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18
1B75·
75.

Het regtsgeding in 1619 tegen Oldenbarnevelt gevoerd, dat
met de veroordeeling van dien grooten staatsman eindigde, is
zeker een der meest bekende feiten uit onze geschiedenis, en
toch moest men zich meer dan twee eeuwen vergenoegen met
hetgeen daarover door de geschiedschrij vers geboekt was, zonder
de stukken van het proces zelf te kunnen inzien. Eindelijk kwam
in 1834 op eene boekverkooping, zoo ik meen, te 's Hage, een
afschrift der verhooren te voorschijn, door de bekende hand
van den raadpensionaris Gillis vervaardigd, dat de hoop verlevendigde, dat die stukken niet vernietigd waren en te eeniger
tijd nog teruggevonden zouden worden. Dit handschrift werd
door den heer van Westreenen van Tiellandt aangekocht en den
Koning aangeboden, die het aan het Rijks-archief toewees.
De verhooren werden daarop eerst door den hoogleeraar Siegenbeek in uittreksel en naderhand vollediger door het Historische
Genootschap te Utrecht uitgegeven.
Eindelijk kwam ook toevallig het overige van dit merkwaardige proces te voorschijn. In den herfst van 1864 ontdekte
men in eene zeker in lang niet doorzochte kas bij het Departement van Financien , een grooten bundel oude papieren die bij
nader onderzoek, o. a. bleek te bevatten het Int end i t, d. i.
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de Acte van Beschuldiging der fiskalen benevens de brieven
die de beschuldiging moesten staven. Deze stukken waren in
1845 door den executeur testamentair van wijlen den heer

J.

N.

Verwoert, gepensioneerd commies bij de Algemeene Rekenkamer, aan het departement aangeboden, zij waren door hem
naar het schijnt, ten behoeve van het rijk van particuliere
bezitters aangekocht, maar wie dit waren en wat de titel van
hun bezit was, heb ik niet kunnen opsporen. Intusschen schijnt
dit de gissing van mijnen ambtsvoorganger Dr. Bakhuizen van
den Brink te bevestigen, dat die papieren onder de regters
verbleven en sedert in bijzondere famiIien
familien bewaard zijn.

1

Het handschrift is door eenen klerk met eene zeer duidelijke hand geschreven en door den fiskaal Duyck herzien. Hij
heeft nevens elk artikel de opgaaf der bewijsstukken aan geteekend , hier en daar een woord of eene uitdrukking veranderd;
en aan sommige artikelen iets van het zijne bijgevoegd. Zoo
zijn in art. 56 de woorden door behulp yan eenige steden syn

factie toegedaen, en, op naem der Staten yan Holland, door
hem ingelascht. In art. 64 insgelijks de woorden sonder yoer-

gaende last, en heeft mede doen ,-esolyeren
,.esolyeren enz. in plaats van
dewelcke syluyden zooals er vroeger stond. In art. 7!l
n ge/yck
gelyