde, het geval. De Hr V. Drakesteyn was dien
ijgen dag te Utrecht geweest, en had, om Budding te
verrassen , desselfs huysvrouw mede na Drakesteyn genomen , en was bij 't arrivement van Budding in een andere
kamer gegaan. De Hr v. Drakesteyn aan de kamerdeur
kloppende , stond onverwagts de vrouw van Budding voor
Buddings oogen , fris en gezond ; dus ontdekte Budding
op een gelukkige wijse de valsche trek , die Soesbeek hem
gespeelt had, om hem , daar er tegens hem apprehensie
corporeel lag, zo als boven gezegd is, op een sinisterlijke
wijse in de stad te doen komen , en hem in een groot labyrinth te brengen.
Den 13 en Jan. 1787 is bij de pretense Raad een publicatie tegen 't plegen van moedwilligheden langs de publieke straten etc. gepubliceerd.
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Den 16, 23, 24 en 25 en Januarij zijn alle amptenaren,
als schippers, bodens, groefbidders etc., uytgenomen de
Hren stads secretarissen , professoren en predikanten, op
stadshuys ontboden , welke het volgende declaratoir door
de Clercq Falck wierd voorgelesen: „Ik verklare mij aan
dezen raad, zo als dezelve op den 12 en Octob. 1786 in
possessie is getreeden, te onderwerpen , zonder mij tegens
dezelve door opentlijke of onderhandse pogingen te zullen
verzetten, op poene en te vreden zijnde van, des contrarie
doende, van mijn ambt of officie verlaten te worden." Alle
de officianten zijn genoodsaakt geweest, zo zij zig van hare
ampten niet zouden verlaten zien , het bovengem e declaratoir met ja te beantwoorden; evenwel zijn er eenige burgers , welke het declaratoir niet hebben willen doen , als
de radermaker Amerongen, zijnde schouwer van de wagens
der voerlieden , de timmerman Fremerye, den drogist van
Dorsen, adsistenten van de brandspuyt, en nog twee anderen. De patriotten hadden niet gedagt, dat het declaratoir in het algemeen bij de voors. officianten zoude met ja
beantwoord zijn, en hadden gehoopt langs deze weg nog
veel dolle patriotten aan goede ampten te koenen helpen ,
daar er, zo men zegt, wel drie hondert in de burgersocieteid de Blaauwe Druyf op een goede uytslag voor hun ,
en die doe bedrogen uytkwamen. Men zegt, dat de meeste
pretense Raaden er voor waren om het declaratoir met
Bede te doen bevestigen; dog dat de Hren Strik van Loendersloot en Voorda hier sterk tegens protesteerden , en
vermeenden, dat dan een oproer onvermijdelijk was : indien
zulks doorgedrongen wierd, wilden die Hren dan liever aanstonds hunne posten nederleggen.
Op den dag van de gildeverzetting , Paulus bekering ,
zijn door de pretense Burgemrs Eyck en de Ridder verscheide Dekens , die niet eens met haar dagten en geen
dolle patriotten, dog die andersints stille, bedaarde en de
deftigste burgers waren, afgezet, en zijn door haar andere
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als Dekens aangesteld. Onder 't silversmitsgild is de silversmit Egeling als Deken afgezet, en in desselfs plaats
als Deken de silversmit de Brieder ; van het Bijlhouwersgild hebben de schrijnwerker Geerling en timmerman v. d.
Kloes als Dekens bedankt ; vaat lakenkopersgild is de Hr
de Voogd als Deken afgezet en in desselfs plaats aangesteld Mr Verhoef, welke NB. geen Ouderman was; wegens
het chirurgijnsgild zouden de Dekens ook haar afscheid
gekregen hebben ; ook heeft men wegens het zakkedragersgild als Dekens afgezet Monrooy en André.
De Hren van Haeften en d'Averholt waren wegens de
pretense Vroeds. van stadswege gecommitteerd als heeren
Raden van de Leckendijk, de eerste boven- en de tweede
benedendams. De Hr Raad Wieling, stads Gecommitt. benedendams,, heeft sig terstond hierover bij missive aan het
Leckendijkcollegie benedendams geadresseert, en versogt
dat hij - in deze zijne post bij 't geme Dijkcollegie mogte
worden gemainteneert. Hierop is door 't gem e Collegie
geresolveerd de questie niet in te treden, en de Hr d'Averholt zo lang niet te admitteeren tot dat het door HEdm.
zoude beslist worden. De Hr van Westrenen (Raad) heeft
in navolging van genie Hr Wieling zig mede aan het Dijkcollegie bovendams ten gelijke einde geadresseert. De missive ter vergadering van de Leckendijk ingekomen zijnde ,
waren present de Dijkgraaf Godin Hr van Cockengen , de
Hren Heemraden v. Westrenen Hr v. Laauwenrecht, van
Westrenen Hr v. Themaat, Daunis , Strik Hr v. Rijhauwen , v. Hengst en v. Dam. De 3 eerste heeren stonden
wegens de naauwe vermaagschap op ; de 4 laaste wierden
met de concluderende stem van den Hr v. Rijnauwen geresolveert, dat, vermits het Collegie zo klein in getal present was , men hierover de gedagten van de 4 absente
Heemraden de Hren v. Lunenburg , Hardenbroek , Bergesteyn en Natewisch , met toezending van een copye dier
missive af te vragen , waartegen de Hren van Hengst en
28
XXVI. J.
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v. Dam wilden protesteeren. In de volgende vergadering
kwamen bij missives de gedagten der 4 heeren in, en waren van gedagten, dat hier van aan HEdm. moest kennis
gegeven worden , en dat de H r v. Naaften niet zoude
kunnen geadmitteerd worden, hangende de questie. Hierop
is ter Staatsvergadering te Amersfoort een brief van 't Dijkcollegie ingekomen , waarop geresolveerd, de H r v. Westrenen als Heemraad te continueeren tot dat door de wettige Vroedschap der stad Utrecht de commissie van SEd.
zoude ingetrokken worden , en in geval het Dijkcollegia
niet vr ij en gerust te Utrecht koude vergaderen , hetzelve
alsnu in het hoofdquartier of ergens elders op een versekerde plaats te beschrijven. De Hr van Haeften had reeds
jure facti sessie genomen en compareerde bij ydere convocatie , schoon hij niet in den eed genomen was. De
laastgem e missive van HEdm. in de ord e Leckendijks vergadering van Febr. ingekomen zijnde , alsmede een missive
van de pretense Raad der stad Utrecht, welke seer ampel
is en uyt wel 8 paginaas bestaat , dienende tot adstructie
van het recht van de stad om een Heemraad van stadswegen te committeeren, als mede over de onwettigheid
van de continuatie van den H r v. Westrenen als Heemraad. Zo is aan de bovengm e 4 heeren gezonden, met
versoek om in de ordinaris vergadering in Maart , hunne
sentimenten bij missive in te brengen. De Hr Godin Hr
v. Cockengen , heeft in de ord e vergadering van Februarij
als Dijkgraaf bedankt en een missive aan HEdm., te Amersfoort vergadert, afgesonden, waarmede SEd. het Dijkgraafsampt van de Leckendijk bovendame nederlegt in de schoot
van HEdmog. , versoekende uyt den eed ontslagen te
worden. Op welke missive HEdmog. hebben geresolveert
HEdmog. ord e Gedeput. te auctoriseeren om een missive
aan den Hr v. Cockengen te depecheeren, waarbij HEdm.
ZEd. zoude zoeken te permoveeren om die post in deze
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tijdsomstandigheid weder op zig te nemen en hem van zijn
voornemen te detourneeren.
Tusschen Zondag en Maandag nagt, den ll en en 12en
Febr., zijn er langs straat verscheide baldadigheden gedaan;
aan verscheide huysen zijn er de glasen ingeslagen , als
de stoepen geruineert; men zegt, dat de troep dier baldadige lieden wel 40 sterk geweest is.
Ter deler dagen was er een tweede burgersocieteyd opgericht, waaronder rijke factsoenelijke en deftige burgers
waren. De stille burgers, welke volgens een derselver articulen van 't reglement niet mogte spreken over het politiecque, hadden ten dien eynde een huys op de Oudegracht,
Paus Adriaan, gehuurt. Op den 12 en Febr. zouden eenige
leeden voor eerst vergaderen tusschen 11 en 12 uuren.
Deze societijd scheen zeer tegen de zin der heethoofden
te zijn ; 6 a 7 leeden waren vergadert; terstond attroupeerde voor het huys eenige jongens, straks daarna een
zeer groot aantal menschen; men stampte tegens de deur,
men smeet de glasen in en men zogt het huys in te dringen. De leeden lieten terstond adsistentie versoeken bij de
burgerwagt aan het stadhuys, die terstond ook verleend
wierd en het Buys bezette. De leeden welke vergadert
waren zijn onder anderen geweest de H r Domhr van Basel ,
de Hr Advt Engelbert, Notaris Schalkwijk a Velden , de
fabrikeur de Koff, de grossier Mulder, de mandemaker de
Vaal, de Advt van der Paauw. Hierop zijn bovengem e heeren gescheiden, en wierden, om alle insolentien van 't gemeen voor te komen, geconvojeert na hare huysen; 4 van
deselve, als de Hren Schalkwijk, v. d. Paauw, de Koff en
de Vaal, gongen na het stadshuys om sig te beklagen; zij
werden op de officiers-wagtkamer gebragt en aldaar hunne
namen opgeschreven en voorts beleefd behandelt. Kort
daarna kwam op het stadhuys de pretense Burgr en fungerende Gouverneur en Hoofdofficier Eyck met de pretense Raad Marret ; de bovengeme 4 heeren wierden ver28*
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sogt beneden bij den Hr Eyck te komen , die terstond de
namen dier heeren opschreef, en deeden hier bovengeme
heeren hun beklag over de insolentien haar aangedaan.
De Hr Eyck presenteerde HEd. 'tzij de gerechtskamer, de
groenekamer, of de vroedschapskamer , of eenig andere kamer op het stadshuys tot hare veyligheid; hierop verkosen
zij een bovenkamer van het Hof op 't stadshuys en bleeven, na dat zij zig wat ververscht hadden, tot scheemeravond op 't stadshuys, en toen gong een yder na sijn huys.
Reeds des savonds om 5 a 6 uurera was er een meenigte
van jongens en gemeen volk bijeen geattroupeerd ; men
begon de glasen in te slaan aan het Buys van de fabrikeur de Ko ff op de beschuytsmarkt. Dit glasen inslaan
geduurde de gansche avond. Men zegt, dat zij dien avond
bij wel 30 burgers de glasen ingeslagen ; dit wierd ongestoort verrigt, vau het eene Buys na het andere trekken;
de jongens wierden met geld omgekogt; vloeken en rasen
was geen gebrek. Het glasen inslaan geschiede bij schemeravond en hield de volgende 2 avonden aan. Onder andere hebben zij de glasen ingeslagen bij de tabacsverkoper
Brand en de apothecar van der Monde op de Oudegracht
op de hoek van Hoge-Jacobijnestraat, bij de schoolm r v.
Gorkom op de 0. G., bij de blikslager Osti in de Pottestraat, bij mr Moot hospes in de Pot, bij de drogist van
Dorsen op de Neude , bij de glasemaker Muller op de
Voorstraat, bij den Advt v. d. Paauw in de Boothstraat,
bij de Notaris Schalkwijk a Velden bij de Plompentoorn ,
bij de Smit van Dijk in de Wittevrouwestraat, bij de schilder Everdingen op de Vuylesloot, bij den bakker Weppelman in de Sonstraat, bij de wittwerker Bruyninck op de
0. G., bij de Haagsche schipper Schuurman op de 0. G. ,
bij de Advt Lufneu op de 0. G., bij de blikslager de Rooy
op de hoek van de Hamburgerstraat, bij de schoolmr Ras
over de Weesbrug, bij de mandemaker de Vaal over de
Geertebrug, bij timmerman Hagen bij de Geertekerk, bij
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de grutter Bijstra op de hoek van de Magdalenasteeg, bij
de grossier Mulder in de K. Nieuwstraat, bij den boekverkoper ten Bosch in de K. Nieuwstraat, en buyten de
Tollesteegpt bij de Commies ter recherche van de Admirt
van Amst. de Ruyter, bij de silversmit v. d. Bijilart op de
0. G. , bij de Notaris H. v. Vloten op de N. G. , bij de
paruykemaker Mulder in de Predikheerestraat, bij de grutter Lokhorst op de Varkenmarkt, nog in een huys daar
over, bij juffr. de Rooy in de beddewinkel over de Bakkersteeg op 't steenweg en bij abuys bij m r Bresser linnenwinkel in de Marriestraat , ijgelijk was het gemunt
op desselfs buurman van Buuren , grossier; bij de tinnegieter Buyn op de 0. G., bij de glasemaker Bochoven , bij
de drogist Blokhuysen op de O. G., bij sitsewinkelier Ravesway op de 0. G., bij de winkelier Trinks, bij de boekverkoper Everdingen in de K. Jansstraat, bij de Deken
van 't sakkendragersgild Monrooy op 0. G., bij de grossier
v. Bemmel, bij de tabacsverkoper v. Beek in de Koorstraat,
lakenkoper Verheem , bij de moutbrander Visser, bij de
zadelmaker Demmeldraad in de Elisabethstraat, bij de spekslager v. Vegten in de Lijsbetstraat, bij de fabrikeur Olthof, bij juffr. Toulong, bij de keurslijfmaker Otterlo op de
Voorstraat. Dit gespuys ging van het eene Buys na het
ander zonder dat zij daarin verhindert wierden. De twee
eerste dagen is er nog Vroedschap , nog Gerecht geweest
over die verregaande straatschenderijen, en na dat het
kalf (zo men zegt) verdronken was, dat is de glasen ingeslagen waren, wierd er een schutters voor dat huys gesteld. Men heeft verhaald, dat sommige van de auxiliaire
schutters mede de hand geleend hebben om glasen in te
slaan. Na dat die straatschenderijen drie dagen en avonden
geduurd hadden en deselve eenigsints begonden te bedaaren, wierd er op den Men Febr. des nademiddags ten 4
uuren een publicatie gedaan , waarbij het glasen inslaan
verboden wierd op poene selfs van doodstraf, en een pre-
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mie van f 1400 tot ontdekking van de aanvoerders beloofd
werd. Verscheide burgers waren bij de pretense Burg r en
Gouverneur Eyck geweest om adsistentie , dog konde desolve niet erlangen. Bij sommige zijn tweemaal de glasen
ingeslagen.
De volgende avond den 13 en en 14en Febr. gongen. er
patrouilles, zo van burgers als ruyters te paard , door de
stad ; dog des niettegenstaande wierden de glasen over
verscheide plaatsen ingeslagen. Den 15 en Febr. was het
des savonds redelijk stil langs de straaten; er reeden , toen
het schemeravond wierd , continueel patrouilles van de ruyters ; alsmede gong een patrouille van auxiliaires te voet
door de stad; de gemeene jongen wierden door geeven
van geld aangemoedigd tot het ingooijen van glasen met
grote steenen ; geentzints zijn het de verlofgangers geweest
(zo als men toen debiteerde), die de glasen hebben ingeslagen.. Bij mr Hagen hebben zij niet alleen de glasen ,
maar ook de porselainkas, in voorkamer staande, geruineert.
Den 14 en Febr. is er een publicatie gedaan , waarbij alle
de verlofgangers wierden geordonneert , sig binnen driemaal
24 uuren in de stad te begeven , op poene van aan' den
lijve (gestraft te worden).
Door alle de depenses, welke van tijd tot tijd op ordre
van de pretense Raad gedaan wierden , zo wegens het
fortificeeren der stad , als wegens het onderhoud van de
auxiliaire schutters, was de stadskasse schielijk uytgeput.
De pretense Raad had geresolveert om een negotiatie open
te zetten , dog konde in dese stad geen geld bekomen.
De Hren v. Haeften en Maret vertrokken na Amsterdam ,
om de negotiatie voor te zetten , dog hebben , na lang sig
aldaar opgehouden te hebben, 120,000 guldens genegotieerd, op conditie , dat twintig Raaden sig personeel zoude
verbinden voor gemelde somme : zo weinig crediet had de
stad. Ook is den inhoud van de obligatie zeer singulier
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en ondertekent door de 2 pretense Burg rs en 2 Gecommitt.
uyt de burgertje (Zie Haagse Cour. van 17 Febr.).
Zedert het begin van de Staatenalmanack is er dit jaar
1787 vooreerst geen Staatenalmanack gedrukt. De Statendrukker, Reers , sig voorledene jaar in tijds bij HEdmog.
geadresseert hebbende, om te mogen weten op hoedanige
wijse hij de Statenalmanak voor 1787 zoude drukken, hebben HEdm. hem gelast, die op de ordinaire wijse te drukken ,
en de namen der Raaden in de Vroeds. der stad Utrecht ,
zo als die op den 12en Octob. 1785 zijn geinstalleerd,
daarin te drukken. Dog Beers heeft niet goedgevonden den
Almanack te drukken : de redenen waarom is mij onbewust;
dog de pretense Raad heeft aan den stadsdrukker G. v. d.
Brink gelast , een stadsalmanack te drucken , welke eenige
weeken na nieuwejaar is uytgekomen. Dese Almanak is,
voor dat zij gedrukt is geweest , in ordre gesteld door een
Commissie van de pretense Raad , en hebben deselve aldus
aan de stadsdrukker overgegeven, om te drukken en uyt
te geeven.
Voor eenige dagen had een corporaal van de auxiliaire ,
de wagt aan de Wittevrouwepoort hebbende , een soldaat
van 't regiment van Sommerlatten , welke bier met verlof
quam, met lijn sabel in het hoofd gehouwen , waardoor de
soldaat binnen weinige dagen stierf. De soldaat niets gedaan hebbende , heeft ongelukkig het leven in den ouderdom van 22 jaren moeten verlieses. Lang heeft de auxiliaire
vrijgelopen, zonder dat hij door 't pretense Gerecht is
geapprehendeert. Na de apprehensie is de doodslager in
een ordinaris proces ontvangen, en heeft geduurende sine
gevangenis , door behulp der andere auxiliairen , soeken te
ontvlugten , dog 't welk bij tijds ontdekt is en door de
Substituut Procr Generaal Blekman aan den Onderschout
Oskamp is gecommuniceerd ; zijnde toen de gevangene in
een ander hok geplaatst.
Bovengeme publicatie van den 14en Febr., waarbij alle
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de verlofgangers wierden geordonneert zig binnen 3 dagen
uyt de stad te begeven etc., had ten gevolgen dat, daar
die lieden sig zeer stil en vreedsaam gedroegen en geen
aandeel hadden aan het inslaan van glasen etc., zij zig
zeer beswaard hielden met gem e publicatie, dat zij hare
ambachten en naastbestaande moesten verlaten. Op Zaturdag, den 17en Febr. , trok een groote partij van verlofgangers af en namen de weg over de Bilt. Aan de Bilt komende, hebben zij ten huyse van de castelain Amoureus
de glasen ingeslagen en verscheide baldadigheden , met
hakken en houwen met hunne sabels , gepleegd aan verscheide inwoonders en twee burgers der stad Utrecht, eene
H. v. Oostrum en de pagter de Vos; dog geen wonder,
vermits die lieden , daardoor van bare bestaan afgetrokken
wordende, zeer toornig • waren.
Zondag, den 18en Febr. , was tot des nagis om half twaalf
uuren het Hof Provinciaal vergadert over bovem e geval en
dat van mr de glasemaker Mulder, welke met de postwagen de Bilt passeerde, aldaar pleisterende , wierd ontdekt
dat mr Mulder op de postwagen was. Deze, zo wegens
sekere advertentie, onlangs in de Haagsche Courant door
hem geplaatst, als omdat hij een prinsman was, zeer bij
de patriotten gebaat , wierd van de postwagen met de
hairen gesleept, en door eene, zo men zegt, musikant Ernst
en 4 andere bond en blaauw geklopt. Maandag vertrok
een Commissie uyt het Hof, bestaande uyt de Raadshr v.
Goens, Proc.-Generaal v. Alpen en Substit.-Griffiier v.
Cleeff na de Bilt, vergezeld door de Substt Procurr Generaal
Blekman en dienders, om aldaar de rust te herstellen en
informatien van het gebeurde te nemen. — De Maarschalk
de Geer des Maandags na de middags voor plaisier na de
Bilt rijdende, vond , op de Bilt komende, de straat swart
van menschen; over de brug rijdende, zag in de Holle
Bild Benige soldaten staan met ontbloot zijdgeweer, de
auxiliairen uytdagende ei trotserende; dog de laaste had-
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den geen lust tot vegten. Het gebeurde dien avond, dat
in de herberg, het Rad van Avontuur, op de hoek van de
Kruypsteeg, buyten de Wittevrouwepoort, eenige auxiliairen met geweer- en wapenen quamen ; de hospes belette
sulx dadelijk met het sluyten van de deur. Een van de
ingekomene auxiliairen loste zijn geweer in de gemeene
kamer, daar eenige brave en stille burgers, buyten de
poort wonende, des savonds te samengekomen om een
pijp te rooken. Een van die brave burgers wierd met de
kogel door sijn rok of kiel, die hij aan had, geschoten,
waarop die lieden, malkander getrouw zijnde , toeschoten
en de auxiliairen met de klikken van de kolven deerlijk
geslagen hebben, zodat de auxiliairen door de vensters
moesten de vlugt nemen, waarop de burgerwacht van de
Wittevrouwepoort is aangerukt en de rust hersteld is.
5 burgers, als : de boomsnojer Ebbers, de hospes van bovengene herberg en twee andere, welke in die herberg
geweest waren, wierden, schoon zij niets gedaan hadden,
door de auxiliairen na het stadshuys gebragt. Mr de drogist Blokhuysen, bij geval aan de Wittevrouwepoort komende (welke dien gehele avond gesloten was), wierd ook
opgebragt na het stadshuys, selfs niet wetende waarom.
De pretense Vroeds. is daarop vergaderd, en heeft alle
die lieden des 's avonds om 11 uuren ontslagen. Dien gehele avond waren er honderden van menschen buyten de
Wittevrouwepoort, en aldaar wierden verscheiden baldadigheden ongestraft gepleegt, en de onschuldige , welke
prinsmannen waren, wierden op het stadshuys gebragt.
Maandag, den Den Febr., had de Ontfanger en Raad
Voet v. Winsen eenig geld, circa f 9000, afgezonden om
de aannemers van de fortificatiewerken aan de Greb te
betalen. Hieragter kwam de pretense Raad, liet dat geld
arrestèeren en na het stadshuys brengen , en van daar na
de pretense thesaurier Mulrooy; dog welk geld naderhand
ontslagen, als zijnde bevonden niet in de termen van de
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publicatie van pretense Vroeds. wegens de Ontfangers en
Schouten in het begin van Januarij gedaan.
In de gepasseerde week is de conchierge van de Statenkamer , Muntendam, voor de pretense Burg rs ontboden,
welke hem op een sterke wijse hebben doorgehaalt, dat
hij eenige papieren aan HEdm. te Amersfoort had afgezonden , hem vragende of hij gedagt aan sijn burgereed,
waarbij hij beloofd had de Vroeds. getrouw te blijven.
Waarop hij repliceerde, dat als burger den eed van getrouwheid door hein of zijn voorouders was afgelegd ; dog
dat hij den eed op sijne instructie gedaan aan de Hren
Staten , die hij als sijne principaal aanmerkte , en ook die
getrouw zoude zijn (armhartige redenering ! hoe is die burgereed met de hairen daarbij gesleept!)
Maandag den 19 en Febr. quam de oudste zoon van de
Burgr v. Bronkhorst van het huys Zuylesteyn (daar desselfs vader gelogeerd was) na de stad Utrecht wandelen.
In de Hole Bild komende, ontmoete hij 5 soldaten, die
hem agterop kwamen lopen ; deze hadden het zeer druk
onder elkander, of hij een patriot dan niet, en zeide onder elkandere : kom laten wij hem maar afkloppen. De
soldaten bij hem komende, vroegen hem of hij een patriot
was of een prinsman , waarop SEd. repliceerde dat hij geen
hedendaagsche patriot was; waarop zij insteerden , dat hij
een patriot was, dog hetgeen hij sterk ontkende. Toen
vroeg een van die soldaten, of hij niet was de zoon van
Dus Hinlopen. Waarop hij antwoorde, indien gijl. wilt 'weten, hoe mijn naam is: ik ben de zoon van de weggejaagde
Burgr v. Bronkhorst , waarop die soldaten hoezee riepen
en rondom SEd. danste. Hieruyt kan men zien, hoedanig
die soldaten dagten.
Op den Men Febr. Men continueerde nog met des nagts
de glasen in te slaan. Deze nagt hebben wederom verscheidene losbandige de glasen ingeslagen, onder andere
bij Juffr. Vroom , grossierster op de Oude Gr. ; de balie
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van de stoep van de H r Notaris Schalkwijk a Velden hebben zij met geweld afgerukt en de palen in de gracht gesmeten , niettegenstaande de Onderschout op de Plompentoorn daar vlak bijwoonde ; het ijser hek , staande in het
Hanengeschrei aan de Vischmarkt, was ook geheel uyt
elkander gerukt. Dusdanige losbandigheden en geweldenarijen geschieden er bijkans alle nagten , zonder dat er
efficacieuse middelen daartegens beraamt wierden.
De Hr Munter, Raad te Amsterdam, komende met een
fargon rijden van Amsterdam na de buyteplaats van den
Hr Calkoen , aan de Groenekan, en voorbij de herberg de
Gagel rijdende, kwamen uyt de herberg 6 a 7 manspersonen , alle met geweergin gewapend , uytschieten , schreeuwende houw op. De Hr Munter ophoudende , keeken zij
in de fargon , en toen zeiden zij tegens elkander : het is den
donder niet : zij meenden dat de Hr van Tuyl , Hr v> Zuylen ,
daar aan kwam rijden; apparent zouden zii den Hr v. Zuylen
opgeligt en na Utrecht getransporteerd hebben.
Het smokkelen van brood, meel etc. gong ter dezer dage
zeer grof in zwang. De knecht van den Hr v. Westrenen
Sterkenburg heeft mij verhaalt , dat hij op zeker Zondag,
gaande van Sterkenburg over Bunnik na Utrecht, meer
dan 40 personen tusschen Utrecht en Bunnik tegenquam,
om op laastgene dorp brood te kopen en te smokkelen,
roepende opentlijk dat het hun gepermitteerd was. Selfs
gong het smokkelen zo in zwang, dat sommige lieden met
wagentjes langs de straten reeden, om gesmokkeld brood
te verkoopen. De bakkers hierover te onvreden zijnde,
hebben sig eerst bij de fungeerende Hoofdofficier Eijck en
daarna b ij de pretense Raad vervoegd, sig beklagende over
't smokkelen , en versoekende daarin voorsiening, of dat
't hun gepermitteerd mogt zijn 't brood , even als de bakkers ten platte landen, zonder impost te verkopen. Hierop
is de vigilateur Windhoven voor 't Gerecht ontboden , en
hem over bovenpen e voorvallen onderhouden, dog Wind-
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hoven heeft sig verantwoord; de H r Eijck heeft Windhoven
bedreigd hem te zullen afzetten. Kort daarna, op den
. . Maart 1787, is een sterke publicatie gedaan tegens
't smokkelen, waarover het gemeene volk zeer te onvreden
was, en zeide : „Zijn dat onse privilegien : zij verbieden u
nu al het smokkelen." Twee vrouwspersonen wierden door
de wagthebbende auxiliairen met hare smokkelwaren op
het stadshuys gebragt , dog door de grote aandrang zijn
die vrouwlieden , eer zij aan het stadshuys kwamen, ontsnapt , en door hare medepligtige gered ; de smokkelaars
wierden van tijd tot tijd voor 't pretense Gerecht geciteert,
en verweren om eenige dagen te water en te brood te
zitten.
Er is bij de pretense Raad een Resolutie genomen,
waarbij de Schouten geanimeerd wierden van haar gadergeld in de stad van Utrecht te komen betalen : dat dezelve
zouden genieten 5 perct van 't gadergeld.
Nog is bij de pretense Raad , op voordragt van de meentensmannen, tot het werk van de mediatie gecomipitteerd
de Hren Smissaerd, v. Haeften , D'Averholt en Strik v.
Linschoten, Hr v. Loendersloot.

TWAALFDE VERGADERING.
26 November 1870.
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DE MÉMOIRES VAN FREDERIK HENDRIK.

De Heer Brill merkt op , dat de Mémoires van Frederik
Hendrik met nauwlettende kritiek moeten gelezen worden.
Zich bezig gehouden hebbende met de houding van den
Prins in 1642 is hij daarin op nieuw bevestigd. In de
Mémoires wordt aangeteekend, dat de Prins den 25 eri Mei
's Gravenhage verliet , terwijl uit de Resolutiën der Staten
Generaal blijkt, dat hij den 29 en nog in den Haag was.
De antidateering laat zich daaruit verklaren, dat de Prins
wel den schijn , maar niet het wezen wilde hebben van
spoedig te velde getrokken te zijn, in verband met zijne
houding tegenover Frankrijk. Indien de Prins tijdig naar
het leger vertrokken ware , zou de nederlaag van den
Maarschalk de Quiche op 26 Mei misschien te voorkomen
geweest zijn.

PREDIKAMBT IN SPANJE.

De Heer J. Hartog vraagt inlichting omtrent hetgeen
in een brief van 1664 van Petrus a Balen aan Corn s Booth
gezegd wordt over eene commissie tot het predikambt in
Spanje en eene daarvoor te verzamelen bibliotheek.
De Heer Grothe merkt op , dat in Mei 1664 besloten
werd tot de instelling van eene ordinaris ambassade in
Spanje , waartoe benoemd werd de Heer van Reede van
Renswoude. Het is dus hoogst waarschijnlijk , dat gedoeld
wordt op den aan die ambassade te verbinden predikant
en de voor dezen leeraar te vormen blijvende bibliotheek.
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EENIGE AANTEEKENINGEN
Regens het gebeurde te Utrecht in 1786 en 1787.
Uit het Archief van HILTEN.

Vervolg en slot van de vorige Vergadering.

Op de Staatsvergadering te Amersfoort , den Z en Maart
gehouden, is ingekomen een missive van ' de stad Montfoort , houdende het adres : „aan HEdm. de heeren Staatsleeden , te Amersfoort vergaderende;" is dezelve missive
wegens 't ongepaste adres , daar HEdm. Burggraven van
Montfoort zijn, ongeopend teruggezonden. -- Ook is ingekomen een missive van de Staten van Holland, te kennen gevende dat HEdGrM. 3 heeren , te weten : de Hren
Gevaarts, Raad der stad Dordrecht, Kasteelen , Pensionaris
van Haarlem , en Temminck , Raad te Amst , gecommitteerd
hadden tot de mediatie. Deze missive was zeer kort , en
geen der pointen , vervat bij de missive van de Staten van
Utrecht , toucheerende , wordende HEdm. de Staten van
Utrecht gelijk gesteld met de onwettige Regering der stad
Utrecht. Deze missive van Holland is b ij de leeden in
advis gehouden en overgenomen , en te gelijk gesteld in
handen van HEdm. Gedeput. — Het Hof Provinciaal heeft
bij missive aan HEdm. kennis gegeven van de excessen,
aan de Bilt gepleegd (zie hierboven), alsmede van een zeer
vuylaardig gedrukt pasquil , houdende 't opschrift : „Aan
de ongelukkige boerenmenschen etc. ," waarbij verscheide
Staatsleeden ten hoogste gelasterd wierden , en de boeren
opgehist wierden tegens 't inquartieren der soldaten , en
aangemaand, dat zij zig zouden wapenen. Waarop bij HEdm.
geresolveerd is , op de ontdekking van den aucteur bij publicatie de priumie van 100 halve goude rijders te stellen,
en is door het Hof de publicatie gedaan. -- De Hr Godin ,
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v. Cockengen , voor eenige dagen desselfs Dijkgraafschap nedergelegd hebbende , heeft op persuasie van HEdm.
(bedeput. hetselve ampt bij missive aan HEdm. aangenomen en daarin gecontinueert.
Den Z en Maart heeft de pretense Raad de Schouten der
buurten geordonneert , om in hare resp e buurten te laten
scherpelijk afvragen, of bij niemand der gebuuren verlofgangers huysvesten.
Den O en Maart zijn de glasera wederom voor de O de maal
ingeslagen bij Mr Brand , tabaksverkoper op de Oude (ragt
over de Jacobiebrug, bij Dus Wolterbeek en bij den drogist Blokhuysen.
Den Sen Maart 1787 is van 't stadhuys gepubliceerd , dat
alle Ontfangers, Rentmeesters , Solliciteurs, Schout en
(adermeesters, Collecteurs, Uytmaanders etc., als burgers
dezer stad , bij herinnering van pretense Vroeds. Resol. van
2 Jan. worden vermaand en gelast , nog aan de publicatie
van HEdm. te Amersfoort vergaderende van 19 Jan. , nog
aan eenige aanschrijving van dien te obedieeren , maar
integendeel sig stipt te gedragen na den inhoud van geme
publ., door HEdGrA., als aan wien in dese stad alleen
daartoe 't recht competeerd, op poene vin als verbrekers
van den burgereed gestraft te worden.
Den Ben Maart ') is alles in stilte afgelopen; de burgerwagten waren verdubbelt ; een gehele burger comp. was
opgetrokken ; de scherpschutters hebben de wagt aan de
zogenaamde barriere agter de Maliebaan.
Den . . Maart kwam ik bij geval de H r Clercq Meijen
op de hoek van de Bijstraat tegen, die mij aansprak; even
daarna kwam de H r v. d. , Does , Raad, aangaan , die ons
mede aansprak ; dus met ons drien over onverschillige zaken
pratende, passeerde juist de Raad Smissaert, die ons reflecteerde. Des anderen daags bragt hij het geval in de preHr

I) De verjaardag van Prins Willem V.
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tense Vroeds. De Hr Clercq Meijen wierd in die Vroeds.
binnen geroepen en hem afgevraagd , £ SEd. niet met ons
over politiecque zaken gesproken had, waarop hem lijn
instructie wierd voorgelegd en gerecommandeert met geen
der geremoveerde Raaden te aboucheeren.
Den 16 en Maart 1787 is bij de pretense Raad een publicatie gedaan tegens 't smokkelen van brood.
Op den 17en Maart is er een request gepresenteerd wegens de geremoveerde Raaden , die op den Ge11 Decemb.
1786 ter vergadering van Staat te Amersfoort gecompareerd waren.
Maandag den 19 en Maart is bij de pretense baad een
Resolutie genomen , waarbij de pretense Burg rel en COissarissen politiecq geautoriseerd warden om de predikanten
der Nederd. gemeente voor sig te ontbieden, en uyt naam
van de Vroeds. in serieuse termen voor te houden, als dat
de Vroeds. de Commissie gelast heeft met HEerw. op een
amicale wijse te spreken over deze en geene zaken, waarop
de attentie van HEdGrA. is gevallen en dat HEdGrA.
uytdrukkelijk requireeren, dat HEerw. in de voorbidding
voor deze stadsregering, zo op den biddag, als bij vervolg,
tot dat dieswegens eene nadere bepaling zal zijn gemaakt,
zig zullen bedienen van deze woorden : „De tegenwoordige
regerende weltïge Magistraat dezer stad , biddende dat aan dezelve alle nodige wijsheid, vcorzigtigheid, kloekmoedigheid en
standvastigheid mag worden gegeven , om alle zulke raadslagen te
nemen, waardoor 't heil en welzijn van land en stad in 'I gemeen,
en van dezer stads goede burgeren en ingesetenen in 'I bijzonder,
bevorderd , hunne voornchten en vrijheden bevestigd , de inwendige rust en goede ordre bewaard , alle verwarringen afgewend,
en de eensgezindheid en 't onderling vertrouwen tusschen de onderscheiden leeden van Staat, zo wel als tusschen de in- en opgesetenen van land en stad spoedig en gelukkig hersteld , en op

Dat de Vroeds.
voor 't overige de wijze van voorbidding voor de Staaten
29
XXVI. J.

de duurzaamste gronden gevestigd worden."
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van deze Provincie en voor den Stadhouder , bij provisie,
nog wel aan 't beleid en aan de voorsigtigheid der heeren
predikanten wil overlaten , in dat regtmatig vertrouwen ,
dat HEerw., overreed van de noodsakelijkheid en billijkheid
van 'tgeen dezelve alhier is voorgehouden, niet zullen nalaten , zo veel in hun is, aan de Vroeds. heilstime intentie
in deze te voldoen etc.
Op den 22 en Maart zijn de predikanten op 't stadhuis
voor bovengem s Commissie ontboden ; aldaar gecompareerd
zijnde, wierd aan HEerw. 't gem e extract uyt Vroeds. resol.
voorgelesen , dan na welk voorlesen D us Hinlopen , als
oudste predikant , 't woord voerde , te kennen geevende
't voorgelesene niet genoegsaam te verstaan , versogt dierhalven copye. Hierin wierd SEerw. door de predikanten
Segaar, v. Kortenhoef, Rutgers, Wolterbeek , Bachienen
de zoon, Weyland, Kok en Krieger gevolgd ; dog Dus
Schouw verklaarde sig eerstkomende Zaturdag hierop nader
te zullen verklaren. pus Blank vond geen zwarigheid in
het voorstel.
Hierop hebben de Hren predikanten op den 27 en Maart
een remonstrantie bij de fungerende Raad overhandigd,
waarbij sij verklaren aan bovengeme resolutie niet te kunnen voldoen , vermits er verscheide leeden van de gemeente
niet ééns dagten , en om de devotie niet te stooren , zij
zouden bidden als de Geest haar ingaf etc. Deze remonstrantie wierd ondertekend door alle predikanten, except
Dus Blanck. De remonstrantie was van de navolgende
inhoud: „Dat zij ondergetekende predikanten gezind zijn
en zullen volharden, de gemeente van 't overtreden van
Gods geboden te bestraffen , en tot de beoeffening van alle
christelijke deugden, uyt 't waar geloof voorkomende , te
vermanen , en als kerkelijke persoonen sig van alle politiecque reflexeen en gissingen in hun publiecq dienstwerk
te onthouden. Dat zij ook voornemens zijn de hoge God
te smeeken voor HEd. Gr.A. , om die en diergelijke gaaven
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en deugden , als in bovengem e Resolutie vermeld worden.
Dat zij in 't publiecq gebed, de gemeente representeerende,
in welke elk nevens hun behoorlijk vrijheid heeft zijne gemoedelijke overredingen te volgen, zoo weynig kunnen of
mogen voor God in 't gebed woorden gebruyken , waardoor
de wettigheid van de tegenwoordige regering zou geaffirmeerd, als waardoor dezelve wettigheid zou genegeert worden, gemerkt de gemoederen der gemeente hierontrend
niet eveneens denken , en zulks stoornis in de devotie en
verwijdering in de harten zou voorbrengen. Vertrouwende
zij ondergetekenden, dat HEd.Gr.A., na derzelver billijkheid
en gematigheid, niet zullen willen aan hun ondergetekende
iets vergen , dat zij conscientiehalven niet kunnen doen ,
maar genoegen nemen daarin, dat zij zulke uytdrukkingen
gebruyken , die zonder aan ymand ergernissen te geeven ,
aan elk der bidderen zijne natuurlijke vrijheid van denken
overlaten."
(Was getekent) J. Hinlopen, C. Segaar, H. v. Kortenhoef, P. Rutgers, H. Schouw, J. Wolterbeek , P. J. Bachienen, A. Kok, H.
Weyland, W. L. Krieger.
Bovengeme remonstrantie ingekomen zijnde, heeft de pretense Raad goedgevonden om dezelve te stellen in handen
van 't gequalificeerd collegie van Gecomm. uyt de burgertje,
alsmede in handen van officieren en sergeanten van de
schuttertje, met versoek dat dezelve, zo veel in hun is, aan
de goede burgers en ingesetenen onder 't oog zullen brengen , dat uyt de bewoordingen van gezegde Remonstrantie
ten klaarste blijkt, dat de Hren predikanten, hoezeer dezelve daarbij eenige weynige bedenkingen voordragen, geenzints hadden geweygert aan broeds. Resolutie van 19 Maart
te voldoen , nog ook de wettigheid van den tegenwoordigen Raad willen ontkennen , en dat uyt dien hoofde een
ygelijk vermaand word de deliberation van HEd.Gr.A. over
geme Remonstrantie af te wagten, en hangende dezelve
29 *
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yder in zijne betrekking alles toe te brengen , ten einde
de op morgen bepaalde bedendag in alle rust en stilte
worde doorgebragt; zullende Vroeds. de geme Remonstrantie nog deze week in overweging nemen. -- Kort na 't inleveren der Remonstrantie heeft de Hr predikant Schouw
zijn naam versogt te rooijeeren , en heeft op den bededag
voor de tegenwoordige pretense Regering gebeden. Dan
na de predikatie is SEerw. in een malende en melancholieke toestand geraakt, roepende opentlijk uyt, dat hij hierin
tegen het ligt en de overtuyging van zijn geweten aan
gezondigd had, en niet met God , maar met zijn bose hart
is te raade gegaan, en daarom in de grootste vertwijfeling
moest verkeeren, als of er voor hem nu geen zaligheid zou
te vinden zijn ; 2 a 3 persoonen moeten hem gestadig bewaken. Voorwaar een opmerkenswaardig geval !
Op den bedendag , den 28en Maart, heeft ons negental
brave predikanten, die de Remonstrantie getekent hebben,
sig bij uytnementheid gequeten en aan haar selfs gelijk gebleven, en nog door versoeken, nog door dreygementen bewogen van hun voornemen terug te komen. Voor de Regering
biddende, hebben zij alle gebeden voor HEd.Gr.A. de Magistraat dezer stad, en niet, zo als van hun geeischt wierd ,
„voor den tegenwoordige wettige Magistraat", except Dus
Blanck , Schouw en Prof. Hamelsvelt. De pretense Raad
had van te voorera de algemeene biddagsbrief na haare zin
verandert. 'S avonds op den bedendag, eerre theologiae student, Faasen, uyt de bedestond, door Dus Rutgers in de
Jacobiekerk gehouden , komende , wierd door Benige zogenaamde patriotten met messen en z ij dgeweer aangevallen ,
om dat SEd. altoos getoond had een aanklever te zijn van
de oude constitutie en regering. Deze heer wierd, stil na
huys willende gaan, aangevallen onder een ijsselijk getier,
roepende : „Hier hebje den oranjeblixem ! die had nog niet
genoeg om bij 2 oranjeklanten deze dag te kerk te gaan ,
maar moest nog den derde oranjeschreeuwer hooren", be-

gebeurde te Utrecht in

1786 en 1787.

453

doelende daarmede D us Rutgers ; dog deze heer is het door
de vlugt ontkomen. Diergelijke brutaliteiten zag men dagelijks en meest 's avonds gebeuren.
Den 13en April 1787, de oudste zoon van den Hr v.
Eelden, uyt de Zoutkeet, 's morgens vroeg een boodschap
doende, wierd in de Mariestraat door een onbekende karel
tegens 't lijf gelopen , die terstond weder omkeerende na de
borgersocietijd de Blaauwe Druyf, op de Marieplaats staande,
gong. Even nadat de Hr v. Eelde de agterpoort van de
gene Blaauwe Druyf, uytkomende in een steeg op 't Springweg , gepasseerd was , kwamen er wel 40 of 50 burgers en
auxiliaires etc. , met zijdgeweer gewapend , hem agteraan.
V. Eelde, bemerkende dat het om hem te doen was , vroeg
aan de koetsier, op 't Duytschenhuys stallende, om in zijn
huys te vlugten, waarin de koetsier, in 't eerst eenige swarigheid makende, het hem egter daarna gepermitteerd heeft.
Terstond wierd 't huys omcingelt , en eenige klommen de
muuren op , roepende en tierende : „Hier is de bl..., wij
moeten hem hebben." De H r v. Eelde kwam , uyt vrees
van plundering van 't huys , terstond voor den dag , en
vroeg wat zij van hem hebben moesten : dat hij dan na
't stadhuys zoude gaan. Zij antwoorden : „Ja bi..., gij
moet na 't stadhuys." Onder weeg kreeg SEd. verscheide
slagen met stokken en sabels en stootera op de borst. Op
't stadhuys komende , werd hij op de burgerwagt gebragt ,
en zeer gescholden voor een Oranje bl... Hierop werd
't pretense Gerecht geladen en hij in gijseling overgebragt.
't Gene Gerecht heeft hem daarna bij handcasting ontslagen. 'T volk leide hem te last, dog ten onregt, dat hij
een publ. van HEdm., te Amersfoort vergaderende, alhier

had aangeplakt.
Vrijdag 13 April is in de pretense Raad een propositie
gedaan om de 3 heeren Ontfangers, de Joncheere, Voet
v. Winsen en N Kien in gijseling te nemen ; dog welke
propositie met maar twee stemmen is gedeclineert.
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Maandag 16 April is voortgebragt 't declaratoir der 9
heeren Predikanten ; heeft de pretense Raad , niet verder
gene zaak durvende pousseeren , daarmede genoegen genomen.
Dingsdag 17 April zijn alle de uytmaanders, collecteurs,
admodiateurs en gadermeesters onder de vrijheid van de
stad , op 't stadhuys ontboden , welke aldaar van des 's morgens om 10 uuren tot des nademiddags om 5 uuren hebben gesisteerd , moetende hunne manualen medebrengen ,
en verscheenen voor een Commissie uyt de pretense Raad.
Op de Finantiecamer aldaar wierd hun voorgelesen een
Extr. Resol., ,waarbij alle de uytmaanders en collecteurs
binnen deze stad , 't zij deselve van Staats- of stads wegen zijn aangesteld , wel uytdrukkelijk worden gelast
alle de penningen , welke alhier gegaderd , onder hen berusten , met den eerste , en die nog verder binnen deze
stad en vrijheid door hen zullen worden gecollecteerd, op
dezelve tijd , op welke zij gewoon zijn die ten comptoire
te brengen , bij provisie te deponeeren onder de bewaring
van Gee. ter Stads Finantiecamer. Wordende wijders alle
collecteurs en admodiateurs almede geordonreert , van nu
af met alle mogelijke spoed een scheiding te maken tusschen 't geen binnen deze stad , en 't geen in de verdere
steeden etc. ten platte landen door hen word ontvangen,
ten einde dat gedeelte van hunne admodiatien en collectens , 't welk door deze stadsburgeren word opgebragt , ter
Stads Finantiecamer zal kunnen worden gedepositeerd.
En zal dese Resolutie ten strikste moeten worden geëxcuteerd, waartoe ook tegen de onwillige en nalatige, 't zij
met provisioneel suspensie van hunne bedieninge, of anders,
zal worden geprocedeerd. Hierop hebben terstond de Hr
D. v. Sorgen, collecteur van de turf, de fi r v. de Wall,
gadermr van buyten Catharijne , en den Hr Sluyterman ,
gadermr van buyten Tollesteeg , de fir Corff, uytmaander,
sig geexpliceerd en geweygert sig aan die Resolutie te
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houden , als niet met haar gedane eed overeenkomende ;
zeggende onder andere de Hr v. Sorgen, dat hij de vrijheid nam aan de (ecomm. te herinneren, dat hij bij den
eed , op sijn instructie gedaan, verplicht was om de gecollecteerde penningen te betalen aan HEdmog. , en dat
hij een eerlijk man zoude blijven en zijn eed niet zoude
verzaken, nog om lief nog om leed. Men zegt dat de
uytmaander Wilmerinck aangenomen heeft , sig aan bovengene Resol, te houden; dog 's avonds thuys komende,
had groot berouw en maalde daar zeer sterk over; 's anderendaags heeft hij het herroepen, en betuygd sig aan
die Resolutie niet te kunnen houden. HEdm. te Amersfoort vergaderende, hebben hierover deze Resol. genomen,
en de uytmaanders , collecteurs etc. gelast sig na hunne
instructie te gedragen en hen guarandeerende. Een gedrukt
exemplaar daarvan is aan de exploicteurs ter hand gesteld,
tot narigt der uytmaanders etc. , en geresolveert een publicatie te doen , waarbij de goede burgerij werd gewaarschuwt niet aan de nieuwe , door de pretense Raad aangestelde uytmaanders etc. te betalen , dat zij andersints in
gevaar zouden lopen van tweemaal te kunnen betalen.
Den 17 en April 1787 zijn bij de pretense . Raad twee
publicatien gearresteert : 1° waarbij alle burgers vermaand
worden, voortaan die pene, welke deselve zo wegens huys-,
haardstede- , dienstboden- en paardengelden , koffij- en
theegelden , als wegens andere belastingen gewoon zijn te
betalen aan de uytmaanders , collecteurs etc. , aan geen
andere personen te voldoen , dan aan die, welke daartoe
binnen weynige dagen bij nadere Resol. in 't openbaar
zullen worden bekend gemaakt (gelijk zulks den 26en April
geschied is), en aan de Schouten en gaderm ra geordonneert
hunne gadergelden niet te Amersfoort , maar te Utrecht
te betalen. 2° Waarbij goedgevonden is, dat de inkomsten van alle zodanige middelen , welke geheel of gedeeltelijk alhier geheven worden , en voor zo ver deselve bij
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de burgers betaalt worden , niet meer op de Provinciale
comptoiren , maar in handen van vertrouwde personen ,
welke door de Vroeds. daartoe zullen worden gecommitteerd, zullen worden opgebragt en geconsigneerd tot welsijn en beveyliging der burgerij ; en de uytmaanders en
collecteurs gelast , bij provisie hun gadergeld op de Stads
Finantiecamer te brengen en een scheiding te maken
tusschen 't geen in de stad en op 't platte land ontvangen word.
Den 19" April heeft de pretense Raad dezer stad een
ampele missive aan de Staten van Holland geschreven.
Des Tombes, zoon van den kousenkoper des Tombes,
op de 0. Gr. woonende, wierd door een burgerpatrouille
(waarvan de metselaar Vreeswijk corporaal was), de glasen
bij den boekverkoper Ten Bosch over den Trans inslaande,
op heeter daad betrapt, en geapprehendeert na het stadhuys gebragt. De burgerpatrouille, hem in den donker
niet kennende, op het stadshuys komende, wierd hij overgeleverd aan de wagthebbende Officier de Ridder, zoon
van de pretense Burgemeester. Deze hem ziende, zeide tot
de corporaal Vreeswijk : „Wat d ..... wat doet gij daar ?
het is een beste patriot die gijl. opbrengt" , en ontsloeg
des Tombes illico , schoon hij de glasen ingeslagen had.
De leeden van de burgersocieteyd in de herberg de
Blaauwe Druyf, op de Marieplaats vergaderende , en van
tijd tot tijd in meerdere leeden toenemende , hebben een
grooter huys, staande op de Breedstraat, toekomende aan
juffr. d'Ablaing, voor e t 20,000 gekogt en hebben hetzelve
tot een societijdshuys laten. approprieeren.
Ter dezer dagen legden in verscheide huysen een lijst
van intekening voor , waarbij een yder voor 4 gls. koude
intekenen , welke 4 gls. yder manschap zoude genieten ,
wanneer zij uyt de stad trokken , of wanneer een campement zoude geformeerd worden ; dog deze intekening had
geen toeloop.
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Lith de Jeude junior, L t van de comp. 't Fortuyn zijnde,
4an het huys van de bode van gem e comp. komende om
hein te spreekera, de bode sig niet t'huys bevindende , en
hij zeer op de bode gepiqueert zijnde , omdat hij de oude
constitutie en regering aankleefde en geen nieuwerwetse
patriot was, heeft hem de facto van sijn ampt ontzet, en
een Arbo , welke een hevige zogenaamde patriot was, in
deszelfs plaats aangestelt.
De vader van het tuchthuys , mr Koning, overleeden
zijnde, gaf de pretense Burgr de Ridder dat ampt aan sijn
knegt, die een geboore burger is. Dog dit was niet na
den zin van de volksmajesteyt , in ' de burgersocieteyt de
Bl. Druyf vergaderende, die toen de gansche stad regeerde
en haar eyge belang zogten , vermeenende dat een van
haar dit ampt moeste hebben. De pretense Burg r was
genoodsaakt dit ampt aan sijn knecht te ontnemen en hetzelve geeven aan een blikslager de Rooy, welke een heidestuk had uytgevoerd met het door geweld ontnemen van
seker declaratoir van de witwerker Bruyninck (zie hier
boven), zijnde door gen e Bruyninck opentlijk voor een
schurk verklaart.
Een onbegrijpelijke overheersching is alhier ten troon
gestegen. De boekverkoper Ten Bosch is door den Onderschout op het stadhuys gehaalt, uyt hoofde dat hij, in
presentie van de Schoutsdeurwaarder van Dam, de fungeerde Magistraat een Neude-Raad had genoemd. En na 8
dagen aldaar zonder acces gezeten te hebben, wierd hij
door de pretense Schepensbank gevonnist, dat hij , Ten
Bosch, uyt hoofde van ongepermitteerde uytdrukkingen, de
Justitie en de geheele Raad met ongedekten hoofde en
ontblote kniera in den raadsaal met open deuren om vergiffenis zal vragen, en tevens verklaren , de tegenwoordige
Raad voor de eenige wettige dezer stad te erkennen. Dan
ten Bosch kon niet goedvinden aan die sententie te gehoorsamen , protesteerende ten sterkste tegens deze han-
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delwijse, waarna hij ook weder na zijne gevangenis wierd
teruggebragt, alwaar hij reeds 13 dagen gezeten had.
Wegens de aanstelling van nieuwe uytmaanders , collecteurs etc. in plaats van de oude, heeft den 26 en April
de pretense Raad Resolutie genomen (zie Utr. Courant
n°. 52), en den 21"n April eene missive aan de Staten van
Overijssel en Groningen geschreven.
De Advt Lidt de Jeude junior in rusie rakende met een
der auxiliaires, trok sijn sabel en hout bijna de vingers
af van die man. Dog welk geval zeer stil gehouden is, om
dat de rusie voorgevallen is tusschen twee zogenaamde
patriotten.
Op Maandag den 23en April is er een valsch alarm in
de stad Utrecht geweest en alle de burgercomp. op hare
loopplaatsen gecommandeert , en na de wal gemarcheerd,
even als of de vijand voor de stad zoude komen.
Den 27" April 1787, gepasseerde Zaturdag, wierd huys
aan huys aangezegd , dat men niet schrikken moest : want
dat er heden een loos alarm zoude plaats hebben. In gevolge van dien wierd heden nademiddag ten half een uur
het kanon voor het stadhuys staande gelost, waarop oogenblikkelijk de gansche stad in beweging raakte ; de tambours van alle de compagnies sloegen alarm door alle de
straten ; de toornwagters bliesen alarm op den hoorn; alle
de klokken luyden; de schutters begaven sig yder op hunne
loopplaatsen , zo ook de stads constapels en auxiliairen ;
de poorten wierden gesloten ; de wallen met manschap
bezet en de ophaalbruggen wierden opgehaalt ; niemand
kon in of uyt de poorten alle passage was gestremt.
De Hr Barchman Wuytiers, na de stad rijdende , moest
voor de poort blijven staan, en de Hr v. Jutphaas, na
SEd. buytenplaats willende rijden, moest bij provisie in
de stad blijven. Des savonds nadat de manschap afgedankt waren , swierden langs straat verscheide dronken
menschen.
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Mr Bor, buyten de Wittevrouwepoort woonende, voor
6 jaaren de collecte van het passagiegelt gepagt hebbende,
heeft de pretense Raad hem van die collecte ontzet en
aan een ander gegeven. Alsmede is van zijne collecte ontzet Schalkwijk.
30 April 1787 is bij de pretense Raad bij publicatie een
instructie voor de uytmaanders en collecteurs gearresteerd.
De Geldersche historische Courant, wordende uytgegeven te Utrecht b ij de boekverkopers G. v. d. Brink , v.
Rossum en Ten Bosch , deze de pretense Raaden na waarheid uytschilderende, en zij door dezelve sig zeer gehoont
agtende , wierden gen e boekverkopers over het uytgeeven
van de Geldersche historische nacourant n°. 3 , van 30
Maart 1787, voor 't pretense Gerecht geadduceert. V. d.
Brink en v. Rossum door de Sehoutsdeurwaarder v. Dam
gehaalt zijnde, wierden over het uytgeven van gen e courant
ten sterkste door 't pretense. Gerecht gereprimendeert, en
verboden om in 't vervolg zodanige couranten van dergelijke
inhoud uyt te geven. Schoone vrijheid van de drukpers ,
daarvan de zogenaamde patriottische partij alles, hoe vuylaardig en leugenagtig ook, ongestraft mogt geschreven en
uytgegeven worden, en dat daar het der patriotten sustenue
was, de vrijheid van den drukpers. Ten Bosch wierd, omdat hij die Magistraat als wettig niet kon erkennen, door
de Schoutsdeurwaarder op stadhuys gehaalt ; hij wierd gecondemneert in een giool te zitten ; dog op zijn verzoek
wierd hem geaccordeerd om op gijseling te zitten.
Bij de pretense Raad is gearresteerd een publicatie,
waarbij verboden word dat niemand zal vermogen met
eenige koopmanschappen of waren , in wagens, kisten ,
doosen etc. langs de straten om te lopen of te veylen, op
poene van 25 gls. en zulks tot maintien van de gildens.
Mr Hoofdsommer, Majoor van de Burgerije, op Paaschmaandag bij den Hr Geëlig. Raad v. Westrenen, bij wiep
hij voor eenige jaaren als knecht gewoond had , voor zijn
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uytspanning een dag op Sterkenburg geweest zijnde, wierd
bij den pretense Burg r Eyck ontboden. De Hr Eyck gehoord hebbende dat bij op Sterkenburg geweest was, heeft
hem daar over ten sterkste gereprimendeert en hem, met
bedrijging van zijn ampt te ontnemen , verboden weder na
Sterkenburg te gaan. Selfs gong het zo ver, dat Mr Hoofdsommer niet dorst op sig te nemen het aannemen der
pakjes, brieven , boodschappen etc. voor de Hr Commies
militair v. Westrenen geduurende zijn buytenverblijf, omdat hij was van de familie van Westrenen, en omdat hij
te Amersfoort de vergadering van Staat adsisteerde.
In het begin van de maand May 1787 wierd door Holland aan de Genl Majoor v. Rijssel , Commandant van het
Hollandse cordon , de ordres om, op de eerste sainschooten in de stad van Utrecht te doen , in de Provintie van
't Stigt met zijn onderhorige manschappen, zonder attaches
op de patenten, in te rukken, gerenouvelleert, welke Resolutie reeds in de maand van Octob. of Novemb. des
vorigen jaars gegeven was. Deze ordres wierd door de
Generaal aan de verdere Commandanten der regimenten ,
in 't Hollandse cordon leggende en bijeengetrokken , uytgedeeld. Eenige dier Commandanten , als : de L t Coll.
Hogenheim, L t Coll. onder 't regiment van den Gen] van
Hardenbroek , Grave v. Rechteren , L t Coll. onder 't regiment cavallerye van Hessen Philipsthal , en v. d. Duyn,
Coll. van de dragonders van Bijland , addresseerden sig bij
de Raad van Staten, en versogten te weeten hoe HEd zig
in deze moesten gedragen '). Op het ondekken van bovengene ordres vergaderde terstond de Raad van Staaten , en
1) De Lt Coll. van Hogenheim is naderhand van gedagte verandert
en heeft sig na ordres geobedieert. De Commandanten v. d. Duyn en
Gr. v. Rechteren hebben sig naderhand aan H. H. M. geaddresseert en
kennis gegeven van H. Ed. gehouden gedrag, 'twelk bij H. H. Mog. is
geapprobeerd.
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resolveerde aan alle Commandanten der regimenten aan te
schrijven , van niet in de Provintie van Utrecht of in andere Provintien te trekken , zonder attaches op de patenten
der territoriale heeren , hun tellens den eed aan de Generaliteyt herinnerende. Verders heeft de Raad van Staten
een ampele brief hierover, en over de droevige gesteldheid
der Provintie van Utrecht, geschreven. Deze bovenstaande
Resolutie is bij den Raad van Staten genomen bij meerderheid en niet eenparig. Den ti en May is bij H. H. M.
met alle de Provincien , uytgezondert Holland, besloten
om de aanschrijving , door den Raad van Staten gedaan,
te approbeeren , en geresolveert de Chefs der militie andermaal te gelasten , van stipt aan de ordres van den Raad
van Staten te obedieren. De bovengene Resolutie en Missive van Holland is door de Gecomm. dezer Provincie ter
Generalt aan de Staten van Utrecht overgezonden , en bij
HEdm. Gedeput. ontvangen; welke terstond op den lets May
vergaderde. Dezelve Resolutie en Missive wierd bij HEdm.
Gedeput. in commissie gelegd , om op de eerstkomende
Staatsvergadering, welke op Zaturdag den 5 e" May stond
gehouden te worden , rapport wegens Hren Gedeput. uyttebrengen. Op welk rapport ter Staatsvergadering een
Resolutie genomen is, dog waarontrent de uyterste secretesse is ' gecommandeert ; welke secretesse op de volgende
Staatsvergadering op Vrijdag . . May 1787 is opgeheven.
De Resolutie van HEdm. , toen genomen , bestond hierin,
dat eenige heeren van HEdm. gecommitteerd waren , om
met de Staten van Gelderland te confereeren, en zijn daartoe gecommitteert de Hren de Perponcher uyt 't l e lid, Gr.
v. Athlone uyt de Ridderschap, en v. Bronkhorst, Burgr
der stad Utrecht ; en wel met dit gevolg, dat op de Geldersche lapdag besloten is , om met de Staten van Utrecht
de concert te handelen, en het nodige tot onderling defensie werkstellig te maken, ingevalle de Provincie van Utrecht
mogte worden geinvadeerd; -- mits egter de troupes, die
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uyt Gelderland staan gezonden te worden , niet anders
dan tot verwering of defensie zullen geëmplojeerd worden,
en niet meer in 't Stigt nodig zijnde, ter eerste requisitie
zullen teruggezonden worden. Voorts heeft de gen e Commissie van HEdm. met S. D. II., te Nijmegen thans resideerende , geconfereerd, en hebben de Staaten van Gelderland een missive aan Holland geschreven , met beklag
over de gegevene ordres door den Gen l v. Rijssel, en met
requisitie , om daarontrent nadere opening te mogen ontvangen, ook met communicatie dier missive aan den Raad
van Staten, als aan H. H. M. en resp e bondgenoten. Nog
hebben de Staten van Utrecht een missive, zo aan Holland
als aan H. H. M. en de resp e bondgenoten, gearresteerd,
met beklag over de gegeven ordres door den Gen l v. Rijssel,
en gedecerneerd een Commissie tot 't defensiewesen , met
auctorisatie om met een gelijke Commissie uyt de Staten
van Gelderlant tot het defensiewesen te confereeren en
werkstellig te maken wat tot defensie van de Provincie en
van HEdm. nodig was. Tot bevengen e commissie wierden
6 heerera benoemd; uyt de geël. Raden de Hren Perponcher
en Pesters, uyt de Edelen de Hren Amerongen H r v. Natewisch en Reede Gr. v. Athlone , uyt de stad en steden
de Hr Borgr v. Bronckhorst en Kolff, Oudb. v. Amersfoort.
IJndelijk hebben HEdm. tot Commandant over 't Utrechtse
cordon aangesteld, en in de volgende Staatsvergadering beëdigt , de Hr Genl v. d. Hoop , waartoe een missive aan
S. D. H. is afgezonden. De Commissie van 't defensiewesen was geauctoriseerd om met de Gen' v. d. Hoop te
confereren en de nodige maatregulen tot defensie van de
Provincie te nemen. Geme Commissie was terstond werkzaam en had met overleg van den Gen' v. d. Hoop ordres
afgevaardigd aan 't regiment infanterie van den Coll. Gr.
v. Efferen , om met 't l e bataillon na de Vaart en Jutphaas te marcheeren en aldaar post te vatten ; 't 2e batailion moest na Maarsen, Hermelen en de Meern marcheeren,
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om aldaar bezetting te houden. Op den 9en May gong
't genre regiment des smorgens om 3 uuren op march uyt
Rhenen en Amerongen , en quamen des savonds in hare
respe cantonneerings-dorpen. Des voormiddag arriveerde
aan de Vaart een missive van aanschrijving aan het Gerecht aldaar, ter inkwartiering van 4 comp. van 't regimt
van de Coll. Gr. v. Efferen , door HEdm. Gedeput., te
Amersfoort vergaderende, geschreven, met bijvoeging dat
'tzelve geschikt was tot herstel der rust en tot veyligheid
der ingesetenen. De pretense Drossaard van de Vaart
G. A. Visscher , gaf onmiddelijk kennis van den inhoud
dier missive aan den fungeerende Burg r Eyck. De pretense Vroeds. wierd hierop terstond beleid , en besloot
't Gerecht van de Vaart aan te schrijven om deze ordres
niet te pareeren. Des nademiddags was de stad vol confusie ; onmiddelijk wierden 2 oudste burgercomp. , Turkijen
en 't Papenvaandel , in de wapenen gebragt , en gevraagd
wie of vrijwillig na de Vaart wilde trekken , 'twelk ontrent
door de helft dier manschappen wierd aangenomen. Bij
deze wierden nog eenige vrijwilligers uyt onderscheidene
compagnien , en alle de scherpschutters , staande onder
't commando van den Secretaris van de Momboirc., Roëll,
gevoegd , benevens 3 veldstukken a 3 iE en een genoegsaam aantal constapels, in alles uytmakende ruym 300
manschappen. De pretense Raad d'Averholt, nevens de
Cape Lt van de Comp. Turkijen C. G. Visscher commandeerden deze manschap, terwijl de artillerie door M. C. v.
Goens met nog 2 andere officieren gecommandeerd wierd.
Des savonds tusschen 6 en 17 uuren trok het corps de stad
uyt, marcheerende door de Tollesteeg langs de Vaartsche
Rijn (dog de Hr Roëll was onderweg in de herberg onder
't genot van een glaasje genever blijven zitten , en is niet
mede in de actie geweest). Intusschen had 't bataillon van
de Coll. Gr. v. Efferen op de voorn dorpen de Vaart en
Jutphaas post gevat , en waren de soldaten, door de lange
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marsch zeer vermoeid zijnde, even in hunne quartieren,
toen op 't aanrukken van dat burgercorps alarm geslagen
wierd ; wanneer de militairen , te Jutphaas ter inkwartiering gezonden , de burgers met hun canon - zagen aanrukken , zo retireerden dezelve in allerijl na de Vaart terug.
Het was reeds 's avonds ruym 110 uuren; het burgercorps
naderde in volle marsch de Vaart , met voornemen om de
soldaten vandaar te verdrijven ; dog op een 4 uurs nabij
de Vaart genadert zijnde, wierden zij aangevallen door de
militairen, nadat de Coll. Gr. v. Efferen hun toegeroepen
had : „Wat zij hier kwamen doen , en dat zij geen voet
verder zouden naderen , of dat hij haar zoude laten beschieten, dat den damp haar keel zoude uytvliegen !" Hierop
't bataillon reeds in order van bataille geschaard zijnde ,
wierd 't eerste vuur gecommandeert van de kant der militairen. De Captn Malprade , die de grenadiers comman deerde, en eenige andere officieren hebben sig wel gequeten.
(De Coll. Gr. v. Efferen , is naderhand bevonden desselfs
plicht niet gedaan te hebben, en is bij sententie gecasseerd
en , nu op de vlugt zijnde , wanneer geapprehendeert word ,
aan den lijve gestraft te worden). Op het le schot van
de Grenadiers sneuvelde bovengne Capn Lt C. G. Visscher.
(denzelven welke het slot van 't magazijn der geweeren
van HEdm. op het loterijehuys te Utrecht geforceerd en
opengebroken heeft). Te gelijk met hem sneuvelde eene
v. d. Vlerck , constapel (burger dezer stad) en een bombardier v. Schoppen (burger) wierd doodelijk gequest. Ook
is de zoon van den collecteur Brakel gequest. 'T getal der
gequeste burgers berekende men op 10 a 12. Van de kant
der militairen is een grenadier doodgeschoten en geen gequest. Het veroorsaakte een merkelijke confusie in 't burgerlegertje, de eerste schot der grenadiers , en indien toen
de militairen met een geforceerde marsch met geveld geweer op het corps hadden afgegaan , zouden zij er door
geslagen , triumph behaalt en de 3 veldstukken verovert
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hebben. Dog na een kort gevegt retireerden de soldaten ,
in de uyterste confusie en met verhaasting op de vlugt
gaande , met agterlating van een vaandel (welke niet is
gevonden), van een meenigte van snaphanen , patroontassen , randsels en trommen , de regimentskas was mede in
de loop gebleven, als veel bagagie der officieren. Toen het
canon (welke veels te hoog gepointeerd was en over het
volk hoen schoot, zo dat er geen een door 't canon geraakt
wierd) begon te speelen , sogten de soldaten over velden
en landerijen een vijlige schuylplaats. Eenige soldaten
vlugteden na Vianen, daar zij , toen ter tijd guarnisoen
liggende , als krijgsgevangenen wierden opgebragt ; eenige
kwamen te Driebergen en Sterkenburg aan ; andere waren
met den Coll. Gr. v. Efferen en Cap" Abbema en Malprade na Cuylenburg gevlugt ; de meeste soldaten kwamen
zonder geweer of randsel. De le tijding wegens de actie
kwam om half twaalf uur des nagts in de stad. De pretense Vroeds. vergaderde hierop ; er werd geresolveerd
wederom een versterking van 100 man uyt de comp. de
Pekstokken , onder commando van de L t van gen e comp.
Petr. de Koning, af te zenden na de Vaart, gelijk ook
nog daarna verscheide detachementen met canon en ammunitie uyttrokken. De geheele nagt was de stad in
volle beweging, nagts om 112 uurera word eensklaps de
alarmtrom geroerd en de gehele stad in een onbegrijpelijke ontroering gebragt; uyt de stad wierden verscheide
seinschoten aan 't Hollandsche - cordon gedaan om hulp
uyt Holland te ontfangen , welke ook terstond beantwoord
wierden. Des anderdaags wierd in triumph in de stad
gebragt een meenigte bagagie, hoeden, mutsen, geweerera
en 10 a 12 trommen. De gesneuvelde grenadier wierd
op een boerewagen in de stad gebragt , als 21 soldaten,
welke krijgsgevangen gemaakt wierden. Al de veroverde
goederen wierden op het stadhuys gebragt , welke naderhand publiek voor een yder te zien waren. Een groot
30
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aantal burgers, scherpschutters en canoniers bleven post
houden aan de Vaart.
Den lOen May 1787 marcheerden in de stad van Utrecht
70 man constapels, benevens eenige stukken geschuts van
't Hollandse cordon uyt IJsselsteyn , welke, zonder attaches
van de Staten v. Utrecht , op de patenten gemarcheerd
waren in de Provincie. Zij wierden aanstonds door de pretense Burgr Eyck in den eed genomen.
Den lien May hebben de Staten v. Utrecht besloten
niet offensieff tegens cie stad, maar defensief te ageeren,
en hebben opentlijk verklaart , dat 't intrekken van onder•
scheide regimenten in de Provincie alleen geschied tot
HEdm. beveyliging.
Den lOen May marcheerde een gedeelte van 't corps van
den Rhijngraaf v. Salm , en wel 't corps hussaren , in de
stad Utrecht, zonder 't territoir van de Provincie v. Utrecht
te ontzien, of eenige attaches op de patenten door HEdm.
geaccordeerd te zijn. 'Tzelve wierd geinquartierd in de huysen der burgeren , zelfs tegen wil en dank ; ook wierden
dezelve voornamentlijk gelegd in de huysen der geremoveerde raaden , welke te Amersfoort ter Staatsvergadering
compareerden , en in die der andere Staatsleeden van de
2 voorstemmende leeden , welke, om dat HEd. te Amersfoort op de vergadering van Staat moesten compareeren ,
alle sig uyt de stad Utrecht geabsenteerd hadden en bij
gevolg haare huysen gesloten hadden. Dog HEd. wierd des
niettegenstaande aangezegd, dat zij hare huysen, 'tzij door
hare huysbewaarders, 'tzij door haar boodschappen-aannemers , moesten laten opensluyten en approprieeren tot
't ontvangen van hussaren , en indien er eenige meubilen
te bergen waren , moesten zij dezelve in twee a 3 kamers
opsluyten, welke daarenboven met stads zegel zoude gesloten worden. Er wierd ten dien egde een publicatie
gedaan. 'T corps scherpschutters of jagers van den Rhijngr.
v. Salm, welke ook zonder attaches van HEdm. op de
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patenten na Utrecht gemarcheerd waren, wierd buyten de
Weerdpt geinquartierd. De burgers bleven de poorten besetten. De hussaren en scherpschutters trokken alle morgen en avonden de stad uyt, waardoor 't platte land zeer
onveylig wierd ; selfs kwamen zij spionneeren, en de cavallerie , te Zeyst leggende, verscheide maaien ontrusten.
'T gebeurde dat de Gen t v. d. Hoop , 't Utrechtse cordon
commandeerende en te Zeyst bij den Oudb r Verbeek logeerende , de ruyters van de Gen l v. Tuyl , aldaar gecantonneerd leggende, wilde exerceeren , op wat wijse men de
vijand moet attacqueeren ; ten dien ijnde trok de Gen t v.
d. Hoop met eenige ruyters, nog geen 20 in getal, uyt
Zeyst na de hey; onder 't exerceeren wierden zij onverhoeds ontrend bij Vollenhoven aangevallen door een corps
houssaren , wel ontrent 40 a 50 sterk en eenige scherpschutters, welke in bosschen verstrooyt lagen. De ruyters
van 't regim t van den Gent v. Tuyl hebben sig in deze
actie zeer wel gequeten , als mede de cornet Hartsing,
welke eene korte tijd tegen 2 a 3 houssaren gevogten heeft,
en andere verdere officieren , welke hiervan alle eer verdienen. Bij deze actie wierd 1 ruyter door de scherpschutters doodgeschoten en 1 wierd krijgsgevangen gemaakt,
doordien zijn paard onder hem doodgeschoten wierd. Bovengene actie is voorgevallen tusschen Zeyst en de Bilt
bij Vollenhoven. Van tijd tot tijd vielen , en vooral des
savonds , dusdanige kleine attacques voor, bij welke aan
de kant der houssaren 8 a 9 man gesneuveld is , en aan
de kant der cavallerye 2 doodgeschoten en 2 krijgsgevangen gemaakt zijn. Deze attacques wierden telkens hervat.
De militairen van 't Utr. cordon stelden zig daartegen in
staat van defensie ; te Zeyst, Sterkenburg, Doorn , Steenebrug, alwaar overal militairen gecantonneerd lagen, wierden de wegen door 't opwerpen van rijs en takkenbosschen
tegens de aanvallen der houssaren gedekt, welke verschansingen alle morgen wierden weggenomen , ten einde de
30*
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rijtuygen de wegen konden passeeren ; ook wierden in vervolg van tijd sommige bruggen om 't dorp leggende afgebroken. Deze attacques duurden zo lang tot dat Holland
op den 16 en May aan den Gen' v. Rijssel,, commandeerende 't Hollandsche cordon , heeft aangeschreven om de
troupes, ter repartitie van Holland staande , te ordonneeren van niet offensief te ageeren, maar alleen defensief te
werk te gaan, 'tgeen geschiede op ingekomen klagten van
de Staten v. Utrecht.
De Staten van Gelderland, nidts meer ter harte gaande
dan de rust en vreede te herstellen , en 't welzijn van deze
Provincie soekende, en schuwende alle overheersing van
Holland, hebben deze Provincie trouw geadsisteerd , zo
door 't laten marcheeren van hare troupes (volgens de conventie , hierboven gemeld) als andersints. Ter dezer tijd
waren reeds in de Provincie gemarcheerd : 1° 't regiment
van den Erfprins , op de repartitie van Utrecht staande,
leggende 't le bataillon te Amerongen , 't 2 e bataillon te
Doorn, Over- en Nederlangbroek , Hardenbroek en Sterkenburg. 2°'t regiment van Baden-Dourlagh , leggende om
Rheenen , te Venendaal en Renswoude. 3° 't regiment
van den Gr. v. Welderen , welke 't laast uyt Gelderlant
gemarcheerd was , en 8 stukken canon en verdere artillerie
gedekt had (behalve deze 8 stukken waren er nog 4 te
Amersfoort onlangs gearriveerd) , van welk laastgen e regiment 't l e batail. in Amersfoort in garnisoen kwam , en 't 2e
bataillon om Amersfoort , te Zoest en Baarn campeerde.
Behalven deze regimenten hadden wij in deze Provincie
3 regimenten: dat van den Gen' Maj. v. Minster, dat
van den Coll. Gr. v. Efferen , en dat van den Prins van
Hessen-Darmstad, leggende te Amersfoort in* guarnisoen,
en de twee voorgaande te Zeyst en buyten Amersfoort.
Ook waren in de Provincie uyt Gelderland gemarcheerd de
2 esquadrons van den Gen' v. Tuyl, cantonneerende te
Zeyst, .de 2 esquadrons van den Gen' Maj. v. d. Hoop,
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om Amersfoort cantonneerende , en de 2 esquadrons gardes
dragonders , gecartonneerd te Zeyst en te Driebergen; zo
dat nu thans in de Provincie is 12 bataillons infanterie
en 6 esquadrons cavallerye , 70 a 80 artilleristen en 12
stukken canon met sijn toebehoren , van onderscheide caliber, waarbij twee dagen daarna nog 3 stukken canon gearriveerd zijn te Amersfoort.
Den 10 en May werd bij de Hren Staten van Holland een
Resolutie genomen , bij dewelke in de premissen verklaard
word, dat HEdGrM. in de zaak van H. H. Mog. eens
zijn , dat in ordinaire gevallen geen troupes op 't territoir
van een der Provincien mogten komen , zonder attaches
van de wettige Souverain, dog dat sulks 't geval niet was; —
dat hier een lid van de Souverainiteit door desselfs medeleden geweldadig wierd aangevallen ; dat in zo verre de
Unie verbroken was , en de Generaliteits-eed in dit geval
niet te pas kwam. Gelastende derhalven HEdGrMog. den
Generl v. Rijssel , om aan de Officieren van 't cordon af
te vragen , of zij nu nog zwarigheid maakten om de Hollandse ordres te executeeren , en zo ja , dezelve alsdan te
suspendeeren in hunne posten , onverminderd HEdGrMog.
nadere dispositie. De Hollandse Ridderschap en 7 steeden
hebben sig op de deliberatien niet ingelaten (deze steeden
zijn Delft, Gorinchem , de Brielle , Hoorn , Enckhuysen ,
Edam, en Medemblik). Volgens deze Resol. heeft de Gen l v.
Rijssel aan de Officieren van 't Hollandse cordon afgevraagd,
of zij aan de Hollandse ordres zouden gehoorsamen , waarop
alle de Officieren van 't regiment van Pallardij, op 3 na ,
waaronder de Lt Coll. Nahuys (uyt hoofde van hare eed
aan de Generaliteit gedaan , en nog zo onlangs door H.
H. M. aan de Chefs van alle de regimenten zonder onderscheid aangeschreven en den eed herinnert), geweygert
om aan de ordres van de Staten van Holland , om zonder
attaches der territoriale Souverainen te marcheeren na
Utrecht of eenige andere Provincien, te obedieeren , om

470

:enige aanteekeningen wegens het

welke redenen voorn. Gen' v. Rijssel alle dezelve weygeraars van den dienst gesuspendeert heeft. Door 't eerlijk
en cordaat gedrag der Officieren , begonnen de gemeene
soldaten min of meer te morren en leiden hare wapenen
neder , en wilden geensints obtempereeren aan de ordres
van de 3 aangeblevene Officieren, vloekende en haar uytscheldende voor oneerlijke Officieren. De soldaten hadden
reeds den Lt Coll. Nahuys bij de kop en zouden hem in
't water gesmeten hebben, indien niet juist op dat tijdstip
een gedeelte van 't corps van den Rhijngraaf v. Salm door
Woerden , alwaar het regimt v. Pallardij in guarnisoen lag,
gemarcheerd was, dien de voorn. L t Coll. reddeden. Hierna
zijn terstond door HEdGrM. nieuwe Officieren bij dat
regimt aangesteld, welke zig bij den Raad van Staten hebben geaddresseert , om aldaar de gewoone eed te praesteeren ; dog de Raad van Staaten heeft geweygert de Officieren
in den eed te nemen. Ook hebben alle de Officieren van
't 3e bataillon van den Coll. Grenier , 't welk te Oudewater
in guarnisoen lag, uytgenomen den Coll. Commandant
v. Citters, geweygert aan die Hollandse ordres te gehoorsamen. Nog hebben de Officieren van 't regiment v. Stuart
geweygert bovengenie ordres te obtempereeren. Onder 't regiment van den Gen' v. Hardenbroek hebben 6 Officieren
geweygert aan de gegeven ordres te obedieeren ; de Officieren hadden uyt haar ijge beweging den Officier Piper
na Amersfoort gezonden, om bij de Staten v. Utrecht attaches op de patenten te erlangen , dog 'tgeen bij HEd.
mog. afgeslagen wierd. Bij 't regiment cavallerye van de
Prins van Ilessen-Philipsthal hebben alle de Hoofdofficieren
en oudste Ritmeesters mede geweygert te obtempereeren,
en zijn in hare dienst gesuspendeert. De jongste Ritmeester Foreest is door HEdGrMog. aangesteld tot Coll. Commandant van dat regiment. De Commanderende Officier
van 't regiment van den Vorst van Waldek heeft een missive aan de Staten v. Holland geschreven , houdende, dat
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hij de ordres van HEdGrM. aan den Furst v. Waldek gezonden had, op welke hij antwoord eerst zoude afwagten ,
welke ordres hier van den Furst zoude gegeven worden.
Op de missive van den Commandant van de guarde dragonders aan Holland, waarbij dezelve communiceert , dat
hij op patent van S. D. H. een detachement van 120 gemeene en eenige Officieren van dat regimt na Amersfoort
gezonden had, is bij Holland besloten 't gem e regiment bij
provisie buyten soldij te stellen , en te ondersoeken welke
de personen geweest zijn die 't voorn detachement hebben
uytgemaakt.
Bij de H. H. M. is op ingekome berigt dat verscheide
Officieren van 't Holl. cordon waren gedispenseert van
hunne dienst door Holland, uyt hoofde dat gem e Officieren,
in gevolge van de ordres van H. H. M. en de herinnering
van hunne eed aan de General t , hadden geweygert te obedieeren aan de ordres van den Gen' Maj. v. Rijssel , om
op sekere bepaalde seinschoten tot voor de stad v. Utrecht,
en dus op 't territoir van den Souverain eener andere Provincie , te marcheeren , besloten de aldus gedispenseerde
Officieren te loueeren en hen te protegeeren met schadeloosstelling.
Den lien May zijn 2 bataillons van Grenier (Wallons),
op Hollandse repartitie staande, zonder attaches van HEdm.,
in deze Provincie ingerukt, 't eene aan de Vaart en 't andere te Jutphaas post vattende, terwijl gelijktijdig een detachement artilleristen onder de Capiteyn de Neef met
derselver geschut derwaarts gemarcheerd zijn en zig op die
beide posten verdeelt hebben. Tot versterking van de Vaart
wierden de boomen , staande op de laan van de Wierst ,
competeerende aan den H r v. Westrenen, Hr v. Laauwerecht , zelfs tegen zijn wil en dank omvergehakt , wordende
een gedeelte dwars over de weg gelegt , en een ander
gedeelte gebruykt tot palissaden voor de aldaar aan te
leggene forten., Te Jutphaas over de brug op de weg na
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Rijnhuysen wierden insgelijks de bomen omver gehakt en
kruyselings over de weg gelegd; de muur van de tuyn dier
plaats , met vrugtbomen beset, storte gedeeltelijk in door
't vallen der bomen. Naderhand is een superbe batterije
nabij de Vaart op de Leckendijk aangelegd.
Den lien May wierd ter vergadering van H. H. M. van
wegens Gelderland voorgeslagen , om een missive aan de
Staten v. Holland en Utrecht af te vaardigen , waarbij
geme Staaten , na een voorafgaande betuyging van H. H.
M. van derselver leedwesen over 't gebeurde in 't Stigt,
zoude geexhorteerd worden om de zaken niet verder te
pousseren , maar in de tegenwoordige staat te laten , ten
einde voor te komen dat geen meerder burgerbloed vergoten wierd ; dan hiervan is niets gekomen. 'T geheele
regiment van den Gen' Maj. v. Monster, welke sig thans
benevens een esquadron guardes dragonders te Zeyst bevind , is gecampeerd in de laan regt tegen over 't huys te
Zeyst, zijnde de dragonders in 't dorp gecantonneerd.
Den 14en May 1787 is bij de pretense Raad een Resol.
gepubliceerd, waarbij goedgevonden is, dat de Hollandse
troupes , tot onse redding gezonden , zo wel als de auxiliairen , bij eene algemeene inquartiering zullen gebilletteerd
worden, en daartoe Allereerst de huysen van de Staatsleden ,
Ministers en geremoveerde Raaden, te Amersf t vergaderende.
Dingsdag den 15en May is de H r C. G. Visscher, welke
in de slag nabij de Vaart gesneuvelt is, met groote staatsie begraven.
Den 18en May is 't grootste gedeelte van de curassiers
van de Rhijngraaf v. Salm in de stad Utrecht gemarcheerd,
mede zonder 't territoir van de Provincie te ontsien , en
zonder attaches van HEdm. op de patenten ; ook is bovendien een versterking van auxiliairen uyt Holland in de
stad gemarcheerd. De poorten zijn gesloten; geene goederen , koffers , pakken etc. vermogten uyt de stad gaan ;
ook wierden de geremoveerde Raaden, die in de stad waren,
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of derselver familiera genoodsaakt in de stad te blijven. De
Hr v. Muyden , Seer s van den Leckendijk, willende na
SEd. buytenplaats te Zeyst rijden, om de zomerkwartieren
te betrekken, wierd met sijn vrouw en dogter aan de poort
gerepouseerd, en wel voornamentlijk door de sig noemende
Gemeensman G. v. Schalkwijk , welke SEd. uyt naam van
de borgeren ordonneerde sig niet uyt de stad te begeeven,
ten zij SEd. sijn schoonvader de Hr Oudborgr Verbeek in
de stad konde besorgen , en genoodsaakt weder na huys
te rijden, om reden dat SEd. schoonvader, de Oudborgr
Verbeek, uyt de stad was en op de Staatsvergadering te
Amersfoort compareerde.
Den 24 en May is bij de pretense Raad een Resol. gepubliceerd, dat voortaan bij provisie, behalven de saturdagse
markt, hoge en tweede van allerhande eetwaren des woensdags zal gehouden worden.
Den 26en May is te Amersfoort een Commissie van de
Hren Staten van Overijssel en Groningen gearriveerd ; terstond is er van onse kant een Commissie van 3 heeren
benoemd, uyt 't le lid de. Hr de Perponcher, uyt 't 2e lid
Hr v. Capellen, Hr v. Schonauwen, en uyt 't 3e lid de Hr
Burgr v. Bronkhorst, om de Commissien te verwelkomen ,
met kennisgeving dat de Staten niet meer verlangen dan
om de rust hersteld te zien, dog zig nergens kunnen inlaten dan met alle de bondgenoten , met verder versoek
het daar heen te dirigeeren , dat uytwerken dat Holland
afzie van hare handeling en de hostiliteiten doe cesseeren,
en hoe eer hoe liever de mediatie worde aangevangen, of
anders met de andere bondgenoten de zaken te schikken.
Den 26en May heeft sijn Door'. Hoogheid een declaratoir gedaan.
Den 29en May 1787 een publicatie van utsa, behelsende
een provisionele verdeling van dezer stads schuttertje.
Den 30en May is bij de pretense Raad een public. gedaan tegens 't seduceeren van de militairen alhier in guar-
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nisoen leggende , en van hunne wettige dienst aftrekken ,
en aanmoediging tot desertie te geeven , op poene van
leven of lijfstraffe.
Ter vergadering van de Staten v. Utrecht is gearresteerd
om een cordate missive aan de Staten van Holland af te
zenden. Ook heeft de Provincie Friesland een nadrukkelijke brief over de Utrechtse zaken aan Holland geschreven , en aan dezelve onder 't oog brengende hare onordentelijke en gansch irreguliere wijse van handelen ontrend
de Provincie v. Utrecht, en fzeer aanradende de stad Utrecht
van maximes te doen veranderen , op dat niet om die eene
stad de gansche republiek ongelukkig zoude worden ; en
wanneer men daarin niet koude reusseeren , om dan genie
stad daartoe te noodsaken, waartoe de Staten v. Friesland
zig bereid betonen om krachtdadige hulp na alle beproefde
middelen toe te brengen. De Provincie Zeeland heeft ten
opsigte dezer Provincie ter vergadering van H. H. M. een
favorabele Resol. uytgebragt , zo dat er reeds 3 Provincien
zijn , die zig de Utr. zaaleen aantrekken.
Ter dezer dagen wierd Prof. , Vos, die ten sterkste de
zogenaamde patriotische partij toegedaen was , overvallen
met een sware melancolie en angstvalligheden , die hem
dikmaals deede uytroepen dat hij straffenswaardig was wegens zijn gehouden gedrag tegens de oude Regering en de
Prins; nimand dan sijn familie mogt bij hem komen.
Na dat 't corps van den Rhijngraaf v. Salm in de stad
gemarcheerd was, wierden dezelve door de gansche stad bij
de burgers geinquartierd, bij sommige, hoe wel tegen wil
en dank, 2, bij sommige 4; de burgers welke sig verplicht
agteden sig aan de oude Regering en constitutie te houden , wierden 't meest bedeelt. De houssaren en auxiliare
burgers uyt andere steden en Provincien , welkers getal
nu reeds verre over de duysend beliep , wierden mede bij
de burgers geinquartierd. Sommige auxiliaren , vooral die
van de stad Campen , stelden zig zeer brutaal aan. A ll e
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de huysen van de stad waren genommert. In 't huys van
de Vroeds. v. Westrenen waren 2 Officieren van de housaren en eenige gemeene gebilletteerd. Dese braken, schoon
met stads zegel verzegelt, de wijnkelder , provisiekamer,
ja selfs de bureau en cabinetten open, dronken de wijnkelder leeg en stalen het goed , dat hun aanstond ; dog
hetwelk naderhand gestuyt is , zijnde die Officieren en
gemeene houssaren gedelogeert , en kort daarna heeft de
Hr v. d. Borch , Coll., het huys betrokken.
Bij de Hr v. Hardenbroek Hr v. Bergesteyn, op 't Jans
Kerkhof, de Hr Perponcher, Hr v. Wolfaarsdijk, en Burgr
v. Bronkhorst, welke ter Staatsvergadering te Amersft compareerden, waren ook houssaren geinquartierd. In het
huys van de Oudborgr v. Musschenbroek op 't Oude Kerkhof, was in 't eerst den Rhijngraaf v. Salm gelogeerd, dog
naderhand heeft de Rhijngraaf gelogeerd in den Domsteeg,
in 't huys van de geelig. Raad v. Westrenen , Hr v. Sterkenborg, wiens wijnkelder mede veel last geleden heeft ,
hebbende de Hr v. Sterkenburg bij SEd. retour , den 16"
Sept. 1787, 4 oxhoofden wijn en een groot aantal wijn in
flessen gemist, als ook eenig koper en tin. Bij D us Weyland
waren twee houssaren gebilletteerd , welke de brutaliteit
hadden genre Dus met de sabel af te kloppen , waarop SEd.
benevens zijn vrouw een flaauwte kregen , dog om welke
daad beide de houssaren rigoreus gestraft zijn. Nimand
wierd van de inquartiering uytgezondert , ja selfs de Professoren en Predikanten , wien anders volgens privilegie
bevrijd wierden van de inquartiering , wierden daarmede
belast. Wij in ons buys hadden twee auxiliairen, dog
welke wij voor 3 gls. in de week besteed hebben. Met
dusdanige lasten wierden de burgers beswaart ; sommige
hebben dezelve 16 a 17 weken lang met kost en drank
en huysvesting moeten onderhouden. Juffr. Swellengrebel
had in haar Buys in de stad en op haar buytenplaats buyten 't Kermiswaterpoortje houssaren geinquartierd. Ver-
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scheide fatsoenelijke lieden , die het eenigsins koude schikken, verlieten de stad. Ter dezer tijd wierd aan de poorten
alles aangehouden : voornamentlijk mogt er geen geld of
bedden getransporteerd worden. Van tijd tot tijd wierden
de auxiliairen door andere afgelost. Nu lag alhier in guarnisoen 't geheele corps van den Rhijngraaf v. Salm , bestaande uyt houssaren , curassiers , jagers en .fuseliers,
makende te zamen ontrent 1200 man uyt; dog nadat zij
alhier eenige tijd in guarnisoen gelegen hadden , was de
desertie onder dat volk zeer groot, alle aagten deserteerden er wel 3 a 4 , tot dat zij daarin door de auxiliaren ,
welke op haar pasten , verhindert wierden. De stad wierd
van tijd tot tijd met nieuwe manschappen auxiliairen en
soldaten versterkt: men berekende op 't laast 't getal tusschen de 7 en 8000 manschappen. In de maand van ...
kwamen alhier in guarnisoen eenige Fransche ingenieurs,
welke voor 1 jaar verlof hadden ; rontom de stad wierden
verscheide forten aangelegd, als aan de Blaauwcapel , op
de Blaauwcapelse weg , aan de zogenaamde Elleboog , aan
het Houte Beentje , bij de zaagmolen van de Hr Vianen,
wierden 3 forten aangelegd ; in het weyland van de hofstede Chartroisen aan de rievier de Vegt was een groot
fort aangelegd. Buyten de Tollesteegp t wierd een linie
geformeerd van de hoek van 't Houtense zandpad tot aan
de Vaartsche Rhijn, agter de steenoven van Mevr. v. Oort;
bij het Vossegat aan de Gietleugen waren aan beide kanten van de weg twee forten of batterijen aangelegd; bij
de Gilbrug was het fort Redelijkheid aan het ijnde van
de Maliebaan , reeds voor lang aangelegd door de Ingenieur Redelijkheid , die naderhand in Russische dienst is
overgegaan , voor welke moeite de pretense ' Raad SEd.
zoude beschonken hebben met een silvere degen , welke
reeds bij 't overgaan van de stad op den 16en Sept. 1787
in gereedheid was, dog welke nu in een kas op de Finantiec, bewaard word. Naderhand is er nog een batterij op
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de Bilsche Steenstraat, even voorbij de herberg de Biesbos,
opgeworpen, toen , een gedeelte van het campement te
Zeyst zijnde , alle de grenadiers comp. na de Bilt opgebroken waren en aldaar post gevat hadden en een batterij
opgeworpen hadden. In de maand Aug. wierden de inundaties geformeerd door 't opstoppen van 't water van de
Kromme Rhijn; even buyten de Tollesteegp t aan de Kromme
Rhijnsche brug wierd een dam in de rievier gelegd, waardoor 't water, geen schot krijgende , geweldig buyten hare
oevers liep ; de Bildsche Grift en de Minstroom wierden
mede door een diergelijke dam opgestopt, waardoor de
landerijen langs de Bildsche Steenstraat onder water liepen.
De twee esquadrons cavallerye van den Gen l van Tuyl
v. Serooskerken , welke alhier lange tijd van te voren in
guarnisoen gelegen hadden en waarop de zogenaamde patriotten geen vertrouwen scheenen te stellen , wierden
verboden uyt te trekken en haar handen wierden als gebonden ; dog hadden evenwel de wagt aan de hoofdwagt.
De Rhijngraaf v. Salm was Commandant van de stad, en
de pretense le Burgr Eyck was Gouverneur en had twee
schildwagten voor sijn huys, en als hij uytgong, had hij altoos
twee ordonnantie-sergeanten van de schuttertje agter sig.
Ter dezer dagen wierden de geremoveerde Raaden, welke
sig nog in de stad bevonden , wederom gelast in de stad
te blijven , en in plaats van diegeenen, welke uyt de stad
zig geretireerd hadden , wierden derselver familien in de
stad gehouden.
De sig noemende Gemeensman Swartendijk overleden
zijnde, wierd tot Gemeensman of gequalificeerde Gecomm.
uyt de burgerij in de Comp. de Or.stam , in desselfs plaats
verkoren en aangesteld m r Kroon , castelijn in 't verbeterhuys de Vuurige Colom , welke verkiesing NB. de Vroeds.
Abbema geadsisteerd heeft.
Bij de pretense Raad der stad is een resolutie genomen
om alle de watergangen rontom de stad te doen opstop-
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pen, waartoe reeds een begin gemaakt is met de Kromme
Rhijn op te stoppen met een dam van planken en balken
te maken, latende alleen bij provisie een kleine passagie
open om de schuyten de Kromme Rhijn op- en afvarende
be laten passeeren. De Minstroom, de Bildsche Grift en
't Swarte Water wierden, ten ijnde de stad ingeval van
attacque door een te formeren inundatie zoude kunnen
worden defendeert, met dammen van schotbalken en planken gemaakt, in hare loop gestuyt. De warmoesiers rondom
de stad wonende, dit vernemende , addresseerden sig gezamentlijk bij reg ie aan de pretense Raad, daarin voordragende hare totale mine , versoekende dat die Resol. mogte
opgeheven worden , 'twelk van dat effect geweest is dat
het werk tot nogtóe is gesuspendeert.
Den gen Junij 1786 is S. .D. H. te Amersfoort onder
een kleine escorte cavallerye gearriveerd en verwelkomt
door eene commissie van HEdmog., alsmede door de Magistraat dier stad en andere Staatsleden en heeren van
rang. S. D. H. heeft den 12 en Junij als Stadhouder de
Staatsvergadering geadsisteerd en zat aan een aparte tafel,
dog S. D. H. zal in 't vervolg als president van de Ridderschap compareeren. Heeft Hoogdesselfs intrek genomen
in 't groote huys van de jood Cohen, staande op 't Cingel
bij de gewese lakenfabriek , zijnde een magnifiecq gebouw,
'twelk voor S. D. H. gehuurt is. Op de eerste Staatsvergadering, daar S. D. H. voor 't eerst compareerde, is
Hoogstdezelve met een gepaste aanspraak verwelkomt door
de presiderende heer J. A. v. Westrenen, Hr v. Sterkenburg.
Den ll en Junij. Deze dag is zeer merkwaardig, door dien
op deselve de eerste onwettige sogenaamde Staatsvergadering te Utrecht gehouden is. De pretense raad der stad
Utrecht heeft bij missive de Hren van de voorstemmende
leeden versogt, ter Staatsvergadering tegen den 11" Junij
te Utrecht te compareeren , om de aannaderende ruine
(zo zij zig uytdrukte) van de stad en provincie nog in tij4s
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te praevenieeren. Deze missives waren allen eensluydende,
except dat in de missives aan de Hren N. Pesters Geël.
Raad, de Hr v. Lijnde, Hr van Lunenburg, Capellen, H r v.
Schonauwen, en Gr. v. Rechteren, Hr v. Geeresteyn, wierd
geaccordeerd 't vrije acces en reces in en uyt de stad. De
Clercq van HEdm., Mathourné, had een missive van uytnodiging aan sijne medeclercquen , die te Amersfoort de
Staatsvergadering en Gedeput. adsisteerden , geschreven ,
om te Utrecht de onwettige Staatsvergadering bij te wonen, gelijk ook de statenbode, Blanken , insgelijk een
diergelijke missive aan sijne confraters te Amersfoort had
geschreven. Op 't ontvangen van bovengene missives zijn
terstond HEdm. Gedeput. vergaderd geweest en hebben
geresolveert om aan H. H. 1Vlog. een expresse na 's Hage
af te zenden , met versoek om die onwettige Staatsvergadering , te Utrecht vergaderende, niet te respecteeren , nog
geen brieven van haar te ontfangen, nog aan haar te schrijven; voorts dat de wettige Staatsvergadering vooral nog
gehouden wierd te Amersfoort. Vervolgens is op de naastvolgende wettige Staatsvergadering te Amersfoort besloten
een publicatie te arresteeren en te laten afkondigen
waarbij HEdmog. de ingesetenen waarschouwen de onwettige Staatsvergadering, te Utrecht vergaderende , niet te
pareeren , deselve voor onwettig houdende. De Geëlig.
Raden hebben een brief van beschrijving afgevaardigd om
te delibereeren over de missive van de pretenze Raad der
Stad Utr. , versoeckende om te compareeren den lien Junij
op de Staatekamer te Utr., op welke missive de beide Hren
v. Amerongen gerescribeerd hebben , van geene vergaderingen te Amersfoort meerder bij te wonen. De Ridderschap heeft bij missive aan hare absente medeleden de H r v.
Tuyll v. Serooskerken, Hr v. Zuylen, in HHMog. vergadering wegens deze Provincie gecommitteerd , en de Gr. v.
Boetselaar, ontvanger van de xxe en xLe penning, te Utrecht
sig onthoudende, aangeschreven dat HEd. sig zullen hebben
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te onthouden van die onwettige Staatsvergadering bij te
woonera. De Hren v. Amerongen, Hr v. Bijl en Renswoude
en Joost v. Amerongen, Geëlig. Raden, hebben sig aan
't le lid geaddresseert bij missive, daarin te kennen gevende,
dat HEd. nimmermeer ter Staatsvergadering te Amersfoort
zouden compareeren en dus sig laten vinden op den lien
Junij op de Statenkamer te Utrecht. Op de onwettige
Staatsvergadering te Utrecht, zijn op den lien Junij 1787
verscheenen : uyt 't le lid de beide Heeren v. Amerongen ,
uyt de Ridderschap de Graaf v. Boetselaar, welke alleen
(hoe ongerijmd ook) het lid der Edelen representeerde en
daar en boven, wegens sijn ontvangst, op de Staatsvergadering niet mogt compareeren (hier uyt ziet men reeds de
onwettigheid dier Staatsvergadering). Uyt de pretense Raad
verscheenen de 2 pretense Burg ren Eyck en de Ridder en
verdere orde Gecomm., van Senden, Smissaert, v. Haeften,
Burman , v. Dam , Visscher , d'Averhoult , Pronkert, v.
Hengst, Voorda, Joncheere, Mulrooy. Extraord s Gecomm
waren : Abeleven , Egeling, Engelbert, van Nes. Uyt de
stad Wijck verschenen Ossenberg en Schilje (eertijds knecht,
daarna stadsbode en nu op een onwettige wijse verkoren
Raad en pretense Burg r der stad Wijck). Uyt Montfoort
verscheenen Gobius en Noteboom. De Clerq van HEdm.,
Wesseling, heeft in plaats van de Secretaris van HEdm.
die onwettige Staatsvergadering geadsisteerd. De Secretaris van HEdm., de Hr Laan, was bij missive reeds uytgenodigd om die onwettige Staatsvergadering te adsisteeren , dog heeft die aanschrijving niet gepareerd. Deze
vergadering wierd bediend door de bode Blanke. Wat op
die vergadering verhandelt is , bleef ten uyterste geheim;
alleen weet men , dat 't Hof Provinciaal aangeschreven is
geen andere Staten te erkennen als die te Utrecht nu
vergaderden , en er wierd op die vergadering een publicatie gearresteerd, waarbij de ingesetenen wierd bekent
gemaakt , dat de Staten wederom te Utrecht nu en in
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't vervolg vergaderden, en dat de ingesetenen geen andere
Staten moesten erkennen als die te Utrecht vergaderden.
De H r A. F. Godin, H r v. Cockenge, Geëlig. Raad , wegens hoge ouderdom en lichaamszwakheid altoos in deze
stad gebleven zijnde , wierd mede tot die Staatsvergadering
versogt, dog heeft dezelve niet bijgewoont. Den 13 en Junij
was het voor de 2 e maal zogenaamde Staatsvergadering.
De Hanoversche post, rijdende over Utrecht en de Bilt,
wierd op die laaste plaats aangehouden, sijn valies gevisiteerd en zeer geinsulteerd, over welke behandeling hij geklaagd heeft, waarop de Ambassadeur van Engeland zijne
klagten bij H.H.M. heeft ingebragt, welke door H.H.M.
aan de Staten v. Utr., te Amersft vergaderende, zijn ingekomen. Dog HEdmog. hebben sig hierover verontschuldigd , en teffens haar leed betuygd over die insultes, en
dat hetselve gebeurd was buyten HEdm. schuld. De Staten van Holland versogte berigt van 't gebeurde van de
pretense Raad der stad Utrecht.
Den 13 en Junij is bij de pretense Staten een publicatie
gearresteerd , waarbij alle de Officieren en gemeenen van
de 3 regimenten , ter repartitie van Utrecht staande, worden gelast om sig terstond uyt elkandere en herwaarts te
begeven of na Holland te wijken, en sulks alles onder
guarantie van de pretense Staten , en worden de Officiers
en gemeenen van de andere regimenten gelast sig van
't territoir van deze Provincie te begeeven.
Des nagis tusschen den 14 en en 15 en Junij is het regiment van Pallardij in de stad Utrecht gemarcheerd, zonder
't territoir te ontzien en attaches van HEdm. op de patenten te hebben; men zegt , dat de soldaten van dat regiment misleid zijn en door omwegen over de Vaart van
Woerden na Utrecht gemarcheerd zijn. Dien nagt hebben
zij gelogeerd in de Catharijnekerk en hebben voorts het
hays van Mevr. de wede Voet v. Winsen, staande agter
den Dom, tot hare inquartiering genomen.
31
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Zedert den maand Aug. heeft de pretense Raad alle
maanden het voorhanden zijnde geld van 't wijn- en biercomptoiren , reeds was er ver over de f 100,000, geligt,
waartegen de Hren Cóissarissen uyt de burgerij op 't wijncomptoir sessie hebbende, Martens en Feith, iterative risen
geprotesteerd hebben en van elke ligting aan de Hren Staten, te Amersft vergaderende, kennis gegeven hebben,
ook mede van haar gehouden gedrag.
Het campement te Zeyst wierd van tijd tot tijd vermeerdert , en daardoor moest noodsakelijk hetzelve van plaats
veranderen. In 't eerst was 't regim t van de Gen. Maj. Monster in de laan tegen over 't huys te Zeyst gecampeerd en
de dragonders guarde in 't dorp gecantonneerd. Nu wierd
't camp verandert; het regiment van den Erfprins campeerde op 't bouwland tegen over de riddermatige hofstede
Kersbergen, met 4 stukken canon. Agter Zeyst campeerde
't 2 e batallon van Baden-Dourlagh ; in de laan over 't buys
te Zeyst, het le bataillon van 't regimt van den Gen. Maj.
Monster, en het ander bataillon campeert even buyten Zeyst
op het bouwland tusschen 't dorp en de koornmolen ; de
esquadrons guarde dragonders cantonneerden in 't dorp.
Van tijd tot tijd kwam er eenige artillerie , canon en ammunitie van oorlog uyt Gelderland.
Op den 15en Junij was in de Provincie gemarcheerd 14
bataillons infanterie, en waren of gecampeerd of gecantonneerd. Er waren 2 bataillons van 't regim t van den Erfprins , 2 d° van 't Regim t van den Gen t Maj. v. Minster,
2 d° van den Coll. Gr. v. Efferen , 2 batt. van den Gr.
v. Welderen, 2 batt. van de Prins van Hessen Darmstad,
2 batt. van Or. Nassau en 2 batt. van Badep Dourlagh.
De cavallerye , welke in de Provincie gemarcheerd waren ,
zijn de 2 esquadrons van de Gen t van Tuyl v. Serooskerken , 2 esquadrons van de Gen t v. d. Hoop , 3 esquadrons
van de guardes dragonders, behalven 1 a 2 comp. artillerie; de Generaals, welke de Hr Capn Gent adsisteerden,
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waren de Gen' v. d. Hoop, Monster, v. Stockum en Doff.
Door H.f.Mog. een Resolutie genomen zijnde , waarbij
de Gen' v. Rijssel , commanderende 't Hollandse cordon,
wegens desobedientie aan H.H.M. en aan den Raad v.
Staaten , behoudens hare actie jegens 'hem in zijn post gesuspendeert word, en aan alle Commandanten , Officieren
en gemeene aangeschreven zijnde, de Gen. Maj. v. Rijssel
niet meer te gehoorsamen ; en de tweede Resolutie bij
H.H.Mog. genomen zijnde , waarbij wierden aangeschreven,
indien zij genooddrongen wierden den eed aan de Generalt te violeeren en in een of ander Provincie, zonder attaches op de patenten , te marcheeren , zij alsdan na een
nabij gelegen territoir , daar zij de vrijheid hadden haar
eed ter Generaliteit gedaan te praesteeren, moesten marcheeren , — zijn van dat effect geweest, dat 't 3 e bataillon
van Grenier en een gedeelte van 't regimt van Stuart, te
Oudewater in guarnisoen leggende, onder 't geleide van
den Hr Balneavis, Lt Coll. van 't regimt van Stuart, nadat
't guarnisoen de burgerschutters en auxiliairen aldaar had
ontwapent, 5 cannonnen vernagelt en den Coll. Commandant van 't geme bataillon van Citters, welke een zogenaamde patriot was , op de stads toorn opgesloten en de
vaandels van 't regimt en de regimentskasse uyt sijn huys
gehaalt hadden , uyt de stad marcheerde,
en van het ter,
ritoir der Staten v. Holland tot de Geldersche en Utrechtse
territoir onder 't commando van den H r Cap" Gen' over
kwam , zig voegende bij de troupes in deze Provincie gecantonneerd en gecampeerd zijnde; zij marcheerden over
Cuylenburg na het dorp Amerongen. Daags daaraan, den
14en Junij , arriveerden te Cuylenburg 120 man van 't regimt van de Gener' v. Hardenbroek onder geleide van een
sergeant, zonder eenig officier , in een volmaakte order;
't laatsgenoemde regiment kreeg order om na de stad v.
Utrecht te marcheeren , 'twelk die manschap zonder attaches op de patenten niet geliefde te doen. 'T bataillon
31*
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lag in Heusden in guarnisoen, deze manschap scheide zig
van 't overige van 't bataillon af; 3 comp. van 't regime v.
Stuart voegde sig bij deze manschap , komende uyt de
Wiericker schans. Des nagis tusschen den 13 en en 14en
Junij marcheerde die manschap uyt Cuylenburg na Amerongen , nemende haar weg langs de overkant van de Leckendijk door 't dorp Raveswaay. Onder 't marcheeren waren
die lieden zeer vrolijk en schoten zeer sterk met hunne
geweeren , door welk schieten 't gehele cantonnement te
Doorn , Nederlangbroek, Sterkenburg en Driebergen, alsmede 't campement te Zeyst, de geheele nagt genoodsaakt
was om in de wapenen te blijven , niet wetende wat er
zoude gebeuren , alle oogenblikken een aanval wagtende.
Dog des smorgens wierd 't cantonnement en campement
geinformeerd, dat die manschappen van vreugde geschoten
en gezongen hadden , en na 't dorp Amerongen gemarcheerd
waren. De Staten van Holland hebben eenige tijd daarna
bij publicatie een praemie van 2000 ducaten gesteld voor
die geene welke geme Henrij Balneavis zal leveren op de
poorte in 's Hage. De H r Balneavis is met zijn onderhorige
manschappen bij de Staten van Utrecht in protectie genomen.
'T overlopen van militairen uyt de Hollandse regimenten
gong heden sterk in swang , dagelijks kwamen 20, 30 a
40 manschap of te Amersfoort of te Zeyst sig aangeeven
zonder officieren , om onder 't commando van den Cap"
Genl te dienen.
Den 18en Junij zijn tot de commissie van 't defensiewesen door HEdGrMog. benoemd m r D. J. Canter Camerling,
wegens Haarlem , mr F. G. Blok , wegens Leyden , mr J.
de Wit , wegens Amsterd., M. v. Toulon , wegens Gouda,
mr C. v. Foreest, Hr van Schoorl en Kamp.
Den Den Junij is bij de pretense Staten een publicatie
gearresteerd, waarbij een ygelijk word gewaarschouwt van
in de negotiatie van penningen tegens 3 pCt. bij de Staten, te Amersft vergaderende, gearrest., geen geld te four-
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neeren , zullende de geldschieters geen aanspraak aan de
landen van Utrecht ooyt hebben, nog restitutie van pene
of betaling van renten.
Den 20 en Junij kwamen te Amersfoort 37 man van de
regiménten van Stuart , Onderwater en Dundas etc. , ook
was 't gansche regiment mariniers van den Rhijngràaf van
Salm, welke door de Staten van Holland patent ontfangen
had om uyt Gorinchem na Vianen te marcheeren, in plaats
van op Vianen de route te nemen , na Nijmegen gemarcheerd onder de gehoorsaamheid van Gelderland. Het regiment van den Coll. Sulljard , welke mede patent ontfangen
had om na Holland te marcheeren, was uyt Geertruydenberg na 's Hertogenbosch gemarcheerd , en een bataillion van
Waldek, in Gorichem guarnisoen moetende blijven houden,
marcheerde mede met het bovengen e regiment mariniers,
schoon geen patent om te marcheeren hebbende, na \Nijmegen; dit was 't effect van boven geme resolutie van H.H.Mog.
Hierdoor wierd 't Hollandse cordon zeer verswakt; alle die
regimenten , welke door Holland uyt de soldije wierden
ontslagen , wierden terstond door Gelderland en Utrecht in
soldij aangenomen, de schepen met bagagie wierden door den
Magistraat van Gorichem gearresteerd en daarna ontslagen.
Den 13en Junij weder pretense Staatsvergadering te
Utrecht (zie hier boven) gehouden zijnde, werd br gelast
3 zegels yder van f 80 te slaan , en wierd op die onwettige vergadering gecommitteerd 3 heeren, om ter vergadering van Hoog Mog. te compareeren , te weten de Hren
Joost Taets v. Amerongen wegens 't le lid, J. d'Averhoult
wegens de Ridders. , en A. J. Strik v. Linschoten , Hr v.
Loendersloot , wegens de stad. Ter dier tijd hadden ter
vergadering van de H. Hoog Mog. wettige sessie de Hren
v. Heeckeren, H r v. Bransenburg, wegens de Geël. Raden,
Tuyll v. Serooskerken, Hr v. Zuylen , wegens de Ridd , en
W. N. Pesters wegens de stad.
Hier preekt het HS. plotseling al.

DERTIENDE VERGADEEING.
10 December 1870.
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OUDE MUNTEN.

De Heer Dr. G. A. Hulsebos vestigt de aandacht op
een aantal oude muntstukken, onlangs gevonden aan den
Grebschen berg, bij een geraamte. Het zijn grootendeels
munten van den Utrechtschen bisschop David van Bourgondie, voorts van Groningen, Bolsward, Zutphen , eenige
Geldersche van Karel den Stoute en Karel van Egmond,
benevens enkele buitenlandsche. Uit de jaartallen maakt
men op , dat de eigenaar kan omgekomen zijn in het laatste
gedeelte der vijftiende eeuw, omtrent welken tijd aldaar
eene doorbraak heeft plaats gehad.
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EPPONINA.

De Heer Brill vestigt de aandacht op hetgeen Plutarchus en daarnevens Tacitus van Epponina en haren man
Julius Sabinus melden. Het verhaal heeft veel zonderlings,
en spreker vindt in enkele bijzonderheden aanleiding tot
de gissing, dat Epponina eene der eerste belijderessen van
het christendom te Rome is geweest en daarom het slachtoffer is geworden van de vervolging van Vespasianus. Door
het onderaardsch verblijf, waarvan in het verhaal melding
gemaakt wordt, zouden dan de Catacomben te verstaan
zijn, terwijl uit de onderzoekingen , medegedeeld in het
nieuwe werk van de .Rossi , over de Catacomben, blijkt,
dat het christendom al zeer vroeg aanhangers onder de
hoogste geslachten, o. a. de Flavii zelven, heeft gevonden.
De Heer de Geer v. Jutfaas oppert hier tegen eenige
bedenkingen.

DE EERSTE GRAVEN VAN HOLLAND.

De Heer de Geer v. Jutfaas vestigt de aandacht op de
dissertatie van den Heer van Bolhuis over de geschiedenis
van de eerste Graven van Holland, waarin voor het eerst
gebruik is gemaakt van het nieuwe Charterboek van Holland. Daaruit zijn ons de familiebetrekkingen tusschen
onze eerste Hollandsche graven en de burggraven van
Gent duidelijker geworden en verschillende feiten zijn er
door opgehelderd. De Heer van Bolhuis heeft uit die bron
en andere bescheiden een gansch ander overzigt gegeven
van de . geschiedenis der eerste Hollandsche graven dan wij
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gewoon zijn aan te treffen, en voor de geschiedenis van
dit tijdvak een verdienstelijke bijdrage geleverd. Ook de
staatkundige betrekkingen tusschen onze graven en de
hertogen van Lotharingen heeft hij daarbij in een ander
licht geplaatst, dan wij gewoon zijn die te beschouwen en
daardoor de plaats aangewezen, die ons gravenhuis innam
in de politiecke verwikkelingen dier dagen.

VOORSLAG VAN EENIGHEID EN CHRISTELIJKE
VERDRAAGZAAMHEID

bij de kerkelijke twisten.
Uit het Archief van HILTEN.

De vereeniginge der gemoederen eu de ware bevredinge
van onsalige twist en partijschap, die nu voor eenige jaeren in dese landen is ontstaen en noch dagelicx continueert, behoort bij alle vrome christenen en goede patriotten
niet alleen gewenscht, maer ook vlijtich gesocht en` naegejaegt te werden, en sulcx voornementl. tot Godes eere
en tot malcanders stichtinge. Maar also dese saecke van
groten gewichte en van zeer difficile betrachtinge is , soo
schijnt wel van nooden te sijn, dat alvoren eenige saecken
werden bij der handt genomen, dewelcke mochten dienen
om den segen Gods, daer het doch al aen hangt, te mogen becomen , waertoe in bedencken werden gegeven dese
naevolgende vragen.
Ofte het niet wel van nooden waere over alle dese gegeunieerde Provincien eersen extraordinaireu vast- en biddach te houden , dat de Heere God vanden hemel , de
God des vredes, ons wt groter genade wilde wijsen eenen
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goeden wech om te stillen desen onsaligen twist en droevige oneenicheyt, en in plaetse van selve ons te geven
vereenichde herten en gemoederen, om dies te meer als
met een herte en mondt den Heere onsen Godt te dienen
in den waren gelove en in alle godsalicheyt des levens.
Ende dewijle het houden van Benen vast- en bidlach
van geen vrucht en is , ten sij dat daer bij come verbeteringe van sonden, soo soude dan immers daertoe nodich
zijn , dat. Staetsgewyse eenige ordre mochte werden gestelt
tot weeringe van veel publycke sonden, die in dese landen
veelsins werden gepleegt, en van dien aerdt lijn, datse in
een yders gemoet buyten alle geschil staen. Waerop dan
soude mogen volgen , dat bij publicatien wierden verboden
alle quade bejegeningen en alle hatelicke benamingen, als
Arminianen, Landtverraders, Slijckgeusen en diergelijcke,
en in plaetse van dien recommanderen allerley goede bejegeningen en amnestie van alle het gepasseerde.
Waernae men soude kunnen eenstellen eenige t'saemensprekinge en vriendelicke conferentie , omme te verstaen
wat contentement de Remonstrantsgesinde souden cunnen
geven tot afweeringe van bedenckingen , die tegens henl.
sijn, nopende haerluydens gemeenschap met het gevoelen
van Socino en andere schandelicke opinien.
Ende oock mede om henl. van onsentwegen te geven
goet contentement over de consequentien, die sij luyden
trecken wt ons gevoelen van 't stuck van goddel. predestinatie , — voorsienicheyt Gods, — wercken der genade , —
perseverantie off volstandicheyt der heyligen, en diergelijcke
poincten, als ofte wij met deselve leere souden maken den
Heere onsen Godt een autheur van sonde, oorsaeck van
's menschen verderf, en de jonge kinderkens der gelovigen,
die in hare kiudtsheyt sterven, soude verdoemen ; — als off
het den waren gelovigen soude vrij gestelt worden mime
sich tot de sonde vrijelick te mogen begeven; van alle
weleke eri diergel. conseguentien wij oprechtelijck mogen
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seggen, gelijck de kinderen Israëls tegen hare broeders
seyden in een ander gelegentheyt: „De stercke Godt de
Heere weet het"; soo weet het Israël oock , dat wij alle
deselvige consequentien met verfoeijinge verwerpen.
Geduerende de voorn conferentie ware geraden va'n poincten van verschil op den predickstoel voor de gemeente
niet te disputeren , maer veel liever van selve ten principale voor de toehoorders te maken heylige applicaties, tot
opweckinge van heylicheyt en ware godsalicheyt dis levens,
dewijle deselve questieuse poincten eyntelick daertoe leyden , als blijct bij exempel in 't stuck van verkiesinge : „God
heeft ons in Christo wtvercoren voor de grontlegginge des
werelts , opdat wij souden heylich en onstraffelick voor
hem sijn in der liefde." Soo desgeljcx van volstandicheyt :
„Het vaste fondament Godes staet vast en heeft delen segel: God kent de sijne, en een ,ygelijck die den naem des
H. Christi noemt, die wijcke af van ongerechticheyt", en
also oock mede van andere poincten. Ende soude ondertusschen oock nodich sijn de Predicanten alomme te versoecken , dat deselvige doorgaens, maer wel sonderlinge op
den voorn vast- en bededach, hare toehoorders wilden vermanen tot aflegginge van alle partijschap, en van het eynde,
waerom dese ware vrede eu eenicheyt voornemtl. gelijckelijck te soecken sij , namentl. om dan te beter de eere
Gods en malcanders salicheyt te kunnen vorderen; waerop
dan oock het tijtelijck welvaren des Vaderlandts van des
Heeren genade eǹ segen als een toebate soude mogen
verwacht worden.
Alle hetwelcke also voorgegaan sonde, en dese saecke
aldus met een respect tot Godes eere en bevorderinge van
malcanders salicheyt belegt sijnde, soude mogen door Godes
genade en segen , daar onder werkende, de herten en gemoederen onderlinger ontsteken tot ware liefde Godes en
goede genegentheyt tot malcanderen, en soude door dese
onderlinge communicatie meer en meer bekent werden,
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hoe elck van sijn rijde soude sijn gesint in reciproq bejegeningen tot malcanderen, En soo soude oock metter
Lijdt meer en meer kennelick worden, hoe nae dat wij malcanderen in 't stuck van leere souden cunnen komen. Hetwelcke , soo wanneer hetselve in vreese Godts, met een
bedaert, vredelievende gemoet overwogen soude worden ,
soo soude dan naerder cunnen gelet worden bij wat middel men voortaen dese saecke ten principale tot een gewenschte eenicheyt, of ten minsten tot een christelicke
verdraegsaemheyt soude cunnen brengen. En is te verhopen , dat de Heere God vanden hemel, de God des vredes, die ons heeft belast dat wij souden liefhebben waerheyt
en vrede , ons op de eene maniere ofte de andere den
goeden wech daertoe soude aenwijsen. Want toch deselve
Godt , die voormaels den wech in zee heeft gemaect , dat
rijn volck daer door is gedaen, deselve onse Godt leeft
noch , om wt groter genade ons te cunnen wijsen eenen
goeden wech om te komen tot een salige vrede, opdat
wij niet langer door dit schadelicke vier van oneenicheyt
malcanderen bijten en eten , en also malcanderen niet en
consumeren en verteeren.
Glosse, die den autheur selve op sijnen voorslach van
eenicheyt ende christel. verdraegsaemheyt
naderhant heeft gestelt.
l'Vaernae men sonde kunnen aenstellen eenige t'saemensprekingen etc.

Mijn meyninge is hier niet, dat dese t'saemensprekinge
en vruntelicke conferentien souden sijn eenige openbaere
disputaties ofte solemnele conferentien , maer mijn meyninge is, dat nu soodanige voorbereydinge door eenen vasten biddach , met 'tgene daernae volgt, gedaen sijnde,
vruntelicke t'samensprekingen met een bedaert gemoet ,
tusschen particuliere, ads tusschen vrienden met vrienden
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souden gedaen worden , en dat sulcx (principalick in onse
stalt wel 'tselve , daer dese oneenicheyt meest is) van
onsen t'wegen door vrome godsalige Predicanten, met particuliere en geduerige huyssoeckingen in alle mogelicke
en christelicken ernst soude beherticht worden.
Geduerende de voorn conferentie ware geraden van poincten etc.

Mijn meyninge en is niet, dat men geduerende de voorn
betrachtinge op den predickstoel niet en Boude mogen
verhandelen van poincten van verschil , om de waerheyt
van selve te bevestigen, en het tegendeel met alle bequamheyt te wederlegger. Maer mijn meyninge is, dat jae
'tselve met alle sedicheyt behoort gedaen te worden , als
daertoe occasie voorvalt, mits dat men ten principale
daerop let, dat deselve poincten werden geappliceert tot
de practijcke, en dat also metter daet werde betoont, dat
wij hebben 't geloove der wtverkorenen en kennisse der
waerheyt, die nae de godsalicheyt is; hetwelcke veel sekerlick door de practijcke , als door de dispute kan bewesen
worden.
Alle hetwelcke alsoo voorgegaen sijnde ende dele saecke etc.

Mijn meyninge en is hier niet, dat wij met de Remonstranten, blijvende in soodanige partijschap tegen ons, souden kunnen kerckelicke vrede maecken, ofte onderlinge verdraechsaemheit practiseren: want dat is niet mogelijck. Maer
mijn hope is: „dat wij alle, de eene met den anderen onse
sonden voor God bekennende, den Heere in de roede viel,
om also sijnen roockenden toorn tegen ons aengesteken ,
van ons te keerera", ende dat voorts de saecken met soodanige off diergelijcke voorbereydinge en wel sonderlingen
met soodanigen inlicht en respect op de eere Godes en
bevorderinge van elcanders salicheyt trouwlick beherticht
sijnde , dat God , die goedich is en genadich den genen
die hem van herten soecken , soude mogen dese droevige
vallen van oneenicheyt laeten afbidden , en dat wijlieden
door gewelt van alle christelicke bewegingen, onse partien
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te gemoet comende , erE bij de practijcke bewijsende , dat ,
jae onse leer is de waere leere, die de eere van onse salicheyt den Heere onsen God geheel en ongedeelt ten
vollen opdraegt, en die de waere godsalicheyt soo sekerlick insluyt als de sonne het licht ende de warmte doet , —
dat sijluyden tot beter verstandt, en also tot ware eenichoyt met ons souden mogen gebracht werden ; ofte die
noch wt swackheyt eln in saecken van minder gewichticheyt
twijffelen en doch vroom van leven sijn en met ons niet
willen twisten, met alle christelicke beleeftheyt te verdragen, op sulcken wijse als bij de Provinciale Synode binnen
Leyden is gestellt, ende gelijck alreede in vele kercken
hier te lande wert gepracticeert.

DE ANTI-

SYNODE TE

ROTTERDAM.

Uit het Archief van HILTEN.

Extract vuytte confessie van Jan Galen, geweesde
predicant tot Schoonhouen , in date den xxjen
May a° 1619.
Op tvoors. tweede articule nader gevraecht sijnde, seght
alsnoch te souden persisteren bij tgundt hier voren is verclaert, ten ware dat hij had hoorera seggen , dat de personen vande voors. vergaderinge tot Rotterdam `) geweest
1) d. i. de Vergadering der Remonstranten , op 5 Maart 1619. Zie

dlgem. Gesch. d. Vaderl. D. III. St. III. bl. 187, en Brandt,
Gesch. d. Reform. III. p. 480, sqq. In het Archief v. Hilten bevond

Arend,

zich bij dit extract een blad papier aan de eerre zijde met het adres van
den Heer van Ruwiel (d. i. v. Boetselaer), en aan de andere zijde beschreven met de volgende woorden : „Nicolaas Grevinchovius, van Rotterdam, presideren; Adrianus vande Borre, van Leyden ; Herboldus
Tomberghen, van der Goude; Samuel Lansbergen, van Rotterdam; Jo-
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sijnde , bekent waren , andersins deselue niet en soude
hebben genomineert gehadt. Bekent ouersulx aldaer mede
present geweest te zijn Nicolaes Grevinchouen , van Rotterdam ; Herboldus Tombergius , vander Goude , Adrianus
Borrius, van Leyden ; Guillielmus Lomannus , van Noortwijck , Carolus Rijckwaert , van Vtrecht ; Petrus Cupus,
van Woerden. Dewelcke, beneffens hem die sprect , deurgaens in deselue vergaderinge sijn geweest, ende dat oock
aldaer altemets gecomen sijn off ende aen : Samuel Lansbergen , mede van Rotterdam; Adriaen Simonss. , van
Charlois; ende den laesten dach aldaer mede gecomen sijn
Theodorus Bonnus , van Beusecum ; ende dat aldaer oock
geweest sijn twee Diaconen ofte Ouderlingen vanden Briele,
twee van Alckmaer ende twee van Hoorn , daervan de namen hem onbekent sijn.
Opt gifje arre seght alsnoch hem beswaert te vynden om
te nomineren de twee personen die voorgeslagen zijn geweest, om alomme te dragen de justificatie en remonstrantie
daer innegevoert. Doch hem daerna naeder bedacht hebbende , seght deselue te wesen Carolus Rijckwaert ende
Petrus Cupus , doch verclaert b ij sijne weten de voors.
commissie bij de voors. personen niet aengenomen , nochte
oock bij de voors. vergaderingen gearresteert te sijn geweest , nochte oock daerop yet te sijn gevolght. Onder
stondt: Geextraheert uytte voors. eimissie, ende beuonden
daermede te accorderen op den xxiij en May 1619, bij mij
Greffier. Ondert. A. D uyck.
Accordeert met het extract autentyck ,
Origineel.
In kennisre van mij ,
Ant. van Hilten.
annex Gabij, van Schoonhouen ; Petrus Cupus, van Woerden ; Wilhelmus
Lomannus , van Noortwijck ; Adriaen Symonss., van Charloos. Alle predicanten vuyt Hollandt. Carolus Rijckquaert, van Vtrecht; Theodorus
Biomius (sic), van Beusichem ; vuyten name van heure Gemeenten, met
twee Ouderlingen vanden Briele, twee van Alcmaer, twee van Hoorn,"
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EXTRACTEN RAKENDE Ds . ALARTIUS VAN MONTFOORT.
Uit het Archief van HILTEN.

Extract wt de acten der Classicale vergaderinghe,
gehouden binnen Wtrecht den 7 en en Seri Septemb.
anno 1619.
Op het stuck vande beroepinge der predicanten ten
platten lande is goetgeuonden, dat Deputati Classis sullen
letten op de correspondentie in den Synode Nationale
beraemt ende bij den Gedeputeerde des seluen Synodi ,
op het versoeck der Ed. Heren Gecommitteerden in Synodo
Prouinciali naerder verclaert.
B.
Busschoff.

Extract.
• Martis xxvj a Octob.

1619.

Opte requeste van Joannes Alarstius, predicant tot
Montfoort, en eenige personen , die alsnu smaden op sijne
beroupinge, als ofte deselue niet wettelijck en waere geschiet, is geappoincteert.
Omme haer op deser saecken gelegentheydt well ende
nae de waerheyt van dien te informeren, mitsgaders daervan rapport te doen, sijn gecommitteert de heeren Asch
van Wijck, van Nederhorst , Bijier ende Hamell.
Geextraheert vuyt tregister der resolutien bij de Gedeputeerden vande E. M. Heeren Staten slandts van Vrecht
genomen , ende accordeert
In kennisse van mij ,
Ant. van Hilten.

Exlraclen rakende IJs. Alartius van Mon^foor6.
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Extract.

Mercurij iij a Nouembris 1619.
Opte requeste vande Gedeputeerden des Classis van
Vtrecht, aengaende dat eenige vande gemeente der stede
Montfoort soucken in disput te trecken het beroup van
haren predicant Joannes Allarstius, euen ofte tselue niet
behoorlijck waer geschiet, — Is geappoincteert ten fine als
in dese: Sijn geaucthoriseert ende gecommitteert de heeren
Asch van Wijck, van Nederhorst, Bijier ende Hamell ,
die welcke de supplianten voor hemluyden 'sullen ontbieden, doende daervan rapport.
Geextraheert vuyt tregister der resolutien bij de Gedep den vande E. M. Heeren Staten slandts van Vtrecht genomen , ende accordeert
In kennisre van mij ,
Ant. van Hilten.

Extract wt de acten der Classicale vergaderinghe s
gehouden binnen Wtrecht den laetsten Nouembris mitsgaders den 1, 2 en Sen Decembris 1619.
Sijnde in den Classe gelesen de remonstrantie van seeckere ledematen der kercke van Montfoort; tot beswaringe
vanden predicant aldaer, ende naer ondersoeckinge der
saecke, beuonden sijnde dat D. Alarstius dese swaricheyt
hadde bij requeste aen de Ed. 1VIog. Heeren Staten gebracht, voorbij gaende de classicale judicature, welcke hij
in dese kerckelijcke saecke niet en hadde behoren te ouersien, -- Heeft de Classis geoordeelt, dat D. Alarstius ouer
de onordentlijckheyt van dese procedure voor den Classe
sal hebben te doen behoorlijcke schultbekentenisse, ronder
dat de Classis in delen de authoriteyt der Ed. Mog. Heren Staten int allerminste voor heeft te derogeren, maer
XXVI. J.
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wel D. Alarstio te vertoonen wat weck sijn w., naer kerckelijcke ordre, tot beureedinge van sijne gemeente hadde
behoren in te gaen, ende indien die gediscontenteerde
ledematen tot Montfoort naer genomene informatie van
saecken beuonden werden in haer procedure gedelinqueert
te hebben, dat in suleken geualle sij gelijcke schultbekentenisse sullen hebben te doen.
Wat belangt den inhout der remonstrantie, heeft de
Classis geresolueert, dat de beroepinge D. Alarstii niet
gedisputeert behoort te worden, ende dat door Gedeputeerden naerder kennisse van alles sal werden genomen ,
die allen vlijt aenwenden sullen om partijen te reconcilieren , ende indien de geinteresseerde enige conditien van
verdrach quamen te eysschen, die de Gedeputeerden haer
beswaert vonden hun te accorderen , dat sij in suleken
geualle haer regres sullen nemen tot den Classen, om te
doen naer behoren. Ende sal dese resolutie den Ed. Mog.
Heren Staten bij forme van aduys gecommuniceert werden,
ende sullen beneuen de ordonnaris Gedeputeerden hiertoe
gebruyckt worden D. Oirt Campius ende D. Rauensway.
Naderhant is om vredes wille gestelt dese volgende acte
tot mitigatie vande voorgaende, en Alarstio voorgehouden
in forme als volcht:
Tot satisfactie vande bouengestelde acte in de saecke
D. Alarstii, waerin hem geordoneert wert schultbekentenis
te doen ouer sijne gehoudene proceduren, heeft hij, Alarstius , heylichlijck verclaert, dat hij in desen met opset niet
gedaen en hadde tot prejuditie vanden Classe , oock niet
geweten hadde de ordre die hij naer het oordeel des Classis in desen heeft ouertreden, in welck oordeel hij acquieceert , belouende voorts sich in alles de ordre der kercke
onderwerpen.
Ende hadde de Classis besloten sich met dese maniere
van satisfactie te laten contesteren; doch heeft D. Alars-
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tius buyten vermoeden alsnoch in desen gedifficulteert,
niet tegenstaende menichfuldige inductien.
Accordeert dit extract met de originele acten.
B. Busschoff,
Classis Scriba.

DEKEST VAN D s . CAMPHUYSEN.
Uit het Archief van HILTEN.

Aen de Edele Mogende Heeren, mijne Heeren die
Staten slants van Vtrecht, ofte hare Ed. Gedeputeerden.
Alsoe het uwe Ed. Mo. gelieft heeft, bij lekere missiue
van aate den lien Aprilis, mij onderschreuen te belasten,
niet alleenlijck voor dien sondagh van de publycke ende
ordinaire predicatie des Goddelijcken woorts te supersede-.
ren, nemaer oock egeene predicatien in toecomen tijden
te doen, dan bij uwer Ed. Mog. permissie ende toelatinge,
ende dat ter oorsaecke van dat de bedructe ledematen der
Gemeynte Jesu Christi tot Vtrecht haer voor desen ten
gehoore vande voors. predicatien hadden vervoecht , waerinne hij onds. oock tot nochtoe uyt seeckere goede consideratien uwer Ed. Mo. bevel gepareert heeft; maer want
de voors. bedruckte litmaten sich naderhant evenwel op
andere plaetsen in dese Prouincie tot het gehoor des Goddelijcken woorts begeven hebben, ende onder des de goede
ingesetenen ende ledematen der Gemeynte Jesu Christi
in den dorpe van Vleuten gefrustreert blijuen van de exercitie der ware christelijcke religie, — Soe ist dat hij ouders.
in alle behoorlijcke eerbiedinge en onderdanicheyt nodich
geacht heeft hetselue uwe Ed. Mo. mits desen te remon32*
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streren, niet twijffelende off V Ed. Mo. (regard nemende
op alle hetgeene voorseyt) sullen volgens alle christelijcke
wijsheyt ende discretie hem remonstrant vergunnen van
nu voortwen, gelijck voor desen, sijnen ordinaris kerckendienst tot stichtinge ende vergenoeginge van sijne gemeynte
te betreden. Dit doen etc. Ende was onderteyckent Didericus Camphuysen , predicant tot Vleuten.
Gecollationeert dese copie met d'originele requeste. Ondergheteeckent als bouen , is dezelue daermede accorderen
bevonden.
In kennisse van mij ,

Geprnteert den 23en

Ant. van Hilten.
Aprilis 1619.

Copie.

INDAGING VAN D s . CAMPHUYSEN EN

VAN HENRICUS WELSINGIUS.
Uit het Archief van HILTEN.

Die Staten van lande van Vtrecht, gehoordi wt het
rapport van onse ordinaris Gedeputeerden , dat niettegenstaen verscheydene insinuatien, gedaen ten huyse van Didericus Camphuysen, gewesen predicant tot Vleuten, mitsgaders van Henricus Welsingius , gewesen predicant tot
S te Martensdijck, gelegen in desen Ghestichte van Vtrecht,
respectiue, ten eynde elek van hemluyden zoude comers
doen de beloften , vervat in de acte die de Hoo. en Mo.
Heeren Staten Generael geresolueert hebben dat men de
affghesette predicanten zoude voorhouden en doen onder
alsmede gesien wt de relatie van Joris Tho--teckn;
niss., haren gesworen bode, denwelcken bij acte van eersten
deser loopei maendt Decemb. belast is geweest den voorn
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Diedericus Camphusius ende Henricus Weisingius, respectiue , aen hare persoonen , familien , ofte die leste plaetse
van haerluyder residentie als noch ten ouervloedt, ten fine
voors., te insinueren , dat zijluyden aldaer niet en zijn te
vinden , nochte niemandt en weet te segghen waer zij henen
zijn, — Waromme bij ons en niet sonder andere merckelijcke
redenen gepresumeert wordt, dat de voorn twee geinsinueerde persoon , haer aldus absenteren en latiteren , mede
doen gelijck verscheyden andere affghesette predicanten ,
dewelcke het landt doorloopen en zoo hier, zoo daer,
haegh-predicatien doen, tegen der landen ordonnan en piacaeten , daermede zij het gemeene volck in onrust en beroerte houden en voeden , tot ondienst en prejuditie vande
ghemeene ruste ende vrede, mitsgaders van welstandt van
stoet vant landt en de publicque authoriteyt, daer tegens
dat p ootel. dient voorsien om bij tijts alle inconvenienten
voor te comen, Soo ist dat hare Ed. Mo., 'tgene voors.
ouergemerckt, committeren ende ordonneren midts desen
Johan Corneliss. van Causteren, deurwaerder van hare
Camer, bij edicte alhier tot Vtrecht, alsmede in voors. dorpen van Vleuten en S te Martensdijck, als oockOpde vuyterste limiten van desen Gestichte , ter plaetse daer dat
gebruyckelijck is, voor de leste mael te citeren ende daghvaerden , in persoonen in dezelue haere Camer te compareren den voorn Didericus Camphusius, gewesen predicant
tot Vleuten, en Henricus Welsingius, gewesen predicant tot
S te Martensdijck, gelegen in desen Gestichte van Utrecht,
op den xiiij en Januarius 1620 naestcomen precis, nae den
ouden stil, omme in handen van Ed. Mo. Heeren Staten
ofte Gedeputeerden voorut, te doen de belofte in de voors.
acte vervat en deselue te onderteeckenen, op pene, bij zoo
verre zijluyden binnen den voors. tijt in persoone niet en
compareren ofte weygheren zulcke belofte te doen en de
voors. acte te onderteeckenen , dat zijluyden elck , vuyt
crachte van authorisatie der hoochgemelte Heeren Staten
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Generael, in (l ate den xxiiij eri der verledene maendt Julij
stilo nouo, vuyt de t'samentl. Vereenichde Provintien ende
de Souueraine Jurisdictie van dezelue, gesonden ende gebannen zullen werden. Ende wordt den voorn deurwaerder
van onse Carver geauthoriseert omme dele acte van citatie bij edicte alomme in de stadt Vtrecht, alsmede in de
voors. dorpen van Vleuten en S te Martensdijck , zoo oock
op de vuyterste limiten van desen Gestichte, ter plaetsen
daer dat gebruyckelijck is , te affigeren. Welck exploict
bij hem alsoo gedaen zijnde, wij houden en authoriseren
van sulcker weerde, als ofte dat aen de persoonen vande
voors. gewesene predicanten gedaen ware. Ons relateren
V wedervaren. Gedaen tot Vtrecht den xv en Decemb. 1619.
Presid t H r v. 's Heerenaersbergen.

PREDIKANTEN IN HET STICHT,
die de acte van obedientie geteekend hebben.
Uit het Archief van HILTEN.

Predicanten int Sticht van Vtrecht, die d'acte van
obedientie hebben geteeckent.
Henricus Caesarius, Wilhelmus Henrici Nypoort, Vtrecht.
Petrus Bosschius, Wijck. Wilhelmus Riddersbach, Tull
en Twaell. Anthonius Hornhovius , Werckhouen. Joannes Bornius, Ouerlangbrouck. Assuerus Joannes, Baern,
Eembrugghe. Benjamin Wannemaecker, Lopyck.
Predicanten, die wt de lande gebracht zijn.
Egidius Seystius, Segfeldt. Paulus Lyndenius, Soest.
Egbertus Stedum, Abcoude. Christophorus A Langerack,
Hermelen. Franciscus Taurinus, Maerssen. Bartholomeus
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Provostius, de Vaert. Joannes Nederlagius, Woudenbergh.
, Vtrecht.
Joannes Spinovius, Lodolphus
Bij contumatien gebannen.
Didericus Camphusius, Vleuten. Henricus Welsingius,
Martensdijck.
Door ordre en sententie van G-eneraliteyt wt de
Vereenighde Provintien gebracht.
Carolus Rijckewaert, Isacus Frederici, Carolus Niellius,
Vtrecht. Samuel Neranus, Amersfoort.

AANZOEK VAN DE ETENDEN VAN BOHEMEN
om subsidie i).
Uit het Archief van HILTEN.

Hoochmogende, grootgunstige, vrundtlicke, veelgeliefte
Heeren vnd goede frunde, uwer Ho. Mo. sijn oase vrundtl.
dienste ieder tijt te voer.
Off wij wel der goeden hoopeninge zijn, uwer Ho. Mo.
werden van onsen Agenten Philibert du Boys, jeder tijt
wat wij hem vanden publicis negotijs dieses Koningrijcx
auisiren, gebeurliche communication ontfangen, tot welckon einde wij dan stadige correspondentz met den seluen
te holden alhyer verordnet hebben ; nyet des te weiniger
mogen wij nyet onderlaten uwer Ho. Mo. selffs voor ditmael te auisiren , dat der Furst Gabriel in Seuenburgen,
sijner einmael genoemenen resolution vaste inhaeriret, gar
1) Zie Arend, Algem. Gesch. d. Vaderl. D. III. St. III. bladz. 314 enz.
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dapper vnd bestendiglick in zijnen proposito vortfahret vnd
desen landen deylen de behulpiiche handt te bieden bereit
is, gelijck hij dan door assistentz der Hungerischen Confidenten albereits gants Ouerhungern in sijner deuotion
gebracht, vnd ein stareke antal kriegs-volck voran vnder
den Ouersten Hedey Ferentz op Neuhuss affgeverdigt ;
welcke sick daer selffs met vnsen vnd den Mharerischen
kriegs-volcke in weinig dagen cenjungiren werden. Godt
eropene door dit middel vns vnd diesen hardt verfolgten
vnd bedroeffden landen den wegh tot seeckeren vnd gedurige friede ende wolstandt in politischen soo wel als
geistlichen saecken.
Daer beneffens berichten uwer Ho. Mo. wij oock dit
met vreuchden, dat haere Mat onse nyeu erwehlter Koning vnd genedigster Heer, Heer Friedrich , Paltzgraue
bij Rhijn, Churfurst , vns gistriges dages door vnsen Affgeverdigten van Adel, op onse ouergesonden vnderdenigste
insinuation schrijuen, wegen vorgangener gluckseliger wahl,
Naere Mat tot Koninge in Behmen etc., eine gar gewunschede resolution genedigst hebben toecoemen laten ; dat
wij oock disefals eine nieuwe goede hoopeninge tot bald
folgender beeteren standt vnses landt vnd defension-wesens
erlangt hebben , tot weleken einde dan haere Ma t albereit
haere kriegs-volck in de frOntiersteden te logeren verordnet. 'Vnd diewijle wij wel veeeten, dat uwe Ho. Mo. door
haere vertroulicke communicationes haere Co. Ma t. in dese
hoochwichtige sake gar goede consilia werden suppeditirt
hebben, soo wollen wij uwe Ho. Mo. met eenen oock geburlich danckseggen , vnd hyr mede die selue dienstfrundtlicken bidden , sij wollen ferner haere Mat vnd vns tot
erlanginge des vorgesetteden zielss derseluen ansienlicke
hulpe vond assistentie wedervaren, vnd dat mit uwer Ho.
Mo. Raedt hiss hero gefuhrte werek tot gluckseligen einde
beforderen helpen. Maer insonderheit versoecken wij V
Ho. Mo. andermael frundt- vnd dienstlick , zij wollen uns
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mit der jungst gebedenen continuirung des maentlicken
subsidii, soo wol oock met interponiringe van haere hoochansienlicke credit op m/200 Bijcxdalers, grootgunstig vnd
wilfahrig erschijnen , vnd vns daerdoor in itzigen geltmangel vnd nooit om soo veel des te vorderlicheren succurs
leisten , als wij het met grooten danck weder te betaelen
ende ondertusschen genoechsaem te assicuriren willigh
ende bereft sijs , ons oock vuyt gevateder goeden thouersicht also daer op verlaten wollen. Blijuen daer neffens
uwer Ho. Mo. tot frundtlichen aengenaemen diensten jeder tijt willich , vnd beuelen deselue met vns in schutz
des Almechtigen. Datum op den Prager Sloth den 2en
Octobris 1619. Onder stondt : uwer Ho. Mo
Vnder dienstwilligste befliessene,
NNN. van allen dryen Euangelischen
Heeren Stenden des Coninckrijcx
Behmen , verordente Directores vnd
Landtraden op den Prager Sloth.
Die opschrifte was : Den Hochmogenden Herrn , den
Herrn Staten General der Vnirten lande, vnsen grottgunstigen lieuen Herrn vnd vrunden etc.

Edele , erentfeste, hoochgeleerde, vrome , seer voorsienige Heeren en goede vrunden.
Wat die verordente Directores en Landtraiden van allen
dryen Evangelischen Heeren Stenden des Conincxrijcx Behmen aen ons wederom geschreuen eE serieuselijck versoecken , sullen uwer E. nairder wt de copie van haer LLLet,
brieff verstaen : Namentl. dat men haer met der joncxt gebedene continuerunge des nlaentlijcken subsidii , oyck met
interponeringe van slandts credit op twee hondert duysent
rijcxdalders, goetgunstich en wilfahrigh erschijnen, ende hun
daerdoere in haeren itzigen geltmangel en noot, soo veel
des te vordelicheren secours leisten, als sij liet met grooten
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dallek weder te betalen, en ondertusschen genoechsaem
te assecuriren willich en bereyt sijn , daerop dat sij hun
oock wt gevateder goeden toeversicht souden verlaten etc.
Ende alsoo uwer E. wt onse verscheyden voorgaen en bij
hun seluen genoechsaem kunnen verstaen, hoe vele dat voer
de verseeckertheyt vanden staet van Christelijeke religie int
gemeen, ende int particulier van dien vande Vereenichde
Churfursten, Fursten Stenden vanden Heyligen Rijcke
en namentl. oock bij consequentie van dese Vereenichde
Nederlanden, ende alle de geïnteresseerde Coningen, Princen ende Republycken in de Grootheyt van het Huys
Oostenrijck daeraen gelegen is, dat de saecken van Bohemen tegen het gewelt van denseluen vijanden (vande
welcke sij bevochten en tegen den openen tijdt noch gewaldiger gedreyght werden van die mette generale macht
vande geheele Pausche Ligue te sullen overvallen) werden
gesecondeert en gemainteneert, — Soo is ons seer ernstich
versoeck en begeren, dat uwer E. gelieve rijpelijck met alle
consideraties daerop te letten, en bewegende, mitsgaders
beherttigende d'importantie van dese saecke metten alderiersten heure Gecomitteerde in onse vergaderinge te lasten
en aucthoriseren, omme soo opte versochte continuatie des
maentlijcken subsidii als de interpositie van slandts credit,
voerder lichtinge van twee hondert duysent rijcxdaelders
genouchsaem assecuration favorabel. te mogen resolveren ,
gelijck met gemeen advys van t'samentlijcke Vereenichde
Provincien sal bevonden werden te behooren , opdat de
saecken van Bohemen buyten confusie gehouden mogen
werden, ondertusschen dat sij haere eygen middelen beramen en in treyn brengen. Hierop sullen wij ons verlaten,
den Almogenden biddende , Edele , erentfeste , hoochgeleerde, vrome, seer voorsienige Heeren en goede vrienden,
uwer E. te houden in sijne heylige protectie. Wt den
Hage den eersten Novemb. 1619. Was geparapheert G.
Schaffer Vt . Onder stout: uwer E. goede vrienden die Sta-
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ten Generael der Vereenichde Nederlanden. Ter ordonnan van selue, en was ondert. C. Aerssens.
Accordeert met sijne principale,
In kennisse van mij,
Ant. van Hilten.
Superscriptie : Edele etc,, die Staten 's landts van Vtrecht
ofte haer E. Gedeputeerde onse besundere goede vrunden.

Extract vuyt het register der Resolutien van Ho.
Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde
Nederlanden ').
Lunae den xven Februarij 1621.
Sijne Pr. ExC1e ende Raedt van State zijn ter vergaderinge gecompareert ende hebben geremonstreert, geproponeert ende versocht, gel. d'selue aen haere Ho. Mo.
breeder bij geschrifte gepresenteert ende ouergegeuen hebben, daerinne bestaende : Nademael haere Ho. Mo. nu een
tijt lanek met zeer groote wijsheyt bewillicht ende zijne
Mat van Behemen gesubsidieert hebben met een somme
van vijfftich duysent ponden ter maent, ende oyck ander
gelijcke somme van vijfftich duysent ponden aen de Gevnieerde Fursten , alles opdat de saecken van Duytslandt
en Bohemen te beeter soude werden gemainteneert, ende
de macht, dewelcke den Co. van Spagnien aldaer is employerende , van ons gehouden , ende gediuerteert soude
blijven : Welck subsidie buyten twijffele bij haere Ho. Mo.
oyck soude gecontinueert zijn geweest, indien de zaecken
in de oude termen warren gebleuen; maer nadien 't selue
(Godt betert) anders schijnt aff te loopen , waerdooren
oogenschijnl. alle de swaerich. vanden oorloge ons alhier op
1) Zie Arend, .lgem. Gesek. d. Vaderl. D. III. St. III. bladz. 431, 515.
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den hals sal commen , ende dat de redenen notoir]. medebrengen , dat cesserende 't voors. subsidie (gelijck ouermits
de voors. veranderinge apparent is te sullen geschieden), de
pennin van dien voortaen noch werden opgebracht in deesen
noot, tot bescherminge van ons eygen Vaderlandt, bijsonder in den eersten aenganck en furie van het oorloge ,
dat zijne Pr. Ex cie ende den Raedt teenmael noodich hebben geacht in haere Ho. Mo. vergaderinge te compareren,
omme aen deselue 'tgeene voors. is te verthoonen, ende
met eenen te versoecken ten regarde vande gewichtich.
van dien, dat de voors. hondert duysent gulden ter maent,
dit jegenwoordige jaer xvj cxxj noch mogen werden gecontinueert ende bij de Prouincien precisel. opgebracht, omme
tot versterkinge van 't voetvolck in den dienst van 't landt
wesende, beheert te worden. Achtende voor de meeste
mesnage, dat in plaetse van te lichten nyeuwe regimenten,
dewelcke op de ordre ende soldie vant landt nyet ofte
emmers zeer beswaerl. sail wesen te becommen, behalven
dat de hooge ampten ende aen den Officieren vande compen
een groot geit sullen commen te bedragen, men de compen
van 't landt bouen de laetste geordonneerde augmentatie
zal mogen noch voorder verstercken, te weeten : dat de
Nederlantsche ende Duytsche Comp en , nu laest gebracht
zijnde tot hondert hooffden, alle verhoocht worden op hondert vijfftich hooffden, ende de vuytheemsche natien, als:
Walen , Engelschen , Schotten , met oock de Prancoysen ,
buyten repartitie zijnde, van hondert op hondert twintich
hooffden , ende de Comp en van principale Officieren der
hooger ampten naer aduenant, alles in conformiteyt vande
ouergegeven lijste, ende dat alsulcke augmentatie mede
opten staet van oorloge roerde gebracht, — Waermede, bouen de laetste geordonneerde verhooginge, het voetvolck
sal mogen versterckt worden tot ouer de elff duysent man.
Daertegens, ingevalle ter concurrentie van deselue penningen nyeuwe regimenten worden geworuen, men nyet soude
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kunnen commen bouen de zeven duysent man , al waer
het zoo, dat de vaendels werden gemaeckt yeder tot drye
hondert coppen ; daerop mitsdien haere Ho. Mo. souden
belieuen promptel. te resolueren , opdat dese lichtinge in
tijts moge int werck gestelt werden. Op welck voors. propositie met alle consideratie bij haere Ho. Mo. geleth ende
de redenen daerinne int lange gededuceert , rijpel. bewogen , ende voornementl. in acht genomen zijnde , dat de
zaecken in Duytslandt en Bohemien jegenwoordich in
zulcke constitutie gebracht zijn, dat te besorgen is dat
tegen den aenstaenden somer den geheelen last vanden
oorloge ons wel op den hals Boude geraecken te vallen ;
selffs mede na de apparentie ende d'aduisen , die van allen
oortien van getrouwe handen geschreven ende geaduerteert werden, vande groote versterckinge en lichtinge van
volck , die den vijant alomme is doende, daermede dat
deselue voor hebben sonde dese landen met twee legers
aen te tasten; -- Daerouer ende dat zijn Excie en den Raedt
van State ten vuytersten presseren , tot tijt winninge en
nyets daerinne te willen versuymen , omme nyet onvoorsiens in den aenvanck vanden oorloge geprevenieert en
ouervallen te werden (hetwelck Godt wil verhoeden) ende,
daerbenevens geconsidereert dat de t'samentl. Heeren Gecommitteerden vande Vereenichde Prouintien , ter deser
vergaderinge gecommitteert, incombeert, vermogens haeren
principalen last en instructie , te besorgen de conservatie
en verseeckerth. van staet vaat landt et ne Respublica detrimentum patiatur, hebbe de voors. Gecommitteerde in de
voors. nyeuwe versterckinge vande compagnien soldaten,
in den dienst deser landen welende, opt welbehagen van
elcx principalen, geaccordeert op den voet gelijck d'selue
versterckinge bij zijn Ex C1e en den Raedt van State versocht werdt. Bedanckende de t'samentl. Gecommitteerde
vande Prouintien zijn ExC1e en Raedt van State, voor de
de sonderlinge sorge die d'selue dragen voor de verzeec-
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kertheyt vanden staet van 't landt , die welcke den Raedt
wederom vermaent hebben eerre egale proportie (emmers
soo naer eenichsints doenl. is) te willen maecken in de
verdey1inge ouer de Prouintien vande voors, versterckinge
der compagnies.
Wat belangt den tot, daerenbinnen dat de voors. versterckinge sal moeten geschieden , is met aduys van zijn
Ex cie en- des Raedts van State , nae gedaene omvrage ,
een paerichl. verstaen, dat deselue sail moeten geschieden
ende geeffectueert worden tegen den laetsten Meerte ofte
eersten Aprillis naestcommende , na den nyeuwen stijl,
ende dat aen de soldaten, die de Capiteynen sullen brengen tegen halff Meerte, aen elcke van d'selue sail betaelt
werden 's daechs vier stuyvers, totten voors. eersten Aprilis.
Is noch geaccordeert, dat men de compen voetknechten
gerepartieert opte Drente sail laeten verstercken tot hondert• vijfftich coppen.
Is voorts geresolueert , dat men van wegen dese vergaderinge de voors. propóe van zijn ExC1e ende des Raets van
State mette bijwesende lijste aen de t'samentl. Provintien
bij copien sail senden, ende- d'selue aduerteren van resolutie , op baer welbehagen daerop genomen, mette redenen
die daertoe hebben bewogen , ende d'selue erestel. daerbenevens versoecken bij de redenen voors., dat zij in de
versochte nyeuwe versterckinge der comp e11 gelieuen te
accorderen ende d'selue, voor soo veele dit elcker aengaet,
flatel. te doen effectueren ende betaelen. Ezide alsoo men
bij experientie heeft gesien en bevonden , dat door het
eerste aenschriiven aen Prouintien, dat d'selue de Capiteynen souden aduerteren vande genoomen resolutie opte
versterckinge van heure comp en, ronder van hyer de Capiteynen daervan te aduerteren , men meer als een maent
tijts heeft verlooren, ende dat zijn Ex C1e ende Raedt van
State, om sulcx bij dese gelegenth. te mogen voorcommen,
ouermits de noot der zaecken dat alsnu anders vereyscht,
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zeer urgeren , om tijt te gewinnen , — is goetgevonden , dat
men den Raedt van State sail versoecken , gel. haer E.
versocht werden mits desen , de t'samentl. Capiteynen de
voors. resolutie van versterckinge van haere Comp en an te
schrijven ende deselue te lasten die nae te commen ende
t'effectueren , daerbij voegende dat zij euenwel oock last
sullen ontfangen vande Prouintien , daerop die gerepertieert staen, ende dat dit extraordinaris aduis vanden Raedt
hen is dienende om tijt te gewinnen e'n de versterckinge
te voorderen.
Is mede goet gevonden , dat men de Prouintien, bij den
bried' aen d'selue geordonneert te schrijven , vant voors. aenschrijven aen de Capiteynen sal adverteren ende excuseren
bij de redenen voors. , ende namentl. dat sulcx is geschiet
om tijt te gewinnen, ende deselue respectiue versoeken,
dat haer E. gelieuen van gelijcken van haerentwegen aen
de Capiteynen van haerder repartitie flatel. te schrijven
en te lasten , opdat daerinne geen gebreck off dillay en
valle tot ondienst van 't landt.
Is voorts goetgevonden, en zijn dienvolgende zijn Excie
en Raedt van State versocht , met het schrijven aen de.
Prouintien haere Ho. Mo. te willen seconderen , en de
voors. extraordinaris proceduren in dese zaecke excuseren.

BRIEVEN

VAN DEN HEER VAN ZUYLEN VAN NYEVELT,
GEDEP. DER STATEN VAN UTRECHT TER GENERALITEIT.
Uit liet Archief van HILTEN.

Edele Mogende Heeren.
T'sedert oase leste scriuens en is hier niet bijsonders
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voorgeuallen, dan dat den Coninck van Boheemen tot Hamburch is gearriueert, ende staet maeckt in den Haeghe
te comen; ende die Coninginne treckt naer Engelant. Die
van Hamburch delibereerden eerst met de Magistraet off
se den Coninck in heur stadt souden accepteren ofte niet,
ouermits hij bij den Keyser in die ban was gedaen. Den
Coninck dat vernemende, quacn middelertijdt dat de Magistraet opt stadthuys was, in die stadt, sulcx datse alsdoen
niet min en conden doen als sijn Majesteyt te congratuleeren.
De saecken in Boheemen , als mede in Duytslandt , die
welcke gen den Coninch van Boheemen ende Vnions Vorsten sijde toegedaen sijn, staen seer slicht, ende is all heur
hope op Engelant ende once Staet. Edoch den Graue van
Mansuelt draecht sich noch well , ende is tot discretie vande
heeren Joachimi ') ende 'Randtwijck 2) gestelt , den Graue
mit sijn bijhebbende troupen vijftich duysent guldens bij te
setten , omme hem des beter te courageren, wesende een
maent subsidie ; ende in cas sij oordelen dat den Graue
aldaer de moet mede verloren geeft, soo sullen sij die penningen tot meesten dienst vant landt mesnageeren ende
inne houden.
De stadt Deuthicum ende Lochum ende het Hertochdom van Cleue ende Marck , hebben van haer Ho. Mog.
acte van neutraliteyt becommen.
Die Gedeputeerden van Turnhoudt versoecken sauuegarde ende sal een manendach daerop gedelibereert worden.
Hare Ho. Mog. hebben doen concipieeren eene missiue
aen den Hertoch van Venetien , omme sijn Sereniteyt te
sommeren tot het secours , conform d'aliantie.
Den Drost Pleuris van Heell is gisteren met Eenhouts
geconfronteert 3), ende is op huyden goetgeuonden densel1) Gezant der Staten te Londen.
2) Afgevaardigde der Staten bij de Gereformeerde Vorsten in Duitschlande
3) Zie Arend, Algem. Gescla. d. Vaderl. D. III. St. III. bladz. 552, 553.
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uigen Drost onder cautie juratoor te relaxeeren, ende is
weder gescreuen aen Cancelaer ende Raeden van Gelderlandt niet langer het senden van heure Gecommitteerde
ouer het examen te dilayeren als tot een dinsdach smor-,
gans toe, ofte dat de presenten alhier sijnde met de besoingjez sullen voortuaeren.
De brieuen aen sijn Excell. bij V Ed. Mog. mij ouergesonden, hebbe ick sijn Excel!. behandicht, ende door die
menichvuldige affairen van sijn Excell., en sijn daer geen
discoursen op geuallen, als alleenlich, dat sijn Excell. seyde
daerop te sullen letten ende naerder V Ed. Mog. daer
van soude aduiseeren.
De requeste van de gebannen burgeren, met de apostille
daerop, sey de ick V Ed. Mog. bij desen ouer Ende seyde
mij sijn Princelicke Excell. hem geern daermede te conformeren als lang genoch gepateert te hebben. Verhopende
V Ed. Mog. meninge ende intentie volcomen geffectueert
te hebben, ende dat deseluige burgers goet contentement
daer aen sullen nemen, als wesende tseluige dat den Onderscholtis geobtineert heeft.
De propositie vande Heeren Gedeputeerden der stadt
Vtrecht hier sijnde, daerinne dat se versoecken dat hunne
Vroetscap permanent mach wesen , volgens d'eerste instellinge '), ende sich beclaegende vande alteratie in Septembri
1619, met beslooten missiue haer E. toegesonden, daerinne hare Ho. Mog. met aduys van sijn Excell. ende sijn
Genade Graeff Wilhelm , Stadholder etc., naerder verclaringe doen, de Vroetscap ongehoort, soo men seyt, verleent, is op huyden goet geuonden 'tseluige een toecoemende manendach ter presentie van sijn Excell. in volle
vergaederinge te examineeren ende daarop nae behooren
te resolueren.
Waermede wij V Ed. Mog. neffens onse dienstelijcke
1) Zie Arend, Alyem. Gesch. d. Vaderl. D. III. St. IV. bladz. 280.
33
XXVI. J.
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gebiedenisse Godt Almachtich in lange gesonde voorspoel
ende regieringe beuolen willen hebben. Vuyt 's G-rauenhaghe deseu derden Martij, olde stijll , 162 des auonts.
V Ed. Mog. dienstwillige medebroeder,
A. van Zuyllen van Nyeuelt.
Monsieur de Roode was vuytgegaen , alsoo hij daerouer dese
niet en heeft geteyckent, gelijck
den heere Herdenbrouck bekent is;
Adres : Mijn Heeren die Staeten slants van Vtrecht ofte
aen derseluer Mog. ordinaris Gedeputeerden , residerende
tot Vtrecht.
Rpa 5a Martij 1621.
Origineel.

Edele Mogende Heeren.
Sijn Princelicke Excell. op gisteren morgen , door begeerte vanden Heere President, comparerende ter vergaederinge van hare Ho. Mo., is gelesen seeckere Resolutie
vande Magistraet der stalt Vtrecht, vanden vijfden Martij
deses maents, daerinne sij verclaeren noyt imants eenige
last gegeuen te hebben om eenige veranderinge in die
Vroedtscap aen bare Ho. Mog. ofte aen sijn Princelicke
Excell. te versoecken, gelijck V Ed. Mog., vuyt alle derseluer ouergegeue stucken , daervan ick copie van doen
hebbe maecken, V Ed. Mog. bin ouersendende. Ende alsoo
den Ambassadeur van Denemarcken ter presentie van sijn
Excell. sijne eerste propositie soude doen, ende ick met
Ouerisel daertoe méde was gecommitteert , volgens d'ordre omme den Ambassadeur te haelen ende weder te geleyden , hoe well het Vrieslant , die President was ende
toe quam , ende soo well als Ouerisel maer eene Gedeputeerde in die vergaederinge alhier hebben, stelde ick baere
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Ho. Mog., voor de saecke te willen vuytstellen tot morgen
toe, om alsoo mij ende de Prouintie van Ouerisel niet te
precipiteeren. Ende alsoo den President sijn Excell. aduys
vraechden op des Gedeputeerde vande stadts ouergegeuene
stucken, die daerinne niet en aduiseerden, ende tseluige
remitteerden aen Naere Ho. Mog. Waerouer in mijn presentie de Heeren van Gelderlandt geuraecht worden, ende
tijdt was dat ick nae den Ambassadeur ging, ouermits
monsieur Rhoode tseluige refuseerde te doen, hebbe ick
voorgestelt, dat, allvorens daerop te delibereren, het versoeck van die vande stadt van Vtrecht gecommuniceert
mochte worden die Heeren Staeten van Vtrecht , die te
sorgen hadden voor die.rust ende enicheydt der stadt ende
Prouin ie van dien. Daerop bij monsieur Rhoode gerepliceert worden, dat de veranderinge buyten keunisse vande
Heeren Staeten hier was gedaen, ende daeromme hier
moste verblijuen, soo dat mij geseyt worden , dat men op
alles well soude letten. Ende is in mijn absentie bij pluraliteyt van stemmen goetgeuonden, dat men tegens morgen , wesende huyden, yt op gescrifte soude brengen.
Twellick den president gedaen heeft, ende voorgelesen
sijnde, daer ieler Prouintie sijn bedencken op heeft geseyt,
is tseluige gecorrigeert, ende middeler tijdt V Ed. Mog.
missiue gecomen ende gelesen. Waerop ick versochte V
Ed. Mog. intentie mochte naegecomen worden. Waer ouer
die President soo op het concept, als V Ed. Mog. missiue,
de opinion vande Prouintien omvraegende , is daer ouer
dose andtwoordt b ij pluraliteyt van stemmen in absentie
van sijn Excell. gearresteert, gelijck V Ed. Mog. vuyt die
lecture vandien , hierbij gaende, als mede 'tgeene ick verclaert hebbe ende te boek heb doen stellen, sult runnen
sien , sulcx dat ick meene V Ed. Mog. meninge tot contentement voldaen te hebben.
De Ho. Mog. Heeren Staeten Generaell hebben op
huyden ouer alle die Gevnieerde Prouintien, tegens een
33*
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woensdach voor Paeschen , gearresteert een gemeenti bededach.
De Vnions Vorsten versoecken voor meerder inuasie in
die Palz vijff duysent man te voet ende duysent poerden,
waer van sij den Coninck van Engelant verwitticht hebben.
Is daer ouer goet geuonden door eenige Gecommitteerden
den Ambassadeur Carleton aen te seggen , sijn Majestijt
te rescriberen , dat wij tseluige secours niet cunnen missen , deurdien de tresues expireren, om des te beter den
Coninck te animeren.
Daer is goede hope, dat den Coninck van Denemarcken
mit die Fursten vanden Nedercritz wat goets bij de handt
sullen nemen , in cas men sijn Majesteyt contentement
con geuen op d'aliantie vande Hanse steden als anders.
Waermede dele besluytende , sal ick , nae mijne dienstelicke gebiedenisse, V Ed. Mog. Godt Almachtich in sijne
protectie beuelen ende een geluckzalige regeringe toewenschen. Vyt 's Grauenhage desen seuenden Martij, olde stijll
1621, des auonts laet.
V Ed. Mog. dienstwillige medebroeder,
A. van Zuylen van Nyeuelt.
Adres : Edele Mogende Heeren , mijn Heeren die Staeten slants van Vtrecht, ofte aen derseluer Ed. ordinaris
Gedeputeerden residerende tot Vtrecht.
Rpa 9a Martij 1621.
Origineel.

VEF.R`PIENllli VERGADERING.
24 December 1870.
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GEUZEN LIEDBOEK.
Medegedeeld door den Heer BEGER, ten vervolge van het vorige (zie bladz. 219).

In De Navorscher ben ik opmerkzaam gemaakt op de
uitgave van het Geuzen Liedboek , Amsterdam 1683, berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Door de welwillendheid van den heer Campbell , Bibliothekaris , is mij
op mijne aanvraag deze uitgave onmiddellijk toegezonden,
zijnde deze nu de zestiende , die ik onder de oogera krijg.
De titel is:
Geuse Lietboek , j Waer in begrepen is den I Oorspronck
van de troublen der I Nederlantsche Oorlogen , en het
gene daer op gevolght is. 1 Mitsgaders sommige Re I fereynen ende Liedekens, in desen I druck hier bij ghevoeght.
I Met schoone Figueren naer 't Leven J verciert : Alsmede
't tweede en 't derde Deel. i Van pieus overzien en vermeerdert. I Vive le (portret) Geus. I T'Amsterdam. I Bij
Gijsbert de Groot , Boeckver- I kooper. Anno 1683.
Onder de vijfde , achtste en onder T' Amsterdam , een
zwarte lijn ; de titel gevat in een gefigureerden zwarten
rand en met roode en zwarte Hoogduitsche en Romeinsche
letters gedrukt.
Op de keerzijde van den Titel in een medaljon een ge-
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harnasten arm in eene wolk met een zwaard in de hand,
waaronder 3 bladeren of schelpen met het randschrift:
FLAGELLUM SACERDOTUM. Jeu WIL DEK PFAFFEI STRAFFEN.

Daar onder : Den st ercken Arm des lpeeren , Helpt ons
(Zie ook de uitgave van

den Vijandt upt Neerlandt keeren

1629).
Sign. A. ij — 0. ij.
De liedjes beginnen op bladz. 2 met de Psalmen van
Penitentie Ducis Albani. Waerom rasen de Geusen met
hoogtemoet? en eindigen op fol. 96 recto. Onder de op
die bladzijde voorkomende figuur beginnen de refereynen:
„Hier nae volghen de Geusen refereynen, ten selven Propooste dienende, waer van het eerste is gemaeckt op het
lasterdicht, twelck binnen Antwerpen is uyt-gegaen", eindigende op fol. 100 recto; daarna een Lied op de inneming van Bommel; een id. op de overwinning bij Oostende,
en eindelijk noch „sommige Liedekens die voor desen in
andere boecken uytgelaten zijn ende van den Sanger begeert worden", tot fol. 107 recto; op die fol. begint het
Register bevattende vier ongepagineerde bladzijden.
Deze uitgave bevat verscheidene figuren en portretjes,
wier beschrijving om het mindere belang achterwege wordt
gelaten; zij komen voor op fol. 2; 5 verso, 6 verso, 10
verso ; 20 , 22 verso , 23 verso , 25 , 27, 28 verso , 30 , 33
verso , 35 verso , 41 verso , 43 , 44 , 45 , 52 , 59 verso, 62
verso , 69 verso , 78 verso, 81, 86 verso , 89 , 92 , 96.
De bundel bevat 85 liedjes, waarvan er twee in het
register zijn vergeten, t. w. het referein: Ghij Gains broetsel,
gij addren geslachte, en: 0, Ghij Spaensche Koningh tyrannieh
befaemt. Het Register daarentegen vermeldt 87 liedjes,
waarvan er vier niet in den Bundel voorkomen, t. w. dat
beginnende: Aenhoort ghij Nederlanden; — Aenhoort ghij
Heydensche natie; — Aenhoort mijn broeders te samen ; —
en Heb dy nyet ter misse geweest in der Papen kercke.

De liedjes met korte regels zijn in twee kolommen met
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een kleinere letter gedrukt. Pag. 57 heeft 41, 60 heeft
61, fol. 107 ongenommerd .
Deze uitgave is waarschijnlijk bezorgd door Gijsbert de
Groot, en; vergis ik mij niet, genomen naar die van Broer
Jansz. 1603, met weglating van twee liedjes , beginnende
0 werelt listich , en Wie wil hooren een nieu liedt (aanslag
op Noordholland), waarvoor in de plaats zijn gekomen, het
liedje, aanvangende : Heft op u hoofd, steeckt op u oorera,
en : 't Gulden jaer sestienhondert ; — de weggelaten vier
uit den Bundel doch in het Register vermeld , buiten rekening latende. Ofschoon in hetzelfde jaar als de Utrechtache verschenen, bestaat er tusschen de beide uitgaven
een nog al aanmerkelijk verschil , zoo wel wat de liedjes
als de figuren betreft ; ook is de druk der editie van
Utrecht veel beter, terwijl het opnemen van 4 liedjes
in het register , die niet in den Bundel , en het vergeten
van twee, die er wel in voorkomen, niet van veel zorg
getuigt.
Onder het laatste couplet van het Wilhelmus van NasBouwen komt in dezen druk voor, wat in andere gemist
wordt, dit
Retrograde.
Goet oft heylich , niet boos zijn die papen, haer
Recht voort Gods sij leerden en niet leugenachtigh
't Bloet sij sparen en niet dorstigh gapen, naer
Slecht volck wijsen de Christum geensins krachtigh.
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VAN DE PREDIKANTEN VAN AMERSFOORT
AAN DEN SECRETARIS VAN HILTEN.
Uit het Arehief van HILTEN.

Heere Secretaris.
Brenger leses, wesende Secretaris tot Bunschoten, heeft
ons te kennen gegeven, dat hij in sekere moeyten geraeckt
is tot Bunschoten, met een man gedeguiseert in vreemden
habyte, die wel stoutelicken uyt seyt, dat hij een Armini•
aen is, maer van weleken men niet sekerlicken weeten
can off hij eenera predicant is ofte niet, hoewel de Secretaris hem meest laet voorstaen uyt de beschrijvinge vanden
persoon (die hij seyt hem door andere gedaen te sijn), dat
het een predicant is. Ende dewijle van wegen swackheyt
den tegenwoordigen Schout van Bunschoten aldaer ter
plaetsen niet en is, noch oock de Marschalck bij de handt,
welck geseyt vert in sGravenhage te veesen ; so ist dat
hij , Secretaris voors. (hoewel hij seyt last te hebben van
Schout om in sijn plaetse en absentie toe te sien), verclaert niet te weeten (gelijck oock wij niet) wat in dese
saecke te doen. Waerom niet onraetsaem gedocht heeft,
dat hij hiervan eens met U E. soude spreken en U E.
advys hier in nemen. Ende dewijle hij claechde geen kennisse aen mijn Heere te hebben en alsoe ons gebeden
heeft om dit voorschrijven, hebben wij 't niet tonnen weygeren. Versoecken dienstelicken, dat mijn Heere gelieve
denselven te hooren en met advys en goeden raedt behulpelick te zijn, onder anderen eens mede considererende,
o ff in dese saacke niet, op het onseker, de E. E. Mog.
Heeren soude gelieven door den Procureur Generael off
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den Schout van Amersfoort, o ff yemant anders soude gelieven eenich ondersoeck te doen ; te meer dewijle Bunschoten een plaetse is daer de Remonstranten meer dan
op een ander, geacht werden haeren loop te hebben, en
dienvolger wel acht op genomen dient. Eerentfeste, wijse,
seer voorsienige Heere, wij bidden Godt Almachtich U. E.
te houden in sijne heylige bewaringe. Met haest t'Amersfoort desen 17" Aprilis 1622.
U E. seer dienstwillige ,
De predicanten tot Amersfoort
Arnoldus Oortcampius,
Petrus Wassenburch.
Adres: Eerentfeste, wijse, voorsienige, seer discrete
Heere, Anthoni van Hilten, Secretaris der E. E. Mog.
Heeren de Staten des lants van Utrecht.
Rpa 17a April 1622.
Origineel.

BRIEF VAN DEN HEER VAN KINSCHOT
AAN DEN SECRETARIS VAN HILTEN.
Uit het Archief van HILTEN.

Mijn Heere.
Volgens uwe E. begeerte can niet naerlaten deselue te
aduiseren, hoe dat de besoigne op het hooftgelt alhier
noch niet int geheel geslooteu en is. De ordre , die alreets beraempt is, werdt genomen op vijff graden van menschen. Eerst op geheele rijcke, daeraen op florerende ofte
welvarende rijcke en rentiers, daeraen op florissante borgels , ten vierden op matelijcke burgers , ten vijfden eii
laetsten op arme luyden. Sijn dienvolgende twaelff quartieren uytgegeuen, en in yder quartier is gebesicht een
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Notaris nevens de beste inwoonders, en de quartieren
ouergesonden sijnde, sijn geeyscht de ceelen van luyden
die vande kerck leuen, omme deselue nevens de slechte')
soldaten en hare kinderen uyt te sluyten. Nopende de
naestleste ordre werden geraempt te sullen geuen de helft
van een gulden voor yder hooft, de florissante burgers
hooft voor hooft, ten ware daer eenige heel rijcke onder
gevonden werden, die voor weynige andere sullen betalen,
ende de rijcke renteniers voor twee ofte derdehalff, doch
de excessiue rijeken voor vijff, ses ofte acht persoonen.
Sende oock hier benevens een dobbel vande billietten , die
uytgesonden sullen werden, en dat gedaen sijnde sullen
Commissarissen sitten, omme den Lijdt van acht ofte thien
daghen de clachten te aenhooren, alsoo ick niet mercken
en can dat alles egalijck toe gaen sal.
Hier en is sonderlingh niet nieuws : men spreeckt dat
den vijandt wel yet op Heusden soude attenteren, alsoo
onder andere tot 's Hertogenbosch seer vele nieuwe instrumenten tot mineren en anders gemaect werden ; is oock
aldaer door ordre van mijn Heere den Prince van Orangien
goede prouisie van vivres en meer innegebracht. De participanten van Oost-Indien hebben in Zeelandt al vele
geobtineert, en verhoopen met goede resolutie van Heeren
Staten aldaer alles op goede ordre te brengen. Men spreect
hier veel van seeckere quantiteyt galiga, hetwelck ouer
weynige dagen tot Amsterdam te coop gestelt sijnde, sinisterlijck bij anticipatie bij eenige soude gekocht sijn, en dat
tot sulcken prijx, dat de participanten alhier geconsuleert
hebben, of sij niet met seer goedt fondament deselue coop
sullen doen rescinderen, als decepti ultra dimidium valoris.
Godt de Heere wil geuen, dat op dat stuck belangende
dien gantschen handel en de doleantien, daerop gevolcht,
bij de respective Prouincien rijpelijck mach geleth werden.
1) d. i. gewone.
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Desen tot geen ander eynde dienende , recommandere mij
seer dienstelijck in uwe E. goede gratie , als mede van Joff.
uwe E. huysvrouw en susters , ende blijve , mijn Heere ,
Vwe E. dienstwillige,
J. van Kinschot.
De vrunden doen hare gebiedenisse
aen uwe E. en uwe familie.
In 's Grauenhaghe, desen Z en Feb. 1623.
Adres: Erentfeste, wijse, voorsienige seer discrete Heere,
mijn Heere Anthony van Hilten , Secretaris vande Eed.
Mog. Heeren Staten van Vtrecht.
Rpa 25a Januarij 1623.
Origineel.

BILLET VAN INSCHRIJVING
TOT TEGEMOETKOMING IN 'S LANDS BUITENGEWONE ONKOSTEN

in 1623.
Uit het Archief van HILTEN.

Achtervolgende de Resolutie genomen bij de Heeren
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in heure Ed.
Groot Mog. Vergaderinge, gehouden inde maendt van September sesthien-hondert twee en - twintich, tot vervallinghe
vande groote excissive onkosten bij den Lande ghedragen,
tot wederstant vant belegh , ende loffelijck outset van Bergen op den Zoom , ende anders , sal
betalen acht daghen naer den ontfanck
van desen , aen
Ontfanger van 't hoofftgelt binnen der Stede vare
ende den quartiere vandien, de helfft vande somme
van ponden te veertich grooten
't pondt , ende de weder-helft over drie maenden eerstkomende, in voldoeninge van 't hooft-geit van
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hooffden, daer op de selfde volghende den quoyre is gestelt,
op peyue van paratelijck daer vooren gheexecuteert te
werden. Ghedaen den negenden Januarij sesthien hondert
drie-en-twintich.

SCHRIJVEN VAN DIE VAN ROCHELLE AAN DE KERKEN
in de Vereenigde

Provincien, 1625.

Uit het Archief van HILTEN.

Messieurs. L'estat present auquel nous nous rencontrons depuis ia prise des Isles de Ré et d'Oleron , et la
desroute de nostre armée naualle, nous a donné subject
de convocquer tous les habitans de ceste ville , comprins
en quatre corps , scauoir, le corps de ville, le presidial ,
le consistoire, et corps des bourgeois, afin de pourvoir
aux moyens que Dieu nous permet d'employer pour resister aux efforts de nos ennemis, qui indubitablement n'en
demeurront pas la, mais pousseront en avant leurs eiels
desseins et poursuivront leur victoire, jusques a tant qu'ilz
se soient rendus maistres de vette ville, que depuis les
commancements de la reformation de l'esglise en France
Dieu a plusieurs fois miraculeusement conservée, pour estre
comme vn azile a tant de pauvres eglises persecutées, levant et depuis les massacres pour la confession de son nom.
Nous esperons en sa bonté, qu'il nous couvrira, comme
autrefois , de sa protection, et qu'il ne nous desniera point
le soin de sa providence. Contre laquelle, comme nous ne
voulons aucunement pecher par deffiance, aussy ne desirons nous omettre par negligence, les legitimes aydes que
nous pouvons recercher de tous costés pour nostre conservation. Estans resolus d'employer avecq ce que Dieu nous
a donné da courage, tout ce que nous avons de bieras et
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de vie , jusques a Ia derniere goute de nostre sang, pour
la deffence de la verité, pour laquelle nous sommes aujourdhuy persecutés , quelque contraire pretexte qu'on vueille
doener aux armes qui sont levées contre nous en divers
quartiers de la France, et par terre et par mer. Quand it
n'y auroit que l'interest seul de cette ville , it est assés
considerable, a cause de l'eglise de Dieu, qui y est receuillie depuis tapt d'années, et n'y a personae de tous ceux
qui ont part en l'alience qui nous vnit au corps de nostre
S. J. C. qui ne gemist sensiblement, s'il voyoit vn des
plus notables meetbres d'iceluy tomber soubs la puissance
de ceux , de qui nous ne pouvons attendre plus favorable
traitement, que celuy qu'ont experimenté plusieurs personnes, eglises et villes entieres, es derniers mouvementz,
oil tous les hommes oat esté esgorges , toutes les femmes
et filles violées , tous les petits enfens cruellement meurtris , tous les bieras pillez et tous les marts bruslés avecq
leur ville. A ''interest particulier de ceste ville nous
joignons le general de toutes les Eglises de France, et
autant qu'il nous est permis d'attribuer aux causes secondes de puissance , et d'esperer des moyens humains , nous
vous dirons avecq verité, Mess rs, que de la perte de ceste
ville suivra sans doubte la perte de toutes les Eglises de
ce Royaume , comme nous croyons que la conservation
(Dieu aydant) sera la conservation des autres, et soubztiendra beaucoup de courages, qui autrement seroient esbranlés de diverses tantations. Nous n'avons point besoing
d'employer des raisons pour persuader vne chose qui est
sy manifeste, car chascun sait que toutes les Eglises de
France sont merveilleusement descouvertes, et que de peu
de places, qui nous restent apres la derniere desolation ,
it n'y a que cette ville qui soit sur le bord de la mer , et
par cette situation plus avantagée pour les commodités
qui s'aportent de dehors selon les necessitéz. C'est ce qui
1'a rendue plus enviée et plus odieuse, pour le service qu'en
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ont receu les autres Eglises. C'est a cette occasion que
la conspiration , qu'on a faite pour leur totale ruine, est
venue esclatter avecq plus d'effort contre nous, qui contre
les articles de la pair faicte devant Montpellier , et depuis
icelles , Bommes demeurés comme assiegés du costé de
terre par le fort qu'on avoit promis de rasera et ne nous
restant de porte bien libre que cello de la mer, on a preparé de longue main et finalement fait fondre sur nous
vne puissante armée navalle , pour occuper nos rades et
nos havres , et nous rendre la mer inutile , afin qu'estant
serrés de sy pres, nous soions contrains par la necessité
de subir les loix les plus iniques , que la barbare cruauté
puisse imposer a ceux desquels on vent effacer la memoire
d'entre les hommes. C'est ce qui nous met en grande
aprehension, scachant notemment la resolution qui a esté
de nouveau prise en 1'assemblée des Notables, convocquée
par le Roy a Fontainebleau, de continuer la guerre au
dedans de c'est estat contre les Huguenots. C'est ce qui
met en pareille aprehention toutes les Eglises de France,
qui de tous costés sont alarmées de se voir avecq nous enveloppées de tapt de dangers , desquelz it ne nous est possible
de nous desgager, sy non qu'il plaise a Dieu nous susciter
des moyens extraordinaires, ou employer les ordinaires de
la charité commune, et de 1'union qui doibt estre entre
tous ses Esleus , faisant proffession dune mesme religion.
C'est la cause commune , pour laquelle vous et nous sommes hays des puissances, qui font hommage de leur sceptres et de leurs couronnes a l'Antichrist. Et ce qui le
faict plus furieusement bender nos persecuteurs contre
nous en ce Royaurne , est la magnanime resolution de nos
Eglises , qui es deur derniers Sinodes de nostre nation ,
le premier assemblé en Allots, le dernier a Charanton,
tesmoignerent leur constant consentement en la pureté
de la doctrine, avecq les decisions du Sinode National de
Dordrecht, sur les poincts qui y furent examinés, doctrine

52

Schrijven vang die vara Rochelle aan de kerken .

pour laquelle nos peres ayant perdu les biens et la vie,
nous sommes aussy prets d'y despendre tout ce que Dieu
nous en a donné pour en deffendre la verité. Or pour ce
que l'opiniatreté de nos ennemis a nous malfaire, nous a,
par le degast de nos champs, ou les bleds out esté brulés,
les vignes arrachées, les maisons des laboureurs mises en
desert, empesché de faire aucune recolte , it nous importe
merveilleusement de recercher les voyes par lesquelles nous
puissions fournir ceste ville de bonne heure des choses
necessaires a sa conservation et a la nourriture de tant
de pauvres families, qui toutes s'y sont jettées a refuge,
depuis que nos ennemis ont occupé , pril et pillé l'Isle de
IRé et celle d'011eron , de laquelle ilz ont chassé tons les
habitans, qui ne veulent quitter nostre religion. C'est ce
qui nous faict vous addresser cette lettre par le S r Papin ,
nostre deputé, a qui nous avons donné charge de la vous
presenter ; par laquelle nous vous supplions , comme nos
freres, et vous coniurons par toute l'affection que vous
portez a Ja manutention de la cause de Dieu , par vostre
compassion Chrestienne envers les pauvres affligés et persecutés , quil vous plaise nous avoir pour recommandéz en
vos prieres publicques et particulieren, scachants que la
priere du juste , faicte en foy, est de grande efficace envers
Dieu. Vous suppliant aussy treshumblement de nous eslargir liberalement de vostre temporelle benediction, et nous
tendre les mains secourables de vostre charité , pour au
plustost pouvoir nous fournir de ce qui sera de necessité ,
pour soustenir le fair d'ung long siege, duquel la pesanteur sera d'autant plus grande et difficile a surmonter ,
que nous sommes surchargés de grand nombre de pauvres
refugiez. Sy Dieu, comme nous l'esperons et l'en prions,
vous touche le coeur du sentiment de nos miseres, et emeut
les entrailles de vostre misericorde, nous souhaitons d'en
percevoir les fruicts au plustost, estant tous les jours menacés d'une stacade ou palissade , qu'on pretent de faire
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tout le travers de l'entrée de nostre havre, pour empescher
absolument qu'aucun navire grand ny petit ne nous puisse
arriver. Voila Messieurs les termes esquelz nous sommes
reduicts, et desquelz nous vous prions de bien peser la
consequence, qui n'a point ses bornes dans la ruynes des
Eglises de France, mais qui s'estendt vniversellement par
tout ou 1'Antichrist a eu son siege, pour tascher a le restablir par la ruyne des Eglises de Christ, en tous les lieux
ou elles ont flory. Le Sr Papin, nostre deputé , recevra de
vous la charité, done vous userés en nostre endroict , pour
l'employer selon l'ordre qu'il en a de nous ; auquel, s'il
vous plaist, vous ne ferés difficulté de la confier, de laquelle
attendans les veritables effects , nous prierons Dieu, qui
est le Remunerateur de toute bonne oeuvre faicte a l'affligé,
et qui mesme promet que celuy qui donnera vn verre d'eau
a vn juste en qualité de juste, ne perdra point son salaire;
-- qu'il luy plaise maintenir vos troupeaux en paix , vous
combler de ses benedictions spirituelles, et multiplier vos
temporelles de Celle augmentation, qu'il y en puisse avoir
assés pour oostre contentement , et pour le soulagement
de vos freres. Vous promettans, outre l'obligation generalle
de toutes nos Eglises, pour le particulier de cette ville ,
qu'elle sera tousiours portée d'une prompte affection a ren
vos Egli--dretous bnficetdsrva
ses. C'est le veritable desir ,
Messieurs !
De vos humbles et affectionnés serviteurs,
les Maires, Eschevins, Pairs, Bourgeois
et habitans de la Rochelle , et au nom
de tour, J. Dauid , Maire et Car de
la ville de la Rochelle.
A la Rochelle le 27e Septembre 1625.
A Messieurs les Pasteurs, Anciens et Diacres des Eglises
Eeformées des Provinces Vnies, de toute langue au Pays Bas.
XXVI. J.
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STUKKEN
RAKENDE DE STOUTIGHEDEN DER REMONSTRANTEN

in 1626.
Uit het Archief van H1LTEN.

Overgelevert aen E. H. H. Staten van Hollát en
Westvriesland den . . Martij 1626.
Vertoonen met behoirlijcke eerbiedinge de Gedeputeerde
der Zuyd- en Noord-Hollandsche Synoden, volgens den
last van hare respective Synoden ontfangen , de groote
stoutigh. die de Remóstrants gesinden , so in dorpen als
steden van dele U E. Mog. Provincie gebruycken. Eerstelyc in 't houden van vergaderingen , prediken en Sacramenten te bedienen, dwelc sij niet bij nachte ofte in 't heymelijc, maer bij dage en genoeghsaem opent'lijc doen.
Ten Zen lijn de Remóstranten bericht, dat de Arminiaens
gesindé een solemnele vergaderinge gehouden hebben, en
daerin besloten hare saecke niet so seer door stoutigh. van
hare gemeente staende te houden, maer dat se de rijxste
eh' aensienlijxste souden toelaten onse predicatien te hooren en ten H. Avondmale te comen , ten eynde sij also
weder in de regeringe gesteld sijnde, duer hulpe derselven
hare saken souden mogen uytvoeren. Ten 3 en , dat se
alreede in de Vierschare ofte Rechtbancke sulcke favoriten
vinden, die op de aenclaghten der Officieren, die hare vergaderingen gestoort hebben , geen recht willen doen ; niet
jegenstaende dat se van E. Mo. Heeren Gecómitteerde
Raden met missiven daertoe aengemaend werden , pretenderende dat de placcaten tegen de Arminiaens gesindé gegeëmaneerd , veroudet en verstorven sijn. Waerdoor het
comt te geschieden, dat wanneer den Officier hare verga-
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deringen stoord en aen deure clopt, sij wel derven tot hem
seggen : „past daer geen geweld te doen, of wij weten raed
met u." Ja, wanneer sij over 't houden van hare cóventiculen
gecauseert sijn geweest ter Goude , hebben die van Rotterdam acte gegeven, dat haer binnen Rotterdam vrij exercitie van haren godsdienst werd toegelaten. Ten Oen , dat
de uytgebannen predicanten niet alleen met menighté door
't land verspreyd sijn, maer tot Rotterdá veyligh achter
straet gaen , sómige in deguiseerde , sómige in swarte clederen, van weleken sommige haer op strate dicmael laten
sien , als Henricus Oosterharen, Theodorus Boom, Assuerus van der Pol, en andere haer wat meer binnen houden,
als Carolus Rijcwaert, Daniel Wittius , Samuel Lansbergen etc. Ten S en , dat de voors. Samuel Lansbergen geweest is op een bruyloft , daer ooc eenige lidmaten onser
kercke genood waren , en aldaer onder andere propoosten
seyde: „Hoe vreemd sal 't mij geven, als ie wederij onder
't vole sal tomen"; en gevraeghd of daer apparentie toe
was? antw. „Niet sekerder als dat." Ten Oen , datse duergaens derven roemen, dat mijn heere de jegenwoordige
Prince van Orangien op haer zijde is, en sulcx wel haest
sal doen blijcken.
Nadien nu dese actien sodanigh sijn , dat daermede
niet alleen werd gevilipendeerd en gecrenct de authoriteyt van U E. Mo. placcaten , maer ooc een fondament
geleyd om hare dwalingen, in Gods woord en de Nation.
Synode van Dordrecht gecódemneerd, onder de ingesetenen deler landen en litmaten onser kercken wederom te
stroyen en in te voeren ; waeruyt nyet anders is te verwachten, dan dat de voors. ingesetenen wederij in oneenigh.
en factie sullen werden gestelt, en apparentelijc in een
onvermijdelijc bloed-bad sullen vervallen , tot ondergangh
onses Vaderlands en de Geref. Kercken. Weshalven de
Gedeputeerden U E. M. onderdanige dienaren niet hebben cónen nalaten 'tselve U E. Mog. tijdelijck te ver34*
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toonen , onderdanighl. biddende dat U E. Mog. na uwe
groote wijsh. en voorsichtigh. daerinne gelieven te voorsien,
en tot dien eynde het voorgaende placcaet jegens de Arminiaens gesind6 te resumeren en alomme op een nieu te
laten publiceren , en daernevens U E. Mog. Gecómitt.
Raden te authoriseren om bij versuym ofte nalatigh. van
respective Magistraten ofte Officieren 'tselve te doen executeren.
Copie eenes brieffs bij den Houe Prouinciael van
Hollandt ende Westvrieslandt , aen de Ed. Mo.
Heeren Staten der seluer Prouincie geschreven.
Edele Mogende.
Wij hebben ontfangen uwer Ed. Groot Mo. missiue van
date den 13en deser maendt , mentionerende dat bij de
Gedeputeerden van Suydt- ende Noordt-Hollandtsche Synode , aen deselue uwe Ed. Mo. is ouergeleuert seeckere
Remonstrantie, daerinne zij clagen ouer die onverdraechl.
stouticheyt die de Remonstts gesinden in steden ende dorpen van dese Prouincie dagel. houden en plegen, int houden van hare conventiculen ende vergaderingen, int preecken ende de Sacramenten te bedienen , gelijck 'tselue int
lange bij de voors. Remonstrantie (die uwe Ed. Groot Mo.
ons mede hebben gesonden) werdt verhaelt. Ende alsoo
deselue uwe Groot Mo. bij de voors~ missiue ons versoucken met alle circumspectie daerop te letten, het placcaet
te voorens jegens sulcke vergaderingen ende conventiculen
geemaneert te resumeren ende sulex te dresseren, als wij
voor de ruste vande landen bevinden souden te behooren ;
ende sonderlinge dattet selue soude mogen quadreren op
den jegenwoordigen tijt ende occurrentien van saecken,
ende dat wij uwe Ed. Groot Mo. vorder daerop souden
dienen van onse aduysen, — Soo hebben wij de voors. Re-
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monstrantie gevisiteert, ende de saecke voorts in deliberatie geleyt, ende serieuselijck bij ons ouerwogen zijnde,
niet connen anders bevinden o ff de voorgaende placcaten,
zoo tegens het houden van aparte vergaderingen ende
conventiculen vande Remonstrants gesinden , als mede tegens die vuytgeseyde ofte gebannen Remonstrantsche predicanten gêemaneert, zijn zulcx innegestelt, dat wij onnodich achten voor als noch eenich redres daerinne gedaen
te werden. Ende gemerckt deselue placcaten, zijnde op den
naem van Ho. Mo. Heeren Staten Generael geemaneert,
streekende voor eeuwich edickt, sedert de publicatie vandien niet en cunnen geacht worden veroudet ende verstoruen te sijn, als noch sijnde in viridi obseruantia, — Soude
ons oordeels de vernieuwinge vande voors. placcaten in de
steden ende plaetsen daer men van gene separate verbodene vergaderingen en weet, maer alles in stilte is,. meer
ondienst ende onruste (die ons in dese conjuncturen van
tijden ten hoochsten onnodich is) veroorsaecken. Ende
belangen eenige steden ende dorpen in dese prouincie van
Hollandt ende Westvrieslandt , daer geseyt wordt dat de
voors. verboden vergaderingen worden gehouden, ende wij
oock daer van onderricht sijn dattet wel geschiet, daerinne
sal met locale ordonnan vanden Stadthouder ende van ons
wel sulcke ordre gestelt worden, dat hetselue voorgecomen
ende beleth sal werden , gelijck het voor desen , daer het
de noot vereysscht heeft , met vrucht is geschiet geweest.
Sijnde ontwijffel. veeje vande leden van uwe Ed. Mo. vergaderinge seer wel bekent , dat tot nochtoe, alsser eenige
slachten over 't houden vande apparte vergaderingen, 't maecken ofte approprieren van eenige plaetsen vandien, ende
'tgunt daer voorders van sonde mogen dependeren , aen
ons gecomen zijn, ofte wij oock sonder slachten daer van
kennisse becomen hebben, teleken off bij missiue van Heere
Prince van Oraengien ende van ons , off oock somtijts, alsser meer authoriteyts ende besoignen van node was, bij
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besendinge van Commiss n vuyt ons Collegie sulcke ordre
is gestelt, dat alle 'tselue heeft comen te cesseren, sonder
daer tegens bij ymants eenige resistentie off inobedientie
is bethoont, gelijck voor eenige jaren voor desen wel placht
te geschieden, ende noch in verscher memorie is. Wij hebben mede geoordeelt, dat eenige poincten van deselue Remonstran van sulcker insichte ende consequentie sijn, dat
de waerheyt vandien naerder sal dienen ondersocht, ende
die bevonden sijnde, dat dien aengaende bequamel. bij
ordinaris wegen van justitie soude connen werden versiep,
sulcx wij uwe Ed. Groot Mo. alsdan naerder sullen connen aduiseren, ende sullen oock niet naerlaten d'Officiers
ende Rechters gestadel. daertoe te houden, gelijck den
Stadthouder en ons incumbeert, ende altijt toevertrout is,
dat op de onderhoudinge vande placcaten ende de stra ffe
vande contraventeurs vandien neerstelijck sal werden geleth , sulcx tot mainctenement vande authoriteyt der Ouericheyt ende welstandt der landen, mitsgaders tot affweeringe van alle confusien bevonden sal worden te behooren.
Dit is, Ed. Groot Mo., op de voors. missiue ende rep te te
aduiseren, dewelcke naer haer Ed. Groot Mo. wijsheyt,
constitutie vande tegenwoordige gelegentheyt der landen,
leden ende steden, als deselue wel bekent sijnde, daerop
sullen connen resolueren, ofte andere bequame middelen
bedencken, daer door de beclaechlijcke onlusten voortier
mogen werden geweert ende die oprechte roste erlangt,
daer toe wij mede, voor soo veel in ons is, seer geerne
sullen helpen contribueren. Hier mede,
Edele etc. Hage den lesten Martij 1626. Onder stondt,
uwe Ed. Groot Mo., die President ende Raden ouer Hollandt , Zeelandt ende Westvrieslandt. Ondert. F. Criep.
Superscriptie: Edele etc., die Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt.
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Frederick Henrick , bij der gratien Godts Prince van
Orangien, Grave van Nassau etc., mitsgaeders de President ende Raden over Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
den eersten geswooren exploictier hierop versocht, saluyt.
Alsoo tot ons erkennisse gecomen is , ende bij experientie
bevonden vert, dat niettegenstaende het placcaet bij d'Ho.
Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden , den derden Juli a° xvj cxix geemaneert jegens 't houden vande aparte vergaederingen der Remonstrantsgesinden,
sijnde bij den tweede placcaet van selve hare Ho. Mo.,
van date den j eu Februarij daeraenvolgeg geconfirmeert,
deselve Remonstrants gesinden noch dagel. binnen de stede
vander Goude al sulcke vergaederingen sijn houdende, onder pretext (zoo zij meenee ende laten verluyden) dat deselve placcaten veroudert ende in non observantie gecomen
souden zijn, ende want tselve streekende is tot merckel.
cleynachticheyt vande authoriteyt der wettige overicheyt
deser landen en continuele onrust van goede ingesetenen
van dien, — Soo ist, dat wij omme tselve voorder te voorcomen ende te veeren, v wel expressel. lasten ende committeren te trecken binnen der voors. stede vander Goude,
ende aldaer ter plaetse daer men gewoonel. is publicatie
te doen, eenen yegel. te notificeren ende te waerschouwen,
dat de voors. placcaten niet verstaen ofte gehouden en
werden veroudert ofte in ongebruyck gecomen , maer gebleven te zijn ende noch te veesen in haer volle vigeur
ende crachte, als welende niet temporeel , maer strecke`n
voor euwich edict ; ende dat daeromme eenen yegelicken ,
wie hij zij , alsnoch bij desen wert belast ende geordonneert, deselve in alle hare poincten te gehoorsamen, ende
hen naer den inhouden van dien te reguleren , op pene
van te vervallen in de straffen ende amenden daerbij gestatueert. Gegeven in den Hage onder tzegel van justicie,
hierop gedruct in forme van placcate, den xxen April 1626.
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Onder stont , bij mijnen Heeren den Gouuerneur, President ende Raden over Hollant, Zeelant ende Vrieslant.
Ondt F. Griep.
Copie.

De Prince etc.

Erentfeste etc. Wij hebben gesien hetgene uwe Ed. den
xixe11 deser aen ons hebben geschreven aengaende de proceduren, die aldaer gehouden worden bij de Remonstrants
gesinde, zoo in 't vergaderen ende predicken contrarie de
placcaten vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael, als oock
in tvilipenderen vande authoriteyt des Officiers, ons daerom
te bedencken gevende "off niet goet en Boude veesen de
compaignien, aldaer garnisoen houdende , aen te schrijven
om uwe E. in tijt van nooth te assisteren.
Hetwelcke wij niette Heeren vanden Hove Provinciael
alhier , aen dewelcke V E. van gelijcken geschreven hebben , datel. hebben gecommuniceert, die naer voorgaen
communicáe met ons daer over gehadt, voor de ruste ende
eenicheyt van uwe E. stadt goet gevonden hebben te
stellen ende arresteren de acte, die uwe E. bij hare brieven zullen ontfangen, daer toe wij ons oock refereren.
Waermede wij vertrouwen dat alle voortier confusie voorgecomen ende de ruste van uwe E. stadt geconserveert
zal ,cunnen blijven.
Ende voor soo veel het garnisoen aldaer aengaet , uwe
E. mogen zich verseeckert houden , dattet selve altfijt gereedt zal veesen, ende gehouden werden, ome uwe E. persoonen in tparticulier, als oock de publicque autoriteyt te
maincteneren. Uwe E. hiermede etc.
Erentfeste etc.
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Medegedeeld door den Heer

A. Baron SCAIMMELPENNINCK TAN DER WYE.

In het archief van den Huize de Poll of Gietelo, onder
Voorst, vond ik nevensgaand reisjournaal van Assueer
Schimmelpenninck van der Oye. Ik meende geen onnut
werk te verrichten , door dit handschrift uit de 17e eeuw,
in druk uit te geven. Genoemde Assueer, Heer van Holthuysen , was van 1667 tot 1673 Landrentmeester Generaal
der Graafschap Zutphen. Zoon van Jacob, Heer van Voorstonden , en van Anna Catharina van Keken, werd hij in
1631 geboren, en huwde in 1668 Swera Kreynck, dochter
van Gerrit, Heer van de Beel e, Raad ter Admiraliteit in
het Noorder Kwartier van Holland , en van Johanna van
Oostrum. Reeds in 1673 overleed hij. Zeer bevriend met
Cornelis Tromp, ondernam hij in 1657, op aanraden van
dezen, met eenige kennissen, waaronder de heeren Opmeer , Ewijck, Schouten en de Nijs, de reis, die wij hier
beschreven vinden.
Journael gehouden bij mijn Assuer Schimmelpenninck van der Oye, tot Holthuisë, in het jaer
1657.
Den 17 en November, nieuwe, ben ick van Zutphen op
Harderwijck en soo voort op Amsterdam gereyst.
Den 16 en December, nieuwe, ben ick met die heer
Schout-bij-Nacht Cornelis Tromp en Monsr van Neck, van
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die Helder gevaren nae het schip de Vrijheyt, leggende
op het Schilt seylrede , alwaer noch aen boort gekoomen
sijn om dele vojagi mede te doen 11Mons r Opmeer, Ewijck,
Schouten, de Nijs.
17 dito. Ontrent die kloeke 2 uren , sijn wij t'seyl gegaen met 2 coopvaerdischepen en twe gaeljoten ; quamen
dien avont buyten gaets , de kiel niet meer overich hebbende als -1- voet waters; namen onse cours Z. W. aen,
het luchjen oostelijck.
18 dito. Dreven wij dien gehelen dach in stilte. Naer het
verloopen van 4 glasen in den avont kregen wij de wint
Z. w., leyden W. N. W. aen ; begost hart te waijen. Twee
quartier uyt sijnde , de wint loopende W. , wenden Z. Z.
W. aen , namen het voor-marsseyl in.
19 dito. De wint W., weer als vooren. Seylden met een
marsseyl; lieten het op die ley loopen ; dreven soo tot den
avont toe. Doen verloor een van die galjooten sijn gaffel,
namen doen ons marsseyl in , leyden het N. W. in zee
met schover seylen , dreven voort dien nacht, om het galjoot te wachten , met kleyn seyl.
20 dito. 'S morgens de wint lopend W. N. W., wenden
Z. W. aen , maeckten seyl en deden ons best om reis te
vervorderen ; was moy weder.
21 dito. De wint 0. Z. 0., cours Z. Z. W. Sagen tegen
dien avont 't Noort-voorlant N. W. ten W. van ons 3 .mijlen ; lyepen snachts door de Hoofden.
22 dito. De wint Z. Z. W. Hadden het Oostende van
Wicht N. W. van ons ontrent 5 mijlen , cours W. met
snedige koelte; des nachts de wint Z., cours W. Z. W. ;
twe quartier uyt sijnde quamen twee schepen van achteren in , doch niet gesproken.
23 dito. 'S morgens met den dach namen wij het voormarsseyl in, de wint Z. ten 0., cours Z. W. ten W. met
rassche koelte.
24 dito. De wint Z. 0. ten Z. , cours Z. W. ten Z.
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sagen voor de middach drie seylen te loefwaert uyt ; hadden naer gissinge de Sorlinges N. ten W. van ons 14 of
15 mijlen. 'S avonts namen wij het voor-marsseyl in; begost hart te wayen ; liepen dien nacht met een marsseyl.
25 dito. 'S morgens maeckten wij het voor-marsseyl
daerbij, hadden snedige koelte, de wint Z. Z. 0., cours
Z. W. 'S middaechs hoochte bevonden 48 graden en 34
min. , de wint lopende Z. , cours W. Z. W. Tegens den
avont namen wij de marsseylen in, begost hart te wayen.
26 dito. De wint lopende W. Z. W., leyden voor de
middach N. W. aen , 's middaegs hoochte bevonden 48 gr.
10 min. , leyden het Z.waert aen. Spraken een schip van
'Medenblick, harde een galjoot bij hem, willende naer
Bayona de Fransche , maeckten het groot masseyl daerbij,
daernae 't voor-marsseyl. Tegen den avont de wint loopende
Z. 0., wenden en liepen Z. W. ten Z. aen ; begost stijf te
koelen , 7 glasen in de eerste wacht , namen wij het voormarsseyl in.
27 dito. 'S morgens de wint Z. ten 0., cours Z. W. ten
W.; namen de bonets af, met regen en sterken wint.
Smiddaechs wiert het moy weder, doch hol water, de wint
loopende Z. W.; misten een galjoot ; dreven dien nacht
in stilte.
28 dito. De wint Z. 0. ten 0., cours Z. W. ten Z.,
hoochte bevonden 47 grad. 20 min. 'S avonts begost het
heel fel te wajen; namen in die eerste wacht die marsseyls in.
29 dito. Wint Z. Z. 0., cours Z. W., seylden met een
marsseyl , de wint snachts Z.
30 dito. 'S morgens stillekens, het luchjen Z. W. ten Z.,
leyden W. ten N. aen , dreven met onderseylen.
31 dito. De wint Z., leyden W. S. W. aen met schoverseylen , hadden dien morgen een harde wint ; tegen den
avont haelden wij om , leyden Z. 0. aen , namen de fock
op steven , dreven dien nacht met een seyl.
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Anno 1658 p° Januarij. Des morgens de wint lopende
W., maeckten de fock daerbij, kort daeraen beyde de marsseylen ; namen onse cours Z. ten W. en Z. Z. W. met
snedige koelte. Smiddaegs hoochte bevonden 47 gr. 12 min.;
tegens den avont namen wij. de marsseylen in, wint lopende
W. N. W. met rassche koelte.
2 dito. De wint N. W. ten W., cours Z. Z. W. Maeckten smorgens de marsseylen daerbij, gingen snedich voort;
des middaechs hoochte bevonden 45 gr. 33 'min.
3 dito was 't stiller, doer des middachs hoochte bevonden 43 gr.-1 min., wint W., cours Z. ten W., brachten
die bonets aen.
4 dito. Wint Z. W. ten W., cours Z. ten 0. met rassche koelte, hoochte bevonden 42-0. Tegens den avont
de wint lopende Z. Z. W., wenden westwaert aen in zee,
namen 't voormarsseyl in , met mist en regen. Een quartier uyt sijnde ontmoeten ons twee scheepen , daer wij
op aen liepen ; bijkoomende gaven af van Londen te koomen, doch haer niet vertrouwende namen 't groot marsseyl
oock in, en hyelden 't dien nacht bij haer ; legden Z. 0.
oover.
5 dito. Int begin van de hondewacht vernomen 2 seylen , alwaer wij jacht op maeckten en bevonden Engelse
te veesen, die nae Livorno wilden.
6 dito. Gepasseert de Barlengens, alwaer eenige van de
maets gedoopt sijn, nae 't gebruyck van die geen, die daer
niet gepasseert sijn , en sagen tegens den avont 2 seylen
om die West, hyelden bij die wint, kosten haer derhalven
niet spreecken.
9 dito. Gesyn en gepasseert de Caep S. Vincent.
11 dito. Gearriveert op de reede voor Cadix in Spangien.
Sijn voort aen lant gevaren ; is een vreemt gebou met
machtige starcke wallen , nae die lant zie, en wort noch
daegelijcks aen gearbeyt door des Conincks slaven.
13 dito. Passeerde onse gehele vloot; schooien verscheide

naar het H. Land.

541_

schooten om in de baey bij ons te koomen, maer die wint
goet sijnde vervorderden haer reys.
14 dito. Zeyl gegaen, 's nachs gepasseert die straet van
Gibralter , hadden de stadt op zij.
. 15 dito. Smorgens vroech sagen Mallaga; waren smiddaegs nevens die granaet barch, sijnde extraordinari hooch.
Tegen den avont sagen een zeyl, meenden het een Turck
was. In die hondewacht vernoomen vijf zeylen , maecten
jacht, bevonden Engelse te veesen, die nae Londen wilden.
16 dito. Sagen te loefwaert 2 zeylen, een pinas met
een fluit van ons, maer konden haer niet bij koomen vermits stil en in de wint.
19 dito. Sagen Almaria , bequamen 5 schepen in 't gesicht , deden daer eenighe schooten nae om te doen strijcken, maer niet willende, schooten in een, waer door een
man of twe gequest wiert; haer spreeckende, waren 2
Franse en drie Engelse die nae S. Malo wilden.
21 dito. Sagen Amaseron.
22, 23 dito. Hebben hardt weer gehadt en sijn terugh
gedreven tot Caep de Bato.
24 dito. Gesyn C. de Palos.
25 dito. Gearriveert op de reele voor Alicante. Sijn aen
laat gevaren om die stadt te besyn ; in 't aenkoomen sagen
wij booven tegen die rots, daer het Casteel op leyt, een
hooft, genoemt Jupiters hooft.
27 dito. Smorgens vroech hebben de anckers gelicht en
sijn met een vloot van 14 schepen zeyl gegaen.
28 dito. Door contrari wint weder op die ree gekoomen
voor Alikante.
31 dito. Sijn wij weder zeyl gegaen.
Den len Februarij. Gesyn het eylant Ivica en Formentera.
2 dito. Gepasseert Majorca.
3 dito. Begon het hart te wayen uyt den N. N. W.,
'twelck continueerde tot den 10en smorgens; ' sagen alsdoen
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het eylant S. Pedro en de zuythoeck van Sardinie 0. N.
0. van ons ; kregen dien dach noch een Z. W. wint.
12 dito. Sagen die N. W. hoeek van Corsica en waren
ontrent 5 mijlen van die wal.
13 dito, waren wij tussen die eylanden Gorgona en Capria; kregen doen een starcke storm , soo dat wij onse steng
verloren en onse buchspriet was oock in stucken.
15 dito. Gearriveert op die rede voor Livorno. Voeren
nae lapt, maer kosten geen practica bekoomen ; mosten
derhalven wachten tot den 17en, alwaer ick, aen lant koomende , datelijck syeck viert, kreech een groot gat aen
mijn been door ongemack op zee ontfangen, kost derhalven niet nae Florencen met die mine reysen , most mij
derhalven met het Livornese Cornual te syn contenteren.
Den 20en Martij. Hebben wij ons ancker weer gelicht
voor Livorno en sijn weer zeyl gegaen.
23 dito. Dreven wij door contrari wint tusschen de eylanden Elba (lijnde het eylant daer die oude Romeinen
in balliughschap gesonden plachten te worden) , Planosa ,
Forminges en Monte Christi; bequamen die selve middach
met een goede wint 't eylant Bigio op zijde.
24 dito. Prayde wij een flueyt, ontrent twe uren nae de
middach , komende van Trappano, met Bout geladen, willende nae Hollant.
25 dito. Sagen de eylanden Palmerola en Pontio.
26 dito. Passeerde wij Ischia,. Den 27en Capri , alwaer
die beste zij wast in heel Italie.
29 dito. Sagen wij die Stromboli, stonden 's nachts op
om het branden van die barch te syn.
30 dito. Sagen die eylanden Panaci , Lipari en Volcano
roocken, lijnde die cust van Calabria.
31 dito. Sagen Schilla aen die Calabrese zij liggen en
Caribdis aen Cicilien. Raeckten dien dach op die rede voor
Messina , alwaer wij gesyn hebben 't triompheren oover
die geboorte Van den jongen Coninck van Spangien. Recht
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tegens oover leyt Regio, alwaer geseyt wort den Apost.
Paulus eerst aengekoomen is.
Den Gen April. Weder vertrocken van Messina. Sagen
den berch Ethna roocken. Kruysten voor 't nau tot den
13en dito ; convooyeerden met ons twee oorlochsschepen
twe coopvaerdiluy tot die C. Matapan, alwaer wij jacht
maeckten op een kleyn scheepjen : daer bij , comende vonden niemant daerin.
21 dito. Waren nevens Candia, sijnde seer hooch lant,
36 mijl lanck , 12 breet, en sagen 't eylant Gozo.
22 dito. Sagen 't eylant S. Calderoni.
29 dito. Sagen wij C. de Bade van 't eylant Cyprus,
sijn wij voor Salina ten ancker gekoomen.
Den len May. Sijn wij te Cyprus aen lant gevaren , Nicolaus Opmeer, Justus van Ewijck, Petrus Denis, om ons
te informeren van die gelegentheyt te lant te reysen nae
't Heylige Lant en andere omleggende plaetsen. Resolveerden die selve soo te veemen.
Den 4en dito. De heer C. Tromp onder zeyl gaende neer
Alexandrette of Schanderone , hebben ons afscheyt genoomen en sijn aen lant gevaren , genaemt Salines , en van
daer gegaen nae Larnica, een half uyrtje daer van daen.
Hebben de eer gehadt te logeren bij die Consul Fouck,
alwaer wij treffelijck getracteert wyrden ; is eertijts Citron
genoemt, bij die Venetianen bewoont, doch nu ten eenemael verdestrueert. Is een heele groote stalt geweest, gelijck die ruyne en grachten alsnoch betoonen. Hebben
aldaer noch een grotte gesyn, daer een wonderlijcke booch
op is, sijnde van één steen heel groot gemaeckt. Dichte
bij Salines gesyn het graff van St. Lazarus , daer hij voor
die tweede mael begraven is , in een kleyn Griex kerckie
staende. Dit eylant meriteert van wegen sijn vruchtbaerheyt geprefereert te worden boven alle die eylanden in die
Middelantse zee gelegen , want het brencht niet alleen
voor sich voort oly, wijn , catoen , koren en meer andere
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dingen in abondantie, maer versent het oock in verre .gelegen landen. 'T is te verwonderen dat dit eylant produceert alles tot een schip nodich. Die oude poëten fingeren
Venus daer gebooren te sijn. Brenght oock voort steencatoen, 'twelck bereyt sijnde of nuesdoecken daer van gemaeckt , vuyl sijnde in 't vuyr gesmeeten, daer van niet
geconsumeert, maer schoon gemaeckt en gereynicht wort,
weleke artificie jegenwoordich vergeeten is. Die inwoonders gebruycken hyer het seggen : Die kloeken eetera, die
vrouwen dragen broecken , isere Bueren en houte sleutels,
'twelck wij bevonden hebben waer te sijn. Hyer in dit
eylant kan geen vreemden ho pt een jaer leven, die oorsaeck
daer van is onbekent. Die principaelste steeden van dit
eylant sijn Nicosea, Famagusta , Larnica. Nicosea is de
hooftstadt en woonplaets van den Bassa. Is van die Venetianen met veel wareken gefortificeert geweest , gelijck
men noch syet. Famagusta is een stercke plaets, doch van
ons niet gesyn , door dien het aen die Christenen verbooden is van daer te mogen incoomen ; leyt aen die zee,
heeft een goede haven gehadt, maer nu bedorven. Larnica
is van weynich importanti, maer volgens die ruynen is fraey
en groot geweest.
Den gen dito. Van Larnica nae Salines gereden , sijn
savonts met een kaucke of berckje genaemt, met een W.
wint zeyl gegaen.
Den 10en dito. Naemiddach quamen wij, door dien wij van
twe corsari off capers gejaecht wyrden, te Namphe, een
heel geruyneerde plaets ; doch aen die ruynen moet een
fraye stalt geweest hebben in oude tijden. Van daer sijn
wij door manquement van paerden genoetsaeckt geweest
te voet nae Tripoli in Soria ons te begeven , alwaer wij
die eer hadden van ons logement te hebben tot S r Martino de Meyere, die ons boven maten wel onthaelde en
tracteerde. Dese plaets is een van die principaelste van
die Levant, daer is groote negotie en is seer volckrijck,
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versyn booven op den berch met een fray casteel en aen
die zeekant met vijf kleyne en met een sterck lopende
revier door die stadt, koomende van den berch Libano,
niet wijt van die stadt gelegen. Die stadt wort bewoont
van twe darde part Christenen ; niet te min soo sijn sij
groote slaversie onderworpen en moeten alle injurien, haer
van die Turcken aengedaen, met patienti verdragen. Sij
begraven haer dooden buyten die stadt, die welcke snachts
van die honden (genoemt jacbalsen), die haer in die wildernis onthouden, opgegeten worden , sonder dat dat imant
belet; sij achten die lichamen den 'twelcke geschiet geluckich.
Den 13 en dito. Ons afscheyt van Sr de Meijere genoomen hebbende, namen esels en reden naer de zeekant, een
half uyrtje van die stadt gelegen , alwaer wij een sambiki
of roeyschuyt met 24 rymen en 50 man vonden, daer wij
mede veraccordeert waren om ons tot St. Jan de Acri te
brengen.
Den 14eri dito. Met den dach onder zeyl gegaen, quamen
tegens den middach te Namphe, alwaer wij een matroos
op den berch sonden , om te syn of daer rovers in zee waren. Geen gesyn hebbende, gingen weder zeyl, maer mosten
door contrari wint aen de voet van den berch blijven.
Den 15 en dito. Middernacht van daer gegaen , somtijts
seylende, somtijts royende, sijn wij dito smiddaechs tot Gibel, een verdestrueerde stadt, gecomen; is gebout geweest
van Christenen , heeft een casteel ; is een sterke plaets
geweest, leyt alderwegens vol pilaren. Gingen savonts
weer zeyl.
Tussen Gibel en Tripoli sijn plaetsen, daer die vrouwen
geen mans sullen weygeren om bij haer te slapen; maer
daer moet een tapijt tussen wegen.
Den 16 en dito. Sijn wij te Baruthi gearriveert. Gingen
die stad besyn , die noch redelijck was , maer dorsten daer
van wegen die pest niet lang binnen blijven ; het leyt heel
35
XXVI. J.
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plasirich , hebbende van buyten schoone hoven , is noch
ten dele van Christenen bewoont. Dito smiddaechs daer
van vertrocken, arriveerden tegens den avont tot Sidon,
noch eenichsins in esse sijnde ; wyrden daer van die Fransen verwillecomt en in haer camp gelogeert. Door mancquement van herberge, mosten die vrijposticheyt gebruycken van bij die vrynden te logeren, mosten die handen
gaen cussen van die Limier, sijnde Prins van Seyde en
het omleggende geberchte; sustineert van 't buys de Guise
te sijn : sijs Prinsen van heel Syrien geweest. Toen ter
tijt waren die Fransen nae Acri gevluct wegens die groote
tiranni van den Bassa aldaer. Buyten die stadt het graf
van Goliat gesyn. Sydon heeft aen die zeecant een fray
casteel.
Dit volck , Drusi genaemt, sijn die beste soldaten in
geheel Syrien , wel gewapent, woonende in bergen, maer
sijn soo jaloers dat, als men maer spreeckt vair een vrou,
sullen haer om hals brengen ; hebben geen religi.
Den 17 e" dito. Met een kleyn berckje, door dien die
wint goet was , vertrocken.
Den 18en dito. Quamen wij bij Sur ofte Tyrus. Is een
machtige groote stadt geweest, gelijck die ruynen noch uytwijsen, maer nu ten eenemael geruyneert; heeft noch eenighe huysen met een casteel. Is een eylant geweest, maer
door Alex. de Groote ant vaste gehecht en gedestrueert.
Heeft een fraje haven , en aldaer is die grootste negotie
van 't gehele lant wel eertijts gedreven , gelegen sijnde in
Phenicien.
Den 19en dito. Sijn wij op den middach geluckelijck tot
St. Jan d'Acri gearriveert; wyrden verwillecomt door Sr
Paulo Roelant; waren genoetsaeckt, door manquement van
herberge, tot sijnent te logeren, ons vryndelijck tracterende.
Die stadt, bij outs bij de Ridders van St. Jan beseten ,
heeft verscheyde belegeringen uytgestaen , maer eyndelijck
van den Egiptisen Sultan met een ongeloofelijck getal
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volcks belegert, eh verovert int jaer 1517. Is daernae van
die selfde Ridders weder gerecupereert , maer ten lesten
is sij van den Grooten Heer ten eenemael geruyneert en
en onder de voet geworpen. De overblijfsels van eenige
kerken en die Ridders paleisen , dewelcke door haer vast
gebou onmogelijck is geweest neder te warpen, laten noch
hedensdaechs genoch de treffelijckheyt van die plaets syn ,
onder anderen die ruyn van een schoon arsenael en 4 kerken. Heeft een redelijcke haven, en vrij beeter als jegenwoordich negotie gehadt ; is eertijts Ptolomays genaemt en
soo groot geweest als Mersilien in Vranckrijck.
Den 20en dito. Sin wij om de molestie van de Arabers
te schouwen , op den avont nae Nasareth vertrocken en
sijn snachs naer drie uren vlackte en voort heel aseer geberchte gepasseert; tot Nasareth nae middernacht gearriveert , gingen in 't klooster logeren. Het lant hyeromtrent
is door gebreck van menschen niet gecultiveert , anders
van nature het schoonste lant dat daer wesen kan. Tot
Nasareth gesyn een kerck onder 't convent, daer wij gelogeert waren , gesticht van Helena, de moeder van Constantijn de Groote. In de kerck is een venster , daer die
passagie soude wesen van den Engel, die Maria de bootschap bracht. Het huys (soo sij seggen) is door die Engelen te Loretta in Italie gebracht. Men siet daer die
colomne, daer Maria, de bootschap ontfangende, door vreese
haer verberchde. Buyten Nazareth gesyn de fontein van
oase lieve Vrouw, daer sij altijt met haer man gingh drincken. Twee Italiaense mijlen van 't convent gesyn de steen,
daer Christo op gepredickt heeft. Hebben oock gesyn daer
de Joden Hem afwyrpen, onder welcke berch, die seer steyl
is, een grotte is, die door mirakel soude gespleten sijn ,
en Hij soude daerin invisibel verborgen geweest sijn. In
't wederkeren nae Nasareth sagen wij den steen , daer Maria
haer gebedt heeft gedaen oover de actie der Joden , die
Christum van de precipicen afgeworpen hadden , en soo sij
35 *
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seggen, de forme van de knie, dewelcke daerop miraculues soude gebleven sijn. Gesyn de tafel, daer Christus bij
sijn Apostelen naer sijn verrisenisse is geweest; de fonteyn
van St. Pieter. Het huys Joseph is een kerck geweest , ter
eeren van hem, van St. Helena gebout. Dichte daer bij
syet men noch een Jootse sinagoge, daer Christus menichmael soude in gepredickt hebben.
Den 22en dito. Geaccompagneert sijnde met eenige patres en soldaten, sijn wij naer de 0-alileese zee vertrocken.
Dit naervolgende, soo onderwegen als daer sijnde: De steen
daer die voetstappen van de Propheet Jonas noch ingeprent staen, soo sij seggen ; maer is niet wel te geloven,
door die groote spati daer tussen beyde sijnde. Wat verder
siet men de fontein , daer het water uyt gehaelt is , dat op
die bruloft in wijn veranderde. Daer dicht bij het huys, daer
die bruloft van Cana in Galilea gehouden viert; voor die
duer van 't hays syet men het fatsoen van de kruycken
in steen uytgehoude , die op de bruloft gediept hebben ,
gelijckende de hollantse tinne pijpcannen. In 't huys staen
eenige pilaren, die van St. Helena gebout sijn , die 't selve
tot een clooster hadde gemaeckt; maer daernae is het een
Moschea van de Turcken geweest, dewelcke de Christenen
door een seecker somme gelts hebben doen retireren , soo
dat daer nu idereen in mach gaen. Van daer een berch
afgaende sijn wij op een vlackte gecoomen , daer de Joden
haer verwonderden over het eeten van de aren van de
Apostelen op de sabbath. Gesyn den berch Beatitudinis,
daer Christus op gepredickt heeft. Niet verre van daer gesyn de steen, nu noch wel twintich voeten breet , waerop
Christus de vijf duysent menschen met vijf garsten brooden
en twee visschee spijsde. Daer van daen rijdende, een
vlackte passerende , sijn wij gekoomen aen die Galileese
zee, daer Christus over wandelde en daer de Apostelen door
storm in levens gevaer waren ; rusten daer een uyr of ses ,
tot dat die son neder daelde. Die stadt Tiberias is een
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groote stadt geweest , twe Italiaense mijlen lang. Sagen
Capernaum; hebben geweest in die kerck, alwaer Petrus die
sluetels van Christus ontfangen soude hebben; die form daer
van in die muer is daer van uytgehouwen, oock die netten, daer hij mede placht te vissen. Gingen toen wat swemmen in die soete zee; het is vreemt dat die zee allenich
soet water is. Schuyns daer tegen oover loopt de rivier
de Jordaen in 't Lac , die sijn oorspronck heeft uyt twee
fonteynen, d'een genaemt Jor, d'andere Dan, die in malkanderen koomen : heeft alsoo de naem van Jordan ontfangen. Aen die ander sijt van die zee is Arabia deserta.
Oock op het hoochste van de berch syet men twe boomen ,
daer, soo sij seggen, soude gestaen hebben het huys van
St. Piter. Niet verre van daer siet men van verre de stadt
Bethulia. Die circuit van die Galileese zee is ontrent twintich mijl; daerin is groote abondantie van vis, en neemen
dagelijcks meer en meer toe, door dien daer geen menschen
woonen om te vangen : den Grooten Heer will oock niet
permitteren dat daer imant mach woonen, om haer daer
niet starck te maken. Sagen aen 't eynt van Tiberias een
balt, soo heet, dat men daer in torten tijt een os in gaer
sou tonnen maken , en waerin onsen L. Vrouw met haer
Soon dickmaels heeft gebaeit. Dito tegens den avant quamen wij bij een klein Turcx dorpje, genaemt Caffarasep,
alwaer wij den gantschen nacht onder den blauwen hemel
mosten slapen.
Den 22en dito. Smorgens metten dach van daer vertrocken , en sijn cort daernae gecoomen bij een plaets,
Baer wij, naer lang verwachtens en kivens, mits betalende
dubbelt passagiegelt, en aen die Arabiers daerentbooven
iets betalende, voorbij raeckten , en gingen daer van daen
naer den hogen en steylen berch Tabor, alwaer ontrent
midlach, nae dat wij somtijts te voet , denselven hadden
opgeklommen , eerst arriveerden. Op den berch leyt een
oude vervallen stadt ten eenenmael geruyneert , maer uyt
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de ruynen van dien is wel te bespueren die heerlijeheyt
van dien. Niet tegenstaende die hoochte en steylheyt van
dien berch, sijn die grachten vol water geweest; tegenvoorBich staet daer noch een put vol water, heel goet om te
drincken. Sagen in een grotte die drie tabernaculen van
Christus, Moises en Elias. Sagen de berch Hermon, aen
wyns voet die stadt Nain is gelegen, daer Christus de wedues enichste soon van den doden verweekte. Sagen Jebol ;
daer den Coninck Saul in sijn eygen swaert gevallen is en
van de Philestinen verslagen wiert.
Den 23" dito. Quamen tegens avont weder te Nasareth,
alwaer die Patres van 16 soldaten gemolesteert wyrden,
en hebben die Patres naer ons vertreck twe a drie dagen
Baer uyt gejaecht, en hebben het convent gespolieert. Wat
voor overlast die Patres hyer van die , Turcken , als Arabiers, aengedaen wort, is niet te geloven.
Den 24 en dito. Sijn wij weder met die Turcimans en
eenige Patres smorgens vroch van Nasareth vertrocken;
quamen naedemiddach te Acri.
Den 25en dito. Huyrden wij een kleyn berekjen om nae
Jaffa off Joppe te varen. Sagen onderwegens den berch
Carmel, daer der Carmelyten order van daen is gekomen,
en daer Elias sijn woonplaets gehadt heeft. Sagen Caiffa,
Tortora, alwaer die Maltesche capers alles gespolieert hadden , wat daerin was , veertyn dagen van te vooren ; sagen
Cesarea.
Den 2G en dito. Sijn wij , smorgens tot Jaffa gearriveert,
sinde 80 mijl van Acri. Dit is een cleyn slecht plaetsje;
heeft een casteeltjen tegens den berch leggen.
Nae dat wij met die Turciman veraccordeert waren om
ons te leveren voor 14 piasters elck te Jerusalem, sijn wij
met hen. vertrocken en tegens den avont te Rama gekoomen ; sagen tusschen wegens veel Arabers in haer tenten
leggen , oock veel arenden. Dese stadt is groot, het laat
rontom wek gecultiveert; legt op een hoochte. Sijn ver-
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wellecomt door de Patres en Mos. Bertrand, alwaer wij
door sijn versoeck mosten logeren; dan bleven niet langer
als tot middernacht, vertreckende met een corruaen, passerende eerst vlackte , daernae sterile bergen ; sagen een
pleyn, daer sij seggen dat David de reus Goliath verslagen
soude hebben.
Vijf of ses mijl vorder gereden, sagen die heerlijcke stadt
van Jerusalem, 'twelck ons geen cleyn contentement gaf,
en sijn ontrent drie uyr nae de midlach voor die poort
gekoomen , sijnde den 27en lach May 1658. Mosten voor
die poort, genaemt de poort van Damasco, naer een ander Turciman wachten, die naer een uyr vertoevens quam.
Mosten toen te voet in die stadt gaen, geaccompagneert
sijnde met twe Patres en den Turciman, nae het clooster
van St. Franciscus ordre. Daer comende wyrden van den
Pater Guardiaen en andre Patres seer veyndelijck ontfangen. Als wij ons een weynich uytgerust hadden, vraechden
ons de Patres off wij onse voeten, nae de gewoonte van
alle de vreemdelingen , wilden laten wassen, 'twelck wij
niet connende verexcuseren en op sodanige manier toeginck : Wij wyerden de een nae de ander op een roode
fluelen stoel geset, waer voor een coelbat, met warm water en welruyckende cruyden daerin, stont, en de guardiaen de die officie. Sijn mouwen wyrden met een rooden
sijden snoer opgebonden en eenera witten doeck voor gedaen. Onse voeten in 't water settende, knielde de guardiaen voor ons neder en waste onse voeten, den slincken
voet drogende, maeckten daer een cruys op en custen hem.
Daernae den rechten voet gedroecht sijnde wyert van alle
die minderbroders gecust, die minderbroders singende altfijt
psalmen en lofrangen. Dit gedaen sijnde kregen elck een
kaers in de haat, gingen alsoo voorts met de processie om
den Pant, quamen toen voor den hogen autaer, daer wyert
gesongen : Veni Creator Spiritus, doende voorts het lof. Oock
wyerden voor ons oratien gesongen , dat wij, die met groot

552

Een Reisjournaal uit de zeventiende eeuw

perikel oover zee gekoomen waren tot die heylige plaets ,
Godt ons wilde verstercken. Daernae gaende nae die Capel aen die slinckehant, wert gesongen van die misterie
van die voetwassinge en van 't Avontmael. Van daer nae
een ander tapel nae de rechter bant , en wert gesongen
van de openbaringe oases Heeren aen sijne discipulen,
seggende tot Tomas salich te sijn dat hij geloofden om dat
hij gesyn had, maer datse oock salich waren die geloofden
en niet gesyn hadden. • Weder voor den hoogen autaer
gekoomen sijnde, wert gesongen : Salve Regina. Het lof geeyndicht sijnde sijn wij altesamen nae den Refter gegaen
en met de religiuesen het avontmael gegaen.
Den 27en dito. Gingen besyn het huys van Lebedeus ,
alwaer een kerck tegenwoordich is van de Grycken , het
Riddershuys van Jerusalem, wyns prachtick gebou die ruynen noch uytwijsen; maer sijn door de nijdicheyt van
tijden op Acri, van daer op Rodes, en soo eyndelijck van
die Turcken op Malta gejaecht. Sagen oock het gevangenhuys Petri daer die Engel Michael quam en opende de iseren
duer om daer vrij uyt te raken , 'twelck is aen die muer
van die stalt. Het hays van den Apostel Marcus , dat
mede een kerck is. In een kerck gesyn de plaets daer S.
Jacob onthooft is. Het huys van Annas, dat een kerck der
Armeniers is; aen die kerck staet een olijfboom, die noijet
en vergaet : Christus soude daer aen gebonden geweest sijn.
Buyten die stalt coomende , sagen den berch Sion, alwaer
het huys van Caiphas op gelegen is, is mede een kerck
van die Armeniers. Baer wyert getoont een stuck van den
steen van 't heylige graf, dient tegenwoordich voor een
autaer. Sagen aldaer oock een doncker gat, daer juyst een
mens in kan staen , dat het gevangenhuys soude geweest
sijn van Christus , daer hij snachs bewaert viert, als sij savonts hem ter doot verwesen hadden om Pilato des anderen daechs oover te leveren, en hyer is Judas die dartich
penningen belooft en getelt. Hyer is onsen Salichmaker

naar het H. Land.

553

oock met vuysten en met platte handen geslagen, sijn aengesicht verbonden, bespogen, van die dienaers bevoolen te
propheteren, bespot en den helen nacht gequelt, van Petrus verlogent en van die valse getuygen beschuldicht, van
den Bisschop beswooren te leggen of hij den Soone Godts
was, en Christus bekennende, heeft den Bisschop sijn kleet
geschuert en geroepen : „Wat hebben wij noch getuygen
van doen : hij heeft geblasphemeert ! Ghij hebt gehoort, wat
dunckt u?" sij altegader ropende seyden : Hij is de doet
schuldich ! Heel benedé den berch af naei Zuyden wort
een plaets getoont, daer die Discipulen met beslooten dueren vergadert waren wt vreese der Joden, en daer onsen
Heere hem aen haer openbaerde; oock niet wijt van daer
staet die pottebackers acker, genaemt Achildemach.
Op den berch Sion , dat den principaelsten berch van
Jerusalem placht te sijn , daer staen veele plaetsen , die
merckelijck sijn van wegen eenige misterien , soo van die
passie oases Heeren als andersins ; maer die Catolycken en
hebben gheen plaetsen of exercitie meer op desen berch,
dan den Guardiaen heeft noch den titel van den berch
Sion. Sagen oock op den berch een Turckse moske, daer
David en Salomo begraven sijn. Die stalt van Jerusalem
leyt op verscheyden bergen reedelijck hooch ; heeft ses poorten tegenwoordich, die vier grootera genaemt de poort van
Damasco, de poort van Bethelem, de poort St. Stephani
en de poort van den berch Sion, die twe anderen sijn
kleyne en mij onbekent. Heeft noch extraordinari fraije
muyren, soo oudt als nieu, oock fraije overblijfsels van
straten en muyren, is noch wel gepopuleert met hondert
duysent syelen, wel soo groot lijnde als Utrecht ; geeft
goede wijn en water om te drincken; dan die lucht is hyer
voor een vreemdelinch niet al te goet. Dichte bij de poort
sagen wij het paleys van Salomon , seer ampel, groot en
fray; die Turcken hebben daer een casteel van gemaeckt,
wel versyn van canon ; het is aen den Governuer verboden
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van noeyt daer te mogen incoomen , uyt vreese hij daer
in sijnde, de gantsche stadt soude dwingen. Gingen wij
buyten de stalt, uyt die poort van Damasco ; besyn de
grotte van den Propheet Jeremias; is heel fray om te syn
en extraordinaris groot; een weynich om hooch in die
grottete syn alwaer sijn slaepplaets geweest is; rechtevoort
woonen eenige arme Turcken uyt poenitenti daerin. In
die grotte is een Turckse moske , aen den inganck een
heylich graf van haer; booven die grotte sijn eenige Turckse
begraffenissen. Gesyn die graften van die Coningen van
Juda heel dyep onder eenen steenen berch uytgehouen ;
die ingangen hebben steenen deuren uyt die selfde steen
uytgehouen die dickte van een span; is wel waerdich om
te syn.
Den 28en dito. Hebben wij den droevigen wech omgegaen en hebben gesyn die kerck van die Ridders van Malta.
Het huys daer St. Pieter gevangen is geweest, is noch een
gevangenis.
Den 29en dito. Hebben gesyn 't huys van den rijeken
man en het huys van ,Lazarus; mede 't buys van Herodes
gesyn en van Pilatus, oock die hooch Schala Sancta , daer
Jesus gevangen geweest en daer bij 6666 ontfangen Boude
hebben. Het huys van Maria Magdalena, nu bij den Turken bewoont , daer sij onsen Heere gewassen en met het
haeir gedroocht heeft. Een kerck gebout van S. Helena
ter eeren van S. Anna, voor deesen een klooster der nonnen geweest, is een fray werck geweest: daer koenen geen
Turken in woonen. Gesyn onder 't clooster daer S. Anna
gebooren is. Gesyn den tempel van Salomon en moskea
der Turcken : is een fray gebou, heeft twee pleynen, doorsten daer niet bij koomen , doordyen het aen alle Christenen verbooden is in Turckse kerken te gaen. Niet
wijt van den tempel is noch de piscine probatica, daer
het water van den tempel in liep, daer de sacrificien mede
gewassen wyerden, die in den tempel geoffert wyerden.
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Daer waeren vijff portalen aen, die vol sycken lagen, ver
beroerte des waters , want den engel quam-wachtend
eens 's jaers dat water beroeren, en die daer dan eerst in
quam, wyert van sijne syeckte genesen. Onsen Heere genas daer eenen man, die daer acht en dartich jaer gelegen
had, en hyet hem sijn bed opneemen en nae Nuys gaen.
Dese Piscine is lanck hondert en vijftich treeden en half
soo breet; is oock seer diep; maer daer is geen water in,
liggende in 't wilt met eenige boomen bewassen. Daer
steen noch twe van die vijf portalen, die anderen sijn aen
die borgers huysen vertimmert , is rontoin van vyercante
gehouwen steenen.
Van daer sijn wij buyten de poort van S. Stephano ge
-gaen,bomvrcytsijde ughownle.
Gesyn het dal van Josaphat; die steen daer Stephanus
gestenicht is.
Het Graf van S. Maria, den ingangh hebbende 29 trappen om laech, 22 voeten breet. Aen die rechter handt
ontrent missen aen die trap leyt begraven S. Joachim en
Anna, aen die slincko bant S. Joseph en Symeon. Het
graf van Maria is heel om laech , sijnde aen die rechterhaat. Gesyn Porta Auera van buyten, is toegemest: is
die selve poorte, soo sij seggen, daer Christus met die ezel
-inetrumphaljcksdoingempPalsondach als hij van Bethagie quam gereden over den Olijfberch.
Dese poorte staet recht tegen over den tempel van Salomon en is een dubbelde poorte, hebbende een colom of
pilaer tussen beyde. Gesyn die grotte oases Heeren, daer
Hij om oase sonden water en bloet heeft gesweet : het hol
is redelijck groot, van vyer pilaeren onderstut sijnde, van
denselven steen uytgehouwen. Wat voortier naer het beginsel van den Olijfberch sijn wij gegaen nae 't hofken van
Olyveten, want het daer heel dicht bij is, en quamen daer
den inganck van den hof placht te sijn, daer Judas onsen
Heere met een kus verrade en leverde ; het is met stee
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nen afgeleyt. Daer steen noch negen oude olijfboomen ,
vyer vademen dick sijnde , die sij seggen dat van Christus
tijden daer gestaen souden hebben , dragende noch jaerlijcks vruchten. Oock gesyn daer die drie discipulen Jacob ,
Johannes en Petrus geslapen hebben ; die plaets daer Petrus
Malchus het oor af hieu. Gesyn het graf van Sacharias en
Absolons graf: heef van buyten tv: clef pilaren. Die steenen bruch, daer die soldaten Christum oover brochten nae
Caiphas en Hein van booven neer souden gestooten hebben
wyns voeten en handen door den val daer noch in een
steen gesyen worden.
Rout om die stadt sijn verscheyden speloncken uytgehouwen : sou geschiet sijn ten tijden doen die Romeinen
Jerusalem innamen. Gesyn die plaets, daer die negen Apostels retireerden, doen sij Christum gevangen hadden genoo•
men. Gesyn het graf van Josaphat, die fonteyn van oase
Lieve Vrou. Gesyn die fontein Silue, daer Christus een
blinde synde heeft gemaeckt. Campo Sancto gesyn , een
put daer Jeremia blint is geworden. Daerbij daer Petrus
oover die gevangenis Christi geweent heeft. Sagen naemiddach het buys, daer Salomon sijn concubinen placht te
houden: leyt op een berch. Het casteel van Simeon, daer
Maria Magdalena en Marta Christi voeten gewast heeft.
Het casteel van Lazaro de Rijcke, Lazari stadt , Lazari
eerste graft. Hebben Dock gesyn de steen, daer Christus
op geseeten heeft, doen hij van die Jordaen quam. Sagen
het casteel van Maria Magdalena, aen die rechterhaat leggende, 't casteel van Marta, aen die slinkerhant. Sagen
die Jordaen en die Doode Zee. Het is te verwonderen, hoe
sout dat die zee is en solpherachtich, soo dat daer geen
vissen of eenich levendich gedierte in kan harden.
Op den Olijf berch sagen wij de form van de voet van
onsen Heer in een witten steen, als hij nae den Hemel
klom , sijnde in een capel, van cjie Christenen opgerecht;
op welck feest genaemt Dies Ascensionis groote devotie
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en solemniteyt gedaen wort, soo met processi, vesperera
en andere dingen, duyrende de gantse nacht door. Gésyn
de plaets daer 't Pater Noster geleert is , oock daer 't Geloof van die Apostelen gemaect is : is een effen plaets in
't hangen van den berch.
Den 30en dito. Sijn wij door die poort van Jaffa voorbij
't casteel van Pisa gedaen, slaende de slinckehant af, oover
eenen steenen bruch of waterloop van die stad , door die
dellinge van den berch Sion , voorbij de batwassinge off
wateringe van Barsabea, die met eenen muer omringt is,
en is viercant lanckachtich, hebbende een schoone fonteine
naer 't Zuyden , daer 't water loopt in eenen steenen back
tot behoef van menschen en beesten, die daer passeren , en
is tegen oover den berch Syon en die vervallinge van 't galleys van David ; hyer was 't dat Barsabea haer waste, als
David op haer verlyfde en met haer misdaen heeft. Daer
staet noch een vyerkanten tooren, die noch van het palleis
van David oovergebleven is. Voorts sijn wij meer de slinckehant afgegaen, lancx veel ruynen en steenhoopen en ruynen van huysen off palleysen, en lieten aen die slinckehant als een gehuecht, met die huysen van Cayphas, dat
se noemen den quaden Raet, dit gehuecht leyt op een
huevel tegen oover den berch Sion.
Soo wij voortreysden , passeerden veel schoone hoven
en huevelen , seer schoon beplant met wijngaerden , olijfboomen, vijgeboomen als andersins; oock sijn in die hoeven gemetste torens tot bewaernis van de wijngaerden ofte
hoeven , en is seer plasierich om aen te sien.
Een groote mijle van hyer voortgereyst sijnde, wesen
ons de Patres een groote viercante ruyne, welck geweest
is die wooninge van den rechtvaerdigen Symeon, nae onse
rechte hant , en was die Christum in sijne armen genoomen
heeft, als hij van Maria in den tempel gebrocht was nae
de wet Moyses. Wat voortier koomende hebben wij gesyn
die plaets, daer die therebintus boom gestaen heeft, daer
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geseyt wort dat Maria met Christum dickwils heeft gerust
als sij van Bethlem nae Jerusalem of weder te ruch heeft
gegaen. Wat voorder staet eenen ouden borneput, rontom
geplaveyt met viercante platte steenen. Dese waterput wort
genoemt de put van de Coningen, om dieswille dat die
drie Coningen daer haer paerden souden te drincken hebben gegeven ; staen noch drie steenen backen. Wat voorder nae die rechte hant, op een kleyne hoochte, heeft een
capelle gestaen , daer noch de muyren af staen , op die
plaets daer den engel des Heeren Abacuc met het sop
van lijnen hare opnam ende tot Babilonien gedragen heeft,
op den cuyl der leuwen, daer den propheet Daniel ghevangen sat, om dat hij denselven soude spijsen met de spijse,
die hij sijne magers in 't velt meynde te draghen. Wat
voorder staet een clooster, bemetst met eenen stereken muyr
in 't vyercant en met ijsere platen beslagen tegen 't gewelt
van de Arabers. Het is een vrie- ende verseeckerde plaets
voor de monnicken die daer wonnen, die ghenoemt worden Caloyeri, sijnde Grycken ; sij besajen eenighe ackers
daer bij gelegen en hebben eenen grooten bogaert neven
haer cluster leggende, oock besloeten met een muyr.
Tegens oover den muer van den bogaert sagen in een
steen de gedaente van een mensch als of 't in potaerde
gedruckt waer ; nochtans is 't harden steen : men seyt dat
het soude de gedaente sijn van den propheet Helias , die
hyer geboren soude sijn.
Voorts reysende een kleyn mijltjen aen onse rechter
hant sagen veele ruynen, hetwelck een clooster is geweest,
daer gewoont heeft den patriarch Jacob. Wij waren schoon
huevelen gepasseert aen onse slincke hant, beplant met
olijfboomen en oock seer schoone velden en weyen , daer
se seggen dat Jacob sijn pauwelioenen off tenten gestelt
soude hebben om sijn vee te voeden, nae de dooi van sijn
huysvrouwe , de schoone Rachel.
Wat voorbij de ruyne van Jacob wyert ons een velt ge-
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toont, dat men noemt het velt van Cicere, en is heel dor
en onvruchtbaer. De oorsaeck, seggen sijlyeden, soude sijn
een schoon mirakel van Christus : want alsoo Christus hyer
voorbij ginck, soude hij aen eenen man gevraecht hebben
wat hij saeyde, en den man soude geantwoort hebben : Ick
saye steenen , ende dat Christus daerop seyde : Ghij saeyt
steep en, ghij sult steenen mayen, en dat hij in den oost
steenen gemaeyt heeft, gelijck erreten , en van die tijt af
is desen acker onvruchtbaer geweest.
Aen die rechter hant van dit velt staet 't graf van die
schone Rachel, de huysvrouwe van den patriarch Jacob,
geheel en onbeschadicht, gelijck oft onlanckx eerst gemaeckt waer, want het gerepareert en onderhouden wort,
soo ick verstaen heb. Het is heel van steen gemaeckt, met
vier pilaren op de hoecken , en met vyer bogen overwelft,
waer dat booven op een ront welfsel staet, waeronder dat
staet een steenen tombe ses voeten lanck en drie voeten
en een half breet, en is booven ront, rontom met eenen
muyr beslooten, vyer of vijf voeten hooch, hebbende eenen
kleynen inganck met drie trapkens op te gaen. Binnen
desen muer, bij dit graft, staen noch twe sulcke welfsels
off maecksels, maer kleynder en sonder tomben ; buyten
dese muer staen noch veele differente graven met steenen
opgemetst.
Bij Bethlem aen die slincke hant sagen wij die cisterne
van David, van welck water David wensten te hebben, als
hij met sijn leger trock tegens die Philistinen, die Bethlem
belegert badden, seggende : Wy sal mij eenen sluck waters
wt de cisterne halen, die bij die poorte is van Bethlem?,
van welck water gehaelt lijnde van drie stercke mannen ,
die door het midden van die Philestinen leger gebroken
waren, maer die Coninck David heeft dat niet willen drincken, dan hevet uytgegoten en soo den Heere opgeoffert ,
seggende: Dat hij niet en wilde drincken het bloet van den
gheenen die 'tselve met haer groot perikel ghebrocht had-
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den. Niet verre van daer siet men daer de muyren van
Bethlem gestaen hebben , soo de fondamenten dat noch
betoonen, en wij clommen om hooch ontrent twe hondert
trappen, want Bethlem leyt op eersen hooghen berch; mosten door die kerck in 't cloester gaen , want sij anders gheenen uyt off inganck en hebben. De duere van deese kerck
is ontrent maer vyer voeten hooch, soo dat men laech moet
boeken om daer in te koomen ; die duer sijnde met ijsere
plaeten beslagen. Eerst coomt men onder een beweifde
galderie; dan koomt men aen een houten poorte , twalef
voeten hooch en acht breet, maer gaet niet veel oopen en
is met almeyboomen cruyswijs beslooten, hebbende oock
maer een kleyn duerke, daer men in koomt in die kerck;
die buytenste poorte is bock een schoone groote poorte
geweest, maer is tweemal toegemetst, het een kleynder als
't ander. Buyten dese buytengevel hebben noch wonderlijcke groote ghebouwen gestaen, soo men syn kan aen die
oude boghen en welfsels die daer noch staen. De poorte
oft duere van de kerck is seer out en gemaect van cederhout, daer met Arabische letteren op gheschreven is. Dese
kerck is gebout van die Kayserinne Helena , die moeder
van Constantinus die C-roote ; sommige meynen van Placidia en Eudoxia, die suster en huysvrou van den Kayser
Theodosius den jongen. Het is een seer schoon en Conincklijck werck, sijnde soo heerlijck schoon en fray, dat
men bijnae diesgelijck niet Boude koenen vinden. Daer
staen vyer en veertich marbelen pilaren, elck van een stuck,
heel schoon en groot, van diversche colueren, aen beyde
zijden twe rijen, elck rie elf lenghde, maeckt alsoo in de
kerck een accoort van een vijf dobbelde galderie. Alle die
mueren hebben eertijts met witte marbele platen bedeckt
geweest, maer lijn van die Turcken wechgenoomen en in
den tempel van Salomon ghebruyckt tot ciraet. Het dack
is gedeckt met loot en gemaeckt van cederhout; de Backen
van 't clooster en van de kerck sijn al plat, dat men er op
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gaet wandelen. Den hooghen choor, met aen elcke zijde een
schoon groote cappel, sijn met marbel ooverwelft en met
veel pilaren verciert; voor elck met eenen muer afgeslooten, en elck met een duer appart. Dese heerlijcke kerck
staet booven de speloncke, daer Christus onsen Salichmaker
gebooren is, en is juist soo gemaeckt, dat den hooghen
autaer koomt booven de plaets , daer onsen Salichmaker
ghebooren is geweest. Aen beyde zijden van die plaets is
een trap van tyn treeden van marbel, daer men me in
die grofte gaet tot in die speloncke van die gheboorteplaets
onses Heeren. Aen die slincke zijde van die gheboorteplaets staen drie marbele pilaren, die het welfsel onderstutten ; daer gaet men tusschen met drie treden lager af in
die plaets van die heylige cribbe, die mede van die selve
steen is van die speloncke , daer die beesten uyt gegeten
hebben. Die heylige cribbe staet aen die rechte haat, is
hooch ontrent anderhalf voet en ruym een halven voet
diep , lanck vijf voet en twe en een half voet breet , van
buyten en binnen , om 't cieraet, met witten marbel bekleet. Naer 't hoofteynde, naer de rechte hant , staet in
den witten steen als eenen ouden man (met eenen grootera
langen baert) met een cappe, die de spelende natuer daer
in gevrocht heeft, als oft met een constige hant met swaerte
trecken daerop gemaeckt waer geweest : het is een verwonderinge. Sommige seggen, dat het sonde sijn de figure van
den heyligen Jeronimus, die eenighe jaren sijn devotie hyer
heeft gehouden en die H. cribbe voor sijn hooftcussen heeft
gebruyckt. Daer wort mede getoont eenen steen, welck
die sitplaets van Maria is geweest, als die drie Coninghen
quamen met haer offerhande. Aen die heylige cribbe staet
een vyercant werck, nae die slincke haat, bedeckt met
witten marbel, daer die drie Coninghen haer offerhande op
leyden , twe voeten hooger sijnde dan die cribbe. Op den
autaer staet een tafereel , daer die drie Coninghen op geschildert sijn ; op den anderen autaer staet een schilderie
36
XXVI. J.
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van de gheboorte onses Heren. De cappelle van de gheboorte onses Heeren en vande cribbe is allebeyde uyt de
steenrotse ghehouwen onder de aerde, verciert sijnde onder
en aen alle kanten met witten marbel; het welfsel is van
den selfden steen, maer door den roock der silvere lampen
Boo swart, dat men daer gheen coluer aen suet. Voor die
speloncke van die H. cribbe, booven in 't welfsel, sagen een
gat, daer se ons seyden dat de sterre soude door gekoomen hebben, die die drie Coninghen leyde; daernae in die
speloncke een ronden put, bij die duere als men daer in
koomt, daer die sterre haer in verlooren soude hebben.
Die gehele heylige plaets wort door die Grycken bewaert.
Het clooster van Bethlem is een schoon clooster; wort
bewoont door Papisten, G-rycken en Armeniers, omcingelt
sijnde met stercke muyren als een casteel, hebbende van
binnen hoovers. Die Papisten hebben die kerck van S. Catarina in haer Cloester, oock hebbende die spelonck in en
onder haer cloester, daer eons ghetoont wyert een autaer
ter eerera van Joseph. Die spelonck is groot, onderstut
sijnde met een pilaer van denselven steen ; daer staet oock
een autaer nae 't 0., en daeronder souden die onnosele
kinderen begraven sijn; is een diep gat. Sagen oock die
speloncke van die H. Paula en Eustochia haer dochter; is
een lange smalle speloncke, daerin begraven soude sijn de
H. Eusebius, discipel van Hieronimus ; oock die begrafplaets van S. Hieronimus, maer soude met die ghebeenten
van Eusebius nae Roemen gevoert sijn. Vyt dele speloncke
gaet men, daer S. Hieronimus die bibel getranslateert'heeft
uyt den Hebreusche in 't latijn.
Den 31 en dito. Lieten wij die wapens op die armen letten, van Jerusalem, Bethlem en Nasareth.
Den len Junij. Sijn wij gegaen , daer men seyde dat die
herders van den Engel gebootschapt viert die gheboorte
onses Salichmakers. Voorts, niet wijt van daer, in 't midden
van een groot schoon velt, dat ghenoemt wort het velt
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van Jacob, daer die Keyserinne Helena oock een cloester
heeft doen bouen , is daer den toren der herfleren soude
gestaen hebben, diese Ader noemen , daer die H. Engelen
gesonghen hebben : Gloria in excelsis; maer hyer en is niet
te zyn dan ruynen en steenen ; kosten noch onder die
aerde onder een booth gaen. Hyer seggen sij oock , dat
den patriarch Jacob, nae de doot van sijn huysvrou Rachel,
sijn tabernakelen heeft gestelt en sijn kudden geweyt.
Gingen van hyer nae een dorp daer een deel arme Mooren woonen. Aen 't eynde van 't dorp staet een put met
goet water, daer wij wat ontbeeten; mosten haer voor 't drincken eenige medinen geven; die put wort ghenoemt die put
van Maria. Saghen oock die plaets, daer Joseph van den
Engel vermaent wyerde dat hij met Jesum en Maria soude
vluchten naer Egipten ; al geruyneert.
Hebben oock gesyn de speloncke van die maget Maria ,
off van 't soch. Heeft eenera nauwers inganck , mosten daer
in, door die donckerheyt, met brande keersen ; die spelonck
is ontrent 24 voeten in 't viercant , in 't midden een marbelen autaer. Men seyt , dat die maget Maria hyer heeft
verborgen geweest , als sij voor Herodes vluchte in 't dooden
van die kinderen van Bethlem, en dat, alsoo sij overvloedich soch hadde , die plaetse met haer soch besprenght
heeft , als sij Christum het soch gaf. Den steen van dele
spelonck is wit en sacht als krijt, is licht om af te crabben ; wort genoemt het soch van Maria; seggen goet te
zijn voor vrouwen die weynich soch hebben, hyervan een
weynich innemende, dan beter soch krijgen, gevent aen
beesten en menschen, soo wel Mooren, Turcken als andere.
Den 3en dito. Sijn wij van Bethlem vertrocken met eenige
Paters, en hebben onderwegen gesyn het dal , daer den Enghel veel duysenden van Philistijnen versloech. Gepasseert een stadt , daer gheen Turcken in konnen woonen;
die reden daervan is onbekent. Gesyn die plaets, daer die
groote druyf gewassen heeft, die van twe mannen ghe36*
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haelt wyert; daer wassen noch druyven als vingeren langh;
het velt is gelegen tegens een steenachtigen berch. Weynich verder sagen wij de fonteyn St. Philippo, en droncken
daeruyt, 'twelck extraordinaris schoon water was; hyer
heeft eertijts een fraij cloester gestaen, genaemt St. Philippus. Wouden ons hyer niet laeten passeren sonder eenyge
vereeringe.
Smiddaechs quamen wij aen die plaets, daer Johannes de
Dooper in die woestijne gewoont heeft ; sijn rustplaets in
die spelonck gesyn ; de boom daer hij rich mede spijsde ,
die vrucht daervan wort genoemt S. Jans broot ; een frisse
fonteyn daer hij uyt dronck, waer bij wij oock onse maeltijt deden. Onderwegens gesyn die steen, waerop Johannes
ruste, als hij naer het huys en kerck van Elisabeth en Zacharias ginck. Wat verder quamen wij bij het huys ende
kerck, doch meest geruineert. Een fonteyn van Maria met
een cistern. Weynich verder gesyn de kerck van Johannes, onder welcke sijn geboorteplaets is; mede meest verwoest ; in die grotto sijn eenige kleyne beesjes, die genoemt
worden pedochi feroni ; dese bijten die mensen groote gaten in 't lijff, en werden met geen kleyne moyten daervan
gheneesen.
Dichte bij Jerusalem gesyn den Convent vande Gryecken;
hyer soude de boom ghestaen hebben, waervan het cruys
soude ghemaeckt sijn; het gat is rontom met silver beslagen. Dese kerck, daer den boom soude gestaen hebben,
is een fraij stuck werck, heel beschildert, die floer morays
werck sijnde. Int hooghe autaer gesyn een kleyn cruysje,
'twelck van 't heylige kruys soude sijn ; dese plaets is ghelegen op den berch Sinay. Weynich naer de stalt saghen
wij die piscina Salomonis, magnifyck van groote steenen
ghebout, is roet, hedensdaechs noch met schoon soot water daer in. Nademiddach quamen weder tot Jerusalem en
wyerden roerom van die Patres verwillekomt.
Den 4en dito, ginghen wij tegens den avont, nevens alle
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die Patres, naer den tempel, daer het heylige graf in is;
bleven daer den gantschen nacht, en saghen alle dese naevolgende plaetsen. Het heylige graff, is ghelegen op een
steenachtighe berch, genaemt Calvarien, eertijts een plaets
daer men die misdadigers placht te rechten , doenmaels
buyten, doch nu wel in 't midden van die stadt. Den Keyser Hadrianus heeft daer een beelt ter eeren van Venus
opgherecht ; doch de deuchtsame Helena heeft haer aengenoomene heydendom omverre gestooten en in plaets van
dien gesticht den heerlijcken tempel , die niet alleen den
berch, maer oock den lusthoff beneden was bekledende,
nevens een gedeelte van 't dal der doode lichamen , soo
ghenoemt, om datse daerin wierpen die doode lichamen der
ghener die gherecht waren , gelegen eertijts tusschen den
berch Calvarien en de muer van de oude stadt, de gevel
tegens oover het Zuyden. Is een heerlijck ghebouw, hebbende twe Bueren aen malkanderen, de eene nu bemuert,
onderstut met marmere pilaren, waeroover een duarsbalck
leyt, daer historische beelden op uytgehouwen sijn; de mueren en boogen sijn met ghebloemte verciert. Den tempel
wort van den Turck bewaert en toeghesloeten ; dan daer
hanghen seven touwen, welcke doort luyen van de kloeken aen die seven besondere seckten van die Christenen,
die ghedurich in den tempel woonen , te kennen geven
de persoonen die haer willen spreecken, 'twelck door een
ghetralide venster, en daer door ontfanghense mede haer
spise , die se dagelijcks eeten. Den tempel opgaende
koomen alle de Christenen 'vá Jerusalem die willen , en
loopen die heylige plaets metier haest besoecken en kussen die; gaen daer dan weer uyt, of worden daer ingesloten : want daer altijt persoonen ende priesters van alle
natien in sijn, den dienst doende elck op sijn mannier.
De vreemdelinghen worden opgheteeckent om tribuit te
betalen, 'twelck is 24 piasters of leuwendaelders. Aen die
kerckduer is een dickers Dauer aen 't Z., dienende die ge-
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committeerde Turken, die de kerck oopen doen , tot een
sitplaets , daer sitten sij op een tapijt , ghelijck die kleermakers in Hollant. Het is een fraye kerck , van marmor
gemetselt , hebbende ghehadt aen die slincke pant een
klockentoorn , berooft door Saladijn van hare kloeken, die
de Mahometisten niet mogen gedogen ; is twalef voeten
in 't viercant, meest vervallen en sonder cap. De kerck
in komende, en recht tegen de duer oover, legt vlac op de
vloer een witte marmere steen, in gedaente van een grafsteen , omringht met een coopere trailie van een voet hooch
ontrent, de plaets (soo sij seggen) daer Joseph van Arimathea en Nicodemus het lichaem oases Heylants met
welryeckende salve salfde. Dese steen kussen sij, en knielen
daer, en vrieven daeraen Naere paternosters, crucifixen en
nuesdoecken, jae gantsche webben lijnwaets , die se in
verre landen voeren, en bewaeren deselve tot dootkleeden.
Oover dese steen hanghen seven ghestadich brandende lampen. Over nae het oostende van desen steen is een kleyn
tapel; dicht aen den inganck, aen de rechterhaat, staet het
graf van Godefridus de Bulion , met dit volle opschrift:
Hic jacet inclytus Godefridus de Bulion qui totam istam
terram acquisivit cultai Christiane, cuius anima requiescat
in pace. Amen.
Dit is een marbere tombespits, opgaende als Backen ,
staende op vier marbele pilaren, en 't is van. den eersten
Christen Koning van Jerusalem. Aen die ander sijde, nae
die slinckehant, nae 't Noorden , is de tombe oock geheel
met dit opschrift :
Rex Balduinus, Judas alter Machabeus , spes patriae,
vigor Ecclesiae, virtus utriusque, quem formidabant, cui
dona tributi ferebant Cedar et Egiptus, Dan ac homicida
Damascus, proh dolor ! in modico clauditur hoc tumulo.
Dat is : Den Coninck Balduinus, eenen tweden Judas
Machabeus , een hope des vaderlants, een steunsel der
kerck, en de kracht van beyde, die vreesden , die giften
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en tribuit brachten Cedar en Egipten , Dan en den dootslager Damascus, is eylaes beslooten in dit graf.
Als men uyt gaet staender aen die rechte hant noch
vier Conincklijcke graven , aen de muer van de choor der
Griecken , eensdeels half ghebroocken en gheschuert en
eensdeels afgheworpen , sijnde de opschriften door lanckheyt des tits vergaen off van de Barbaren ghebroocken ;
dan een had dit opschrift noch, dat noch kost gheleesen
worden aldus:
Septimus in tumulo puer hic Regum tumulatus é Balduinus, Regum de sanguine natus, quern tulit è medio sors ,
primae conditionis, ut Paradisicae loca possideat Regionis.
Dat is : Hyer int graft is begraven Balduinus, het sevenste kip t der Coningen, gebooren van Conincklijcken bloede,
die het lot der eerster gesteltenis uyt de werelt heeft genomen , omdat hij soude besitten de plaetsen van het Paradijs.
In die capel van St. Johannes en der salvinge, soo
ghenoemt van wegen die steen die daer bij leyt, is bepaelt met den voet van Calvarien, alwaer aen die zijde
des altaers een spleete in de steenrotse is, in dewelcke
het hooft Adams is gevonden geweest, soo sij seggen.
flyer tegen over staen de capellen van den berch Calvarien , daer men aen de noortsijde bij 20 trappen nae
opclimt; de vloer van de eerste cappel is van verscheyde
marmor steenera, die men met gheen schoenen mach betreden. Aen het oosteynde , onder een grote verwulfde
holte des muers , is de plaets daer onsen Salichmaker geleden heeft. De steenrotse hyer ter plaetse is ruym een
half el hooger als de vloer , boven vlack, in de gedaente
van -een Altaer , Chien voeten hooch en ses voeten breet,
met wit marmer beset, gelijck oock is de booch en de muer
daer aen grensende. In 't midden is de plaets , daer het
cruis in gestaen heeft, met silver en gout vergult, aen ider
kant staet een cruys, die aen die rechter sijde ter plaetse
daer den vroomen dief gekruyst wyert, en aen den slincker-
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haat den quaden. Dese plaetse komt de Gorgianen toe, gheen
andere doen hyer de misse op die altaer, over hetwelcke
ses en veertich lampen hangen , die gedurich branden.
Van deselfde vloer en van hetselfde fatsoen is het ander
capel, dat de Latinen toebehoort, afgesondert alleen door
een gordijn, en daer men door de voorige toe ingaet. Int
midden des vloers is een vierkante capel, verciert met
steenen van veelderhande coluer, daer Christus, soo sij leggen, aent cruyce genagelt is. Dese plaetse mach men mede
met geen schoenen betreeden. Boven de altaer, die cierlijck opgepronckt is, hangen 33 lampen, die nacht en dach
daer branden.
Ontrent 20 treden van den berch Calvarien is een ronde
witte marmore steen met de vloer gelijck; is de steen,
daer de Maget Maria stoet ende den dissipel die Christus
lief hadde, doen hij van den cruyce af haer recommandeerde , oover hetwelcke een lampe gestadich brandt.
De rechterhandt weynich opgaende komt men an de
tempel der opstandinge en des Heyligen grafs , een magnifike route , onderstut met grote vierkante pilaren , voor
desen met witte marmore steenen beset, doch nu veel van
de Turcken berooft. Heeft onder en booven een clooster;
het benedenste cloester is afgeschoten in verscheide capellen, verscheydene natie toebehoorende : het eerste de Abissyners , het twede de Jacobiners , het derde de Papisten,
waer dichte bij een hol is (waer sij seggen Joseph van
Arimathea en Nicodemus begraven leggen) , het vierde de
Gorgianen, het vijfde de Maroniten. De Capel van de Armeniers bekleet een groot deel van de boovengalderie en
behoort de Latijnen toe. Dese route van de galderie is
bedeckt met een cupole en onderstut met cederhout , in
't midden open (gelijck het pantheon te Romen is), daerse
het licht, die se heeft , krijcht, 'twelck mede ge poch is.
Effen in 't midden staet het heerlijcke graf, uytgehouwen
in da gedaente van een cappel, wat langer als breet, hee-
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lendal met witte marmer verciert ; is omsingelt met tyn
kleyne pilaren dicht aen de muer. Op den top, welke vlack
is, in 't midden van dien is een kleyne kap, met loot oovertrocken, opgerecht, met ses dubbelde, doch smalle Corintische pilaren van gepolijst roode marmer steen. Het ander
deel, sijnde leger a l' s deese, booven effen en soo niet verciert aen de canten, dienen het andere als tot een galderie. Daer gaet men in aen het oosteynde, hebbende voor
de duer een langen vloer, leggende wat hoger als de vloer
van de kerck, beslooten tussen twe witte marmere mueren , niet boven twe voeten hooch, begrijpen binnen een
hol ontrent vier ellen int vierkant, de kap int ronde altemael uytgehouwen, met witte marmer beset. In het midden van de vloer is een steen, ontrent een voet hooch en
anderhalf int vierkant, daerop den Engel, soo sij leggen,
geseeten heeft, die aen de twee Mariaes bootschapten dat
onsen Heylant verresen was. Van hyer gaet men door een
steenrotse, niét booven de drie voeten hoech en twe breet,
hebbende een duere van grave steen , en dan komt men
int twede holl, van ontrent acht voeten int vierkant en
oock soo veel in de hoochte, meest met witte marmer gevloert. Aen de noortsijde is het graff vant selve, welck de
helfde ruymte inneemt, ruym een elle hooch en gemaeckt
op de manier van een altaer, soodat daer niet booven
drie teffens konnen blijven, de plaets is niet groter dan
dat men effen knielen kan. Men segt dat het graf langh
nae de verrisenis Christi in dien stant gebleven is, daerse
in was toen onsen Salichmaker daer in lach ; maer als de
pellegrims, die geduyrich kleyn stucken daer van braecken,
als sijnde reliquien die sij wonderlijcke effecten toeschreven,
veroorsaeckte , dat 't binnen een ijseren tralie geslooten
viert. Daernae heeft de godtvruchtige Helena deselve met
marmere platen laten besetten , dat in esse blyeft en de
Latynen of Papisten toebehoort en haer tot een autaer
verstreckt, waer sij alleen de misse op doen. Booven.het
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graf is 't verciert met veel kostelijcke lampen met alderley
steenen ingeset , vereert van Keiseren en Coningen. Die
andere Christenen is het oock niet verbooden Naere private
devotie daerin te plegen , het heeft oock aen een kant
een oude en uytmuntende schilderie van de verrisenisse.
Aen de slinckerhant , als men haer de cappel der verschijninge gaet, leggen twe ronde witte marmere steenen
op de vloer, de naest sent graf bedeckt de plaets daer
onsen Salichmaker en de andere daer Maria Magdalena
stopt, doen Hij sich aen haer openbaerde, seggende: Noli
me tangere.
Aen de noortsijde staet de cappel der versehininge, soo
genoemt omdat Christus (nae haer seggen) op die plaets
verscheenen is aen sijn moeder, haer troostende omdat
haer herte doorsneden wiert van rouw en droefheyt oover
sijn vrede doot en schandelijck lijden.
Aen 't oosteynde staen drie altaren, de middelste in een
kamer apart , Gode en de maget Maria toegheheylicht.
Die aen de rechterhaat wort genoemt het altaer van 't heylige Cruys , waervan een groot gedee4e (soo sij seggen)
daer bewaert wiert ; maer toen Sultan Soliman de monnicken van den berch Sion gevangen nam (die hij vier jaer
laugh liet sitten), soo hebbent de Armeniers genoomen ,
en van daer nae Sebastia, haer voornaemste stalt, gevoert.
Die aen de slinckerhant in den hoeck , en dicht bij den
inganck , is den autaer der geseiinge, achter welcke een
stuck van een pilaer is, waeraen (soo sij seggen) onsen
Heylant gebonden wiert, toen sij hem geeselden. 'T is ontrent' drie voeten hooch, van een donckere swart gestreept
marmorsteen, daer hyer en daer wat root onder loopt, die
sij voor gewisse teekenen sijns bloets houden, daerse mede
besprenght was. Daervoor is een ijsere trailie, soodat se
niet aen te roeren is dan met een stockje daertoe bereyt,
welkers eynde met een leer omwoelt is, waerdoor sij haer
kussjes het overblijfsel toevoeren, en achten de lippen sa-

naar hei H Land.

571

lich , die slechts aengeroert hebben 'tgeene de reliquie
aengeroert heeft. Aen de achterey-nde des choors is een
grotte uyt den steenrots ghehouwen , daer sij seggen dat de
Joden Christum ghevangen hebben geset , terwijl sij vast
besich waren om alles tot het cruys toe te stellen ; dit
hebben de Gorgianen in possessie ; hyer hangt een enige
lamp, die gestadich brant.
De slinckerhant omslaende passeerden voor een tappel,
daer een slecht altaer in staet, in 'twelck, soo sij seggen,
het opschrift , dat oover het hooft onses Heylants hingh ,
bewaert wiert ; nu wort se te Roomen in de kercke van
het H. Jerusalems kruys getoont. Hyer naest aen , binnen
deselve muer en in 't midden van die selve cirkel, is een
ander plaets , daer die soldaten om Christi kleederen het
lot wierpen ; dele hebben de Armeniers in bewaringe. De
plaets , daer die kruysen sijn geprobeert ; loense nu de
rechte niet konden onderscheyden (soo sij seggen), sijn Macarius, doenmaels Bisschop van Jerusalem, en St. Helena
gegaen ten huyse van een joffrouw van de stadt , welcke
een ongeneeselijck accident hebbende , haer de cruycen
doen aenroeren , en van het rechte kruys aen te roeren
sonde sij gesont gheworden sijn.
Onder dit verwulfsel sijn twe altaren, het eene daer het
kruys Christi, het andere daer de twe andere gevonden wierden. Door de voornoemde trappen weder opklimmende, is een
kleyn vertreckplaets, welcke genoemt wort de capel der bespottinge , alwaer onder het altaer bewaert wort een gedeelte,
soo sij seggen , van die pilaer, daer Christus aen gebonden
wierf, doen die knechten van Pilatus hem croenden met een
doorne kroon, een ouden purperen kleet aentrocken en hem
in plaets van een schepter een riet in sijn haat gaven , uytroepende : „Weest gegroet ghij Coninck der Joden !" en meer
laesterlijcke scheltwoorden ; dit hebben de Abyssiners in.
Nu dit gesyn hebbende , is aen te mercken het choor ,
niet verschillende van die van onse cathedrale kerken, en
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is met een hooge kap bedeckt en verciert met heyligen , in
antyckse habyt geschildert, met platte en volle aengesichten, naer de manier van de Gryecken, dewelcke dese plaets
toekomt. Nae 't westeynde is een kleyne put in vloer,
'twelc, nae haer seggen, de navel des werelts is : het gheruyneerde mach niet gerepareert worden , overmits de Turcken stracks havenie maecken.
Alles nu gesyn hebbende, hebben wij van de Patres , die
daer blijven, ons afscheyt ghenoemen en haer bedanckt voor
haer goet tractement, en sijn nevens den Pater Commissarius en andere daeruyt gegaen. En buyten op die vlackte
koomende, gingen wij aen die slinckehant eenige trappen
op tot een top van een steenrotse, waerop een kleyne
cappel gesticht is, op die plaets (soo sij seggen). daer Abraham sijn soon Isack sonde opgeoffert hebben ; dese plaets
wort in groote waerde ghehouden , en wort van een Priester der Abissinen bewaert.
Nu de meeste heylige plaetsen en alles dat mogelijck
was doorsyn hebbende , sijn wij geresolveert ons wederom
op de reyse te begeven.
Den 5en dito. Naedat wij ons afscheyt ghenoomen hadden en ons avontmael met haer gedaen , haer voor haer
goet tractement bedanckende, heeft ider, soo voor tracte•
ment als een vereeringe, vierentwintich piasters ofte Hol•
lantse lewendaelders gegeven.
Den ben dito. Sijn wij smorgens, naer uytgeleyde van
de Pater Commissarius en twe andere buyten de poort van
Damasco , soo op paerden als esels met onse turciman vertrocken , en naerdat wij de sterile bergen gepasseert waren, sijn wij ontrent half wegen gekoomen bij de fonteyn
van Jeremias, alwaer wij een weynich collationeerden.
Weder opgereten sijnde, sijn wij savonts weder te Rama
gekoomen , alwaer wij van Mons. Bertrand weder verwellekomt en tot sijnent gelogeert worden.
Den Ten dito. Gingen wij de stalt besyn ; dan daer is
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niet veel te syn. Sagen eenige ruynen van groote gebouen
en kercken, onder welcke een is, die heel schoon schijnt
te welen, doch van ons niet gesyn, overmits een moschea
is. De ander twe sijn van minder groote , de eerre St. Johan toegeeygent, de andere de veertich Martelaers toegeeygent , die aldaer onder het groot aldaer begraven leggen.
Naer het seggen van sommige is dit het vaderlaat van
Joseph d'Aramathea, die Christus heeft helpen salven en
begraven. De stadt wort van Turcken, Moren, Maroniten
en Griecken bewoont ; het lant is heel vruchtbaer en brengt
twemael sjaers vruchten voort, zoo als ick vooren verhaelt
hebbe. Dito sijn wij, naedemiddach vertrocken, voor den
avont weder tot Joppe of Jaffa ghearriveert. Dese stadt,
alsoo genoemt in de Schrifture, is getimmert van Japhet,
de derde soon Noë. De poëten fingeren dat Andromeda,
dochter van den Koninck Cefas, dewelcke de stadt nae sijn
vrouw Joppa heete, een dochter van Eolus, een Godt der
winden , daeronder aen den berch op een rotse sonde
vastgebonden geweest sijn om van een zeemonster verslonden te worden. Dit is de haven van Judea, bij outs bequaem en diep , maer nu bedorven , en is kleyn en niet
capabel als voor , saike en sambikies. Uyt de ruynen bespuert men genoch haere gewesene frayheyt van de gebouen, die nu in spelonken en diepe wooningen verandert
sijn. fl yer inbarqueerde sich oock den Propheet Jonas om
naer Tarse te vluchten. Hyer logeerde de Apostel Petrus
bij Simon de leerbereyder, als hij versacht wyert van de
hooftman van Cesarea om bij hem te koomen , dewelcke
hij bekeerde en doopte, gelijck in de Handelinge der Apostelen te leesen is ant 10 e Cap.
Door dien de wint contrari was , gingen wij eerst snachts
met het berckje, dat ons gewacht hadde, onder zeyl.
Den Ben dito. Ankerden tegens middach half wech, gingen snachts weder onder zeyl; dan door contrari wint en
door 't jagen van een caper ankerden tot Tortosa, een
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slecht en onnosel steetje, alwaer wij laugh moesten vertoeven , en kosten noch wijn noch water bekommen om te
drincken, en omdat wij in die haven waren gevlucht, mosten vijf en twintich piasters betalen, omdat sij sustineerden ons bevrijt te hebben.
Den boen dito. Sijn wij smorgens weder vertrocken en
naedat wij den berch Carmel gepasseert waren , sijn wij
weder geluckich tot St. Jan d'Acri gearriveert en van S.
Roelant verwellekomt en tot sijnent gelogeert.
Den 17 en dito. Hebben wij ons afscheyt ghenoemen en
Sr Roelant bedanckt voor sijn goede tractement, sijn wij
met drie turcimannen nae Damasco vertrocken, den ganschen nacht rijdende.
Den- l4 en dito. Sijn wij tegens middach bij die fonteynen
van' Salomon ghekoomen, ghelegen bij Tyrus, daer gheen
soet water ten tijde van den Coninck van Tyrus te bekoomen was. Versochte derhalven aen Salomon voorspraeck bij
Godt te willen veesen en Hem te bidden om vars water
te verleenen voor die stadt Tyrus, alwaer noch ten deele
die aquae ductus van die fonteyn nae Tyrus te syn is. Salomon versocht weder van den Coninck van Tyrus om cederhout te hebben om den tempel te bouwen, 'twelck van
beyden bekoomen is. En tegenswoordich is daer noch treffelijck varsch water in groote abondantie, sijn oorspronck
uyt de aerde hebbende, en datelijck sterck loopt, soodat
daer moelens opgaen. Heeft drie groote backen als uivers
en is wel waert om te syn. Daer weynich ghecollationeert
hebbende, sijn weder vertrocken.
Den 15en dito. Smiddaechs bij een rivier weynich gerust
hebbende en savonts bij eenighe Turckse hutten slapende onder den blauwen hemel, sijn smiddernachts weder vertrocken.
Den 1Gen dito. Sijn wij tot die vermaerde stadt Damasco
gekoomen en sijn tot die Patres geloogeert. Dese stadt is
die hooftstadt van Siria. Die Paters capucins, de practica
hebbende van die gelegentheyt van die plaets, naemen,de
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moeyte van ons alles , 'tgheene denckwaerdichs was , te
laeten sijn. En naer een halven dach reposerens gingen dan
eerst syn het huys van Ananias, een van de twe en dartich discipulen Christi; is onder de aerde ghelijck een grofte;
hyer leerde hij het Christen gheloeve en bekeerde veelen.
Van daer gingen wij syn het huys van Juda, jegenwoerdich een hoerhuys ; Saulus was daer ghelogeert , daernaer
gheheeten Paulus , ghekoomen sijnde om de naevolghers
Christi te verdelghen en uyt te roeijen. Dese op de wech
van Godt met blintheyt geslagen sijnde, wiert van Ananias
siend ghemaeckt en met het water van een fonteyn, recht
tegen oover hetselve huys staende, gedoopt. Saulus verlicht
sijnde, begon hier in haer Synagoge te predicken. De Joden,
die te Damasco waren, haer beroert vindende, hielden raet
om hem te dooden; maer Paulus werden de lagen bekent,
dat sij hem dooden wouden , soo namen hem de discipulen
des nachts en lieten hem neder over de muer, hem aflatende in een mande, gelijck te lesen staet in die Handelinge der Apostelen int 9 e Cap., 22, 23 en 24 e vers; twelck
wij sagen, gelijck oock het casteel, daer dichte bij ghelegen, daer men in de mueren lelien ghehouwen syet. Sommige meeneg daeruyt , dat het van de Christenen soude
ghebout wesen, maer gheen sekerheyt. Dit casteel is redelijck groot en ampel , van fraije en kostelijcke groote vierkante hartsteen , van fatsoen als diamanten gehouwen.
Aent casteel is een rare stee pen keten, uyt een stuck heel
dick en swaer te syn; 't is bequaemer tegens pyel en booch
als tegens geschut. Veel andere plaetsen van outheyt sijn
hyer niet te syn. Dese plaets is van die ouste steden van
Syria, en soude gesticht wesen van Eliesar, de knecht van
Abraham. Die Turken sustineren voor vast , alhoewel niet
waer is, de eerste mensche daer gebooren te sijn, uyt oorsaecke dat in de gantsche werelt gheen plaisieriger noch
vruchtbaerder plaets kan ghevonden worden. Het velt, daer
sij seggen het paradijs gheweest te sijn, is om sijn lustig-
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heyt fraij om aen te syn. In 't midden passeert een riviertje,
dat oock door de stadt loopt, rontom omcingelt met alderhande vruchtboomen van alderley soort , en daer wassen
oock amandelen, drie of vier mael soo groot als andere
amandelen ; worden noeyt rijp en derhalven ingeleyt en
extraordinari delicaet, en dat vreemt is, sullen aen die eene
kant van die stadt wassen en aen die ander niet en wassen, oock in die gansche werelt niet als te Dainasco. Naer
de stadt toe is een hospitael opgherecht van den Keyser
Soliman, tot favuer van de vreemdelingen en arme pftssagiers , dewelcke daer twemael sweeckx de kost versorcht
wort. Is seer magnifieck, altemael in 't vierkant gebout
op veel marbere pilaren, hebbende booven cupels met loot
bedeckt. Op den wech van Monte Libano, ontrent een uyer
of twee van de stadt, op een berch, is een huysje gebout,
tot gedachtenis van den propheet Mahomet. Op dese berch
stoat de voornoemde propheet, sick verwonderende oover
de delitie van de stadt, en daerdoor een afkeer krijgende
vont niet raetsaem daer te blijven, opdat men door 't aenschouwen van deselve delitie d'occasie niet soude schouen
om tot sonden te vervallen. Sprongh derhalven in eenen
sprongh (soo sij leggen) van daer nae Mecha in Arabien,
waer hij gestorven is. Hyer siet men abondantien van fonteynen, kostelijcke huysen, maer meest van buyten leem
en van binnen met marber beset. Daer sijn oock onvergelijckelijcke bassaren, met vierkante stee pen opgetimmert
en ooverdeckt, soodat de borgers voor de soomersche hitte
en voor den regen des winters bevrijt sijn , twelck heel
commodieus is voor de inwoonders van de stadt , en sijn
oock door de banck veel blancker als andere Turcken en
Griecken, door dienre niet in de son en verschijnen. Buyten de stadt siet men de plaeysierichste loopende watertjes
en vruchtbaerste lusthoven van de werelt. Door de hoeven
selver loepen de reviertjes, dewelcke onder de aerde loepen en alsoo het lant, dat in de somer van regen beroeft
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is, bevochtigen, twelck de booroen soo veel uytnelnent
goet en soo groote quantiteit vruchten doet voortbrengen,
dat ongeloovelijck schijnt te wesen ; maer gheen vruchten
meer geestimeert , als die voorseyde amandelen van meer
als een vinger lanck , die met schel met al ingemaeckt
worden, en dan een present is om voor grooten voorgeset
te worden. De groote kerck, St. Sacharias toegeheylicht,
is gesticht van de Keiser Heraclius; sommige sijn van gevoelen van St. Helena , twelck waerschienlijck schijnt te
wesen , oovermits sij soo hyer als op andere plaetsen oover
de vijf hondert kerken heeft gesticht. Dit ghebouw is seer
groot en magnifiek en van menichte van marbere pilaren
onderstuent ; van ons maer van buyten gesyen , doordien
de Turken daer een rnoschea van gemaeckt hebben. Aen
de eerre sijde voor de plaets is , eer men in de kerck komt,
drie poorten, aen oen ander annex, dienende tot een passage door de beste basar van de ,stalt; hyer bij eenige
trappen naer omleegh gaende, is een seer konstige en groote
fontein, die altijt springt, soo hooch dat de hoochte van
een pieck dickwils extendeert. Men siet hier noch veel
andere fraije mosches ofte tempels , onder andere eenen
die heel groen , fraij van buyten en van binnen. Die konst
van die gerenomeerte sabels en messen te maken hebben
sij glat vergeeten , ten deele door gebreck van goet stael.
Jegenwoordich is haer meeste negotie in sijde stoffen , die
sij in verre gelegene landen versenden, en die oock soo
schoon maken als elders in Turckien.
Den 2l en dito , hebben wij ons afscheyt vande Paters
Capuciens genomen en hebben haer voor haer tractemët
bedanct en sijn savonts van Damasco vertrocken en hebben den gantschen nacht gereden.
Den 22en dito, sijn wij smorgens gekoomen bij de stalt
Balbeck , en is gelegen ten eynde van die valleije , die van
van den berch Libano kamt .....') Dat alles van uyttermaten
1) De volgende woorden doelen op het kasteel van Balbeck, gelijk
XXVI. J.
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groote steenen gemaeckt is, waer onder drie sijn die seven
en twintich passen lanck en seven breet sijn , en ses die
half soo groot sijn leggen daer booven op , en sijn in die
mueren, die heel hooch sijn, gemest en derhalven te verwonderen , hoe die soo hooch hebben konnen gebracht sijn.
Binnen in 't casteel sijn eenige kostelijcke gebouwen , en
onder anderen, dat noch eenichsins heel staet, een tempel, die van buyten een galderie rontom heeft van extraordinari hooge pilaren, die vier mensen met groote moeyte
te nauwer noot konnen omhelsen, en sijn drie en dartich
in getal; naer apparentie is een afgoden tempel geweest,
maer aen wy gedediceert is onseker, en is oock geen
memori wie hem gemaeckt heeft. Sommige seggen van
den Koninck Salomon , maer is niet wel te gelooven ,
door dien daer staet dat Salomons gebou (dat hij aen
den Libano rmaeckte) de pilaren van cederboomen waren.
daer hebben veel statue en figuren gestaen , maer sijn off
vergaen off vervoert. Nu isser alleen booven de poort een
arent, die op weerzijden een engel heeft staen met hoorens van abondantie; is derhalven te gelooven dat den tempel an die abondantie gedediceert is. Naer 't oosten, op
't hoochste, staen drie regels geschrift, en schijnen Grieckxse
letters te sijn, maer sijn door den tijt vat vergaen, en sijn
oock door de hoochte niet leesbaer. In dit casteel staet
noch een rie van negen pilaren , staende op teen dicke
muer, cedel ijck hooch van de gront. Het volck daer te laat
seyt een galderi in rout geweest te sijn, daer een kamer
boven op stont, die wel al soo groot sijn, maer wat het
geweest is, kan men niet syn. Daer sijn noch meer verVallen gebouwen en ruyïen, die oock schijnen afgoden tempels geweest te sijn. Dese plaets is derhalven wel waert
om te syn, en te gelooven cijns gelijcken niet te hebben,
blijkt uit het HS., waar eenige regels, in welke van het kasteel gesproken werd, zijn doorgehaald.
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van raer en groot gebou ; is rontom oock playsirich van
lantsdouw en met fraije hoven en loopende watertjes versyn, soo dat het gheen werck van Italien heeft te cederen.
weynich voortrijdende, verversten ons bij een kley huysje
en vertoefden tot dat de son sijn kracht verlooren had.
Vyer a ses mijl vlackte gepasseert sijn wij bij een dorp,
alwaer wij die halve nacht sliepen. Smiddernachts met vier
mannen meer vertrocken, en sijn soo allensken , dan een
weynich vlackte dan hoochte opklimmende, op den steylen
en hoogen bereh Libano geraeckt, niet ronder groot perikel , want wij veel sneuw mosten passeren ; is oock altijt
met sneuw bedeckt. In Italien of Duitslant worden sulcke
hooge bergen niet gepasseert.
Den 23en dito. Snamiddaechs, in 't hangen van den berth
quamen wij bij die gerenomeerde cederboomen, waer van
den tempel van Salomon gebout is. Die quantiteit daervan
is niet wel telbaer, en hoe dickmaels dat sij getelt worden
sal altijt verscheelen, door dien se soo raer geplant sijn.
Onder andere heeft een die dickte, die ses personen naulijckx omarmen konnen. Hier een weynich gecollationeert
hebbende en die boomen soo perfeekt mogelijck getelt, hebben in die dartich bevonden. Daernae sijn wij weder opgereten , somtijts gaende, somtijts rijdende, door die groote
steylte; waren soo vermoeyt, dat wij nau.lijcks onsen asem
konden halen, soo uyt die moeijelijcke wech, als door die
langhduricheyt van dien en die groote hitte, sijn wij eyndelijek gekoomen bij een klooster, alwaer den patriach van die
Maroniten sijn residentie hout, die ons wel onthaelde nae
haer manier, en liet ons alle reliquien, die daer te syn sijn,
syn. Dit klooster heeft noch een kloek; Beel diep om laech
loept een riviertjen langh§, genoemt aqua sancta, alwaer
hyer en daer een heremiet tegens het geberchte woont.
Den 24en dito. Sijn weer vertrocken, eeven moeijelijcke
wegen passeerende, eyzdelijck wederom savonts tot Tripoli
d'Soria geluckelijck ge rriveert, weder de vrijheyt nemende
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van tot Sr de Meijere te logeren en ons meer als ordinaris
onthalende. Hyer mosten wij ons een weynich ophouden
om een goede occasi te verwachten , 'tsij te water of te
lande. Hebben, daer sijnde, een afgesondene van den Grooten Heer aen den Bassa sijn seer magnifyck inkoomen
gesyn, brengende een kleet van den Grooten Heer aen
den Bassa, met die continuatie van sijn Bassasehap : want
sij anders alle jaren afgedanckt worden. Sij waren meer als
drie hondert peerden in getal, soo van den Bassa hem te
gemoet gesonden, als van hem van Constantinopel mede
gebracht, alle soo pompeus geadjusteert, als men met
oogera kan aenschouwen. Ondertusschen quam daer een
Hollants schip van Venetien , Marcante de Soria genoemt,
viert van negen Turckse schepen tot in 't gesicht van Tripoli gejaecht, en sich eens vertoont hebbende, sijn sanderendaechs weer in zee gestoocken , haer kours settende
naer Alexandria. Dese occasi ons presenterende van met
het Holl. schip naer Alexandretta te gaen , waer wij mosten veesen om bij den heer Tromp te koomen, hebben
geresolveert met hetselve te vertrecken, S r de Meijere dan
bedanckt hebbende voor sijn extraordinaris tractement.
Den 17en Julij 1658, sijn wij met esels, naer uytgeley
van de heer de Meijere, naer straat gereden, sijn alsoo
tegens den avont met 't schip Mercante d'Soria, schipper
Jan Bartelsen Trompetter, t'seyl gegaen.
Den 19en dito, sijn wij tot Alexandretta off Schanderone
geluckelijck gearriveert en vonden aldaer de heer Tromp
met al het volck noch in goede dispositie. Dese plaets is
extraordinaris ongesont, jae de ongesonste in die heele
Levant en die meeste part van mensen kannen daer weynich tijts loeven, en derhalven weynich bewoont, gelegen
sijnde aen een moras. In het moras siet men een begonnen muer van een casteel, extraordinaris treffelijck en
sterck gemaeckt. Is van een Vizier gemaeckt, met meninge
van sich met dit en andere forten sterck te maken om de
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pas van Constantinopel naer Aleppo, Damasco en Cayro
af te snijden en sich soo van die contreyen meester te
maken; den Grooten Heer dit verneemende, heeft hem opontbooden en laten stranguleren. Hyer wat verder sijn
heel hooge bergen met boomen bewassen , waerin leewen,
tigers en andere gedierten gevonden worden; onder anderen soude daer een slach van beesten sijn, soo groot als
wolven, welck genoemt worden zaccali ; dese blijven daechs
in 't bosch, en een mensch hoorende spreecken, aenmercken
sij hetselve, en snachts oover al loopende, roopen sij eeven
eens als of het een mensch dede, 'twelck verwonderinghs
waerdich sonde sijn indien het waer was; voor mij ick vertrouw een fabel te sijn.
Den 22en dito, ben ick met mons r Opmeer, Denijs en
Bosschart naer Aleppo vertrocken, geconvoyeert sijnde van
den Consul van Alexandretta tot de fonteyn buyte Alexandretta een half mijltje, en hadden 3 Janitsers met ons.
Drye mijlen voorder gereden, quamen in een cyerlijck plaetsjen genoemt Beilaan alwaer een weinich verversten en
voort reden door hooge bergen, sijnde cierlijck beplant met
alderhande boomen en schoone fonteynen , en watervliten
hebbende in de valeijen , en passeerden het velt van Antiochien sijnde een treffelijck groot velt. Dit gepasseert
sijnde, quamen bij een deel tenten, alwaer wij ons des
nachts een weynich rusten onder den blauwen hemel. Te
Aleppo koomende , wyert ons geseyt, dat wij geluckich
waren soo uyt haer handen gekoomen te sijn , doordien sij
slimmer geacht worden als Arabers en heel moordadich ,
biddende eenen swarten hont aen.
Den 23en dito, bennen wij geluckelijck te Aleppo gearriveert vonden S r Wegenaer en Mostaert bijeen , die ons
vryndelijck verwellekomden, en ick en mons. Denijs mosten,
door aenhouden van haer, ons logement nemen bij S r Wegenaer, die andere bij S r Mostaert, sijnde een _Leyenaer.
Sij waren verwondert dat wij in 2 dagen van Alex: tot Aleppo
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gekoomen waren. Aleppo is gelegen nae het Oosten in
Syria, wyns naem dickwils verandert is ; is heel groot en
volckrijck en wort geseyt vijf mael hondert duysent menschen daerin te woonen. Heeft schoone kerken ofte moscheen, is wel versyn van coopmanschap, insonderheyt die
van Goa door Persen gevoert worden. Heeft schoone basaren, gepropt vol alderhande kostelijeke waren, een schoon
serrael, daer den Bassa sijn hoff hout, en alhyer is een
gesonde locht. Terwijl' ons schip daer (te Alexandretta) lach,
is hij daer gepasseert, wel twaleff duysent man sterck
sijtide; vertrock nae Constantinopel om den Grooten Heer,
soo men seyde, sijn hooft te brengen. Aleppo heeft een
heerlijck casteel, twelck schijnt van verre gelijckx de huysen
en gebouwen bijkans te leggen , doch daer bij koomende
is 't steyl opgaende met een gracht rontomme. Alhyer
scoot Sultan Amurath oover met een pieck van de mueren
booven af een ongeloofelijcke verte heen, alwaer noch een
pilaer ter ewiger gedachtenis gestelt is. De gracht is vol
schiltpadden en waterslangen ; hyer worden de vrouwen,
in ooverspel bevonden sijnde, ingeworpen mettet lijf in een
sack, het hooft alleen buyten. Aleppo wort Aran Soba
genoemt, 2 Sam. 8: 2, nu Aleppo van Alep , melck, of de
witheyt der velden bij tijt van 't jaer soo wit sijnde , die
daer om leggen. Alhyer heb ick duiven gesien , die in 48
uyren vligen van Babilonien met bryven, sijnde 30 dagen
om reysen. Den Grooten Heer is Mahomet genoemt, out
ontrent 20 jaren, doch den Bassa sal door 't exempel sijns
voorsater hem wel uyt handen blijven. De gebouwen alhyer sijn al met een platte kap, alwaer men snachts voor
de fresco rust, als sijnde daechs beneden en savonts booven een goede koelte. Nae Benige dagen gingen den Consul Piquet salueren, was een Fransman uyt Provence ,
sijnde een heel geleert man, nam het Franse en Hollantse
Consulaetschap waer. De coopluyden woonen in beslooten
campen, daer ider sijn huys en packhuys heeft. Alhyer von-
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den oock een Amsterdammer, Havic Benningh genoemt,
die ons over al leyde en veel vruntscap bewees. De stadt
heeft 10 poorten, is wel soo groot als Amsterdam; buyten
de eerre sagen wij alle de graven der Christenen en Turcken ; de Christenen hadden yder een opgerechten steen
met eenich grafschrift. De Turckse vrouwen sagen wij haere
mannen beweenen, leggen op en om die graven, maer
geschiet het meest op een ..... lach. Een half myeltjen van
daer leyt een schoon klooster , genoemt Sec Baba, alwaer
die Turckse papen woonera ; hyerin waren eenige grooten
begraven. Niet verre van daer is den tuyn des grooten
geisers. Gingen oock syn den berch, daer Esdras dickwils
op gebeden heeft ; wort noch dagelijcks van de Joden besocht. Daernae sagen wij den berch, daer Haly, den broder
van Mahomet, sijn hant op een steen slouch, gelijck sij
seggen, wyns indrucksel men noch siet, alwaer alle nacht
met het branden van lampen noch gewaeckt wort. De
vrouwen schilderen haere haren, handen en nagels; de
Arabise vrouwen pickeeren hare 'angesicht, steecken een
groot ringh door haer neus en voren, en hebben somtijts
een tyn, twalef armbanden om een arm, en om die beenera
een silveren, om elcker té hebben die Turckse vrouwen een
ringh. Ontrent de graven staet een galch, waer aen groote
cromme weerhaken sagen, à la ganche genoemt, alwaer sij
de misdadige in laten vallen. Daer wyert daer een gerecht, sijnde een boslooper ; sij houden seer scherp recht,
als imant oovertuigt wort. Wat voorder het casteel aengaet, den Bassa selfs vermach daer niet in koomen ; te
vooren placht gheen Christen nae hetselve te blijven mogen staen sien. Buyten de stadt sijn schoone hooven en
tuynen, granaet- en pistasjesboomen, olijven, dadelen en
andere schoone vruchten, met vermakelijcke fonteinen en
watervlieten. De vrouwen siet men selden dan vermomt.
In de camp daer mons. Havick Benning sijn packhuys
heeft, sagh ick eenige slaven en slavinnen van Constanti-
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nopolen, in houte koyen op muylen te coop brengen ;
waren meest al Russen. 5 of 6 uiren buiten de stadt leyt
het Soutdal, daer uyt vars water sout voortkomt ; hier
slouch David Aran Soba, siet 2 Sam. 8 : 2. Dese treffelijcke coopstadt nu nae ons contantement besyn hebbende,
hebben wij ons afscheit genoomen.
Den T en Augusti hebben wij ons dan weder op reys
begeven; wyerden van Sr Mostaert, Wegenaer, Benning,
Pandolfo en Benige Franse en Engelse cooplui een uyrtje
van die stadt uytgeley gedaen ; quamen daer bij de corruaen , die met ons nae Alexandretta ginck.
Den gen dito sijn wij weder te Alexandretta geluckelijck
gearriveert.
Den 15 en dito gingen wij met een W. wint des morgens onder zeyl ; tegens middach gingh het hecboot de
Susanna met de Mercante d'Soria mede onder zeyl, deden
ons best nae Cyprus toe.
Den 16 en dito. De wint W. N. W. Gingen S. W. ten W.
aen met moeye coelte, smiddaechs wenden wij 't , en gingen
W. aen; hadden Caep Porcus S. S. W. van ons; snachts
was het sloot stil.
Den l7 en dito. Smorgens moy weer met stilte ; kregen
een lockje uyt den W. en gingen S. W. ten S. eis S. S.
W. Snniddaechs liepen wij booven de Caep de Porcus,
wenden het om de Noort, de wint S. W. ten W., gingen
S. W. ten S. en S. S. W. aen, snachts int eerste glas
van de hondewacht wenden het om de S., de wint W. S.
W. en gingen S. aen.
Den 19 en dito, des morgens de wint S. W. met een
moeye koelte, gingen S. S. Oost, sagen een zeyl aen lij
van ons : het was een Fransman , dat bij ons te Alexandretta gelegen hadde, snachs in de hondewacht wenden
wij het om S. en gingen S. S. Oost aen, de wint als boven.
Den 2Oen dito smorgens, de wint S. W. en gingen S.
S. 0. aen, tegens avont wenden wij het van de wal, qua-
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men ontrent Tortosa te lande, gingen W. ten N. en W.
N. W. aen.
Den 2Oen dito smorgens , de wint S. met moey weer;
gingen W. ten S. en W. S. W. , smiddaechs kregen wij
koelte, de wint W. S. W. en gingen S. aen. Savonts peylden wij Caap Poreus 0. ten N. van ons ontrent ses mijl,
snachts kregen wij de wint N. 0. met koelte, onse kours
S. W. aen.
Den 22en dito smorgens , de wint N. 0. met een doorgaende koelte en gingen S. W. aen, hadden den 0. hoeck
van Cyprus N. W. ten N. van ons ontrent 4 mijl, snachts
den wint N. met een doorgaende koelte en gingen W. ten
S. aen.
Den 23en dito smorgens, in den dachwacht, de wint N.
N. W. en gingen N. 0. ; ontrent ten 3 uyren quamen wij
voor Salines ten ancker ; savonts quam P r van Breen,
koomende van Venetie, voerende het schip de Gideon, bij
ons ten ancker.
Den 24en dito gingen wij weder aen lant tot den Consul van de Hollanders en Fransen te eeten , principalijck
om ons te informeren van een reyse te doen nae Nicosia,
door dien wij aldaer tot Salines mosten wachten naer de
coopvaerdischepen.
Den 27en dito quam den Consul Fouch met den gewesene Consul van Morea aen boort te gast, die ons raede
ons reyse op soo een manier te veemen.
Den 29en dito sijn wij savonts van boort gevaren nae
Salines en reeden soo nae Larnica bij den Consul, alwaer
wij weynich getoeft hebbende, sijn in den avont laet soo
met esels als paerden naer Nicosia vertrocken.
Den 3O en dito, sijn wij smorgens te Nicosia gearriveert,
logeerden in 't huys van den Consul, alwaer wij door sijn
ordre wel getracteert , wyrden, en hebben dit naervolgende
in de stadt gesyn :
De stadts muren of wallen , van die Venetianen gebout,
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noch redelijck in esse sijnde, en die poort daer wij in quamen heel fraij en sterck, alwaer wij eenige stucken geschuts sagen leggen, die niet onbillick waren. In de stadt
sagen een kerck, van gebouw den Vtrechsen Dom niet
seer ongelijck, doch den tooren meest vervallen. Heeft oock
treffelijcke ruynen van schoone palleysen. Gingen oock de
P. van St. Francissi ordre besoecken, passeerden oock
eenige brede straten en die bassaer , daer noch ettelijcke
winkels waren. Dit is de hooftstadt van Cyprus en die
Bassa hout hyer sijn hof, en is van de Venetianen met
veele fraje wercken verciert geweest, doch nu veel vervallen. Dit nu alles gesyn hebbende, sijn weder
den l en September vertrockken , en naedemiddach weder
tot Larnica bij den Consul gearriveert, gingen tegens avont
weder aen boort.
Den a en dito sijn wij met ons drie schepen met een W.
wint en doorgaende koelte weder onder zeyl gegaen.
Den G en dito sijn wij smorgens heel vroch voor Limisol
ten ancker gekoomen. Souden aen lant gegaen hebben , ten
waer den Turcksen Cachia daer met sijn galeg gelegen
hadde, die eenige havenie sochte te maken, om dat wij voor
hem niet geschooten en hadden.
Den 8en dito quam Sr. Duivelaer aen boort, mede brengende consent om aen lant te mogen koomen. Tegens avont
gingen wij aen lant, en de stadt besyen, maer weynich
waerdich; hyer wast veel cattoen. Gingen oock wat cattoen
plucken , en namen voorts ons plasier met vissen.
Den gen dito sijn wij weder onder zeyl gegaen, de wint
W. , cours Z. Z. W.
Den 10en dito hadden Caep de (data S. ten W. en Z.
Z. W. van ons, de wint W. Z. W.
Den 17en dito sagen wij de eylanden van Natolia, vyer
mijl van de wal sijnde.
Den 22en dito passeerden wij Candia.
Den Oen October, 1658, sagen wij den berch Etna.
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Den Oen dito quamen wij int nau van Messina, en pas-

seerden dicht voorbij Regio.
Den Teri October quamen wij des morgens, dri glasera in
die dachwacht, voor Messina bij het clooster ten ancker.
Den 13 en dito quam schipper Botterpot met twe andere
hyer ten ancker, koomende uyt de Venetiaense armade,
in dienst van den Paus; hadden desen soomer niet uytgerecht, de wil hebbende nae Civita Vechia.
Den 14en dito lichten wij onse anker, dochten het nau
uyt te raecken , maer door harde contrarie wint mosten
weer voor Madona ten ancker loopen.
Den 18 en dito sijn wij smorgens met een S. wint het
nau uytgeraeckt, kregen savonts noch in die eerste wacht
de Stromboli op zij, en passeerden .deselve, als mede de
eylantjbs Panaci, Lipari, Vulcano, Salini, Felicur, Alicur.
En Stromboli en Vulcano roockten sterck.
Den 24en dito passeerden wij Elba en sagen Port Lángone.
Den 25en dito quamen wij te Livorno , en kregen datelijck practica, door ordre van den Gran Duc.
Den len November sijn wij te Pisa gekoomen.
Den 2en dito weder te Livorno.
Den S en dito sijn wij geresolveert te lant nae Nederlant
te reysen, en vertrocken dien dash. Quamen savonts noch
te Port Specie. Is een extraordinarisse schoone haven onder de Signori van Genua.
Den Sen dito arriveerden geluckelijck tot Genua, en gingen besyn alles wat weerdich was.
Den 12en dito sijn wij weder van Genua vertrocken,
Den lien dito quamen wij te Tortona.
Den 14en dito quamen te Pavia.
Den 15en dito arriveerden te Milanen.
Den Zoen dito sijn wij weder vertrocken, onse revs nemende over die Orisons naer Lindauw; quamen den selfden
dito te Como.
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Den 21 en dito begaven ons te scheep op die Com mer zee.
Den 22 en dito te Gera.
Den 23 en dito, tegens de middach, te Chiavena; is die
eerste stadt in die Grigioni; arriveerden savonts te Canpodolano.
Den 24en dito begaven wij ons weder op reys en pas·
seerden den hoogen heel met snee bedeckten berch, genoemt Cardinael en Spluga; is periculues om oover te
passeeren, en deden ons middachmael in een plaetsjen,
genoemt Spluga; quamen savonts te Tuspis.
Den 25 8n dito, quamen wij in die hooftstadt van die
Grigioni, en is genoemt Corio off Coer; was tegen den
middach, savonts te Balizers, leyt in 't begin van Tirol.
Den 26en dito, arriveerden smiddaechs te S. Pitro, sa·
vonts te Tousach.
Den 27 en dito begaven wij ons op 't Lac van Con stanza
of die Boden zee; leyt half in 't water en is Luters; quamen noch vroch te Lindaw; is ron tom in zee gelegen;
begaven ons savonts weer op zee.
Den 28eo dito arriveerden te Constanza ~orgens.
Den 2geo dito passeerden Steyn en quamen te Schaf·
hausen. Is een van diedartyn cantons, maer Gereformeert.
Arriveerdensavonts te Eglisou, hoort onder Zurich, mede
Gereformeert ; pastleerden Keiserstul, Walsburch en soo
tot Laufenberch.
Den 30en dito, arriveerden wij te Basel.
Den 3 eo December, sijn wij weder van Basel vertrocken,
quam en savonts te Brisach.
Den 4en dito, arriveerden tot Stratsburch.
'Den 6en dito,. sijn wij weder van Stratsburch vertrocken,
onse rey~ .nemende naer Heildelbarch en soo op Franck·
fort en van daer op Ments, Coblens en op Collen, Rijn·
berek, Cleve, Arnhem, en BOO eyndelijck weer te Zutphen,
sijnde den 80en December, 1658.

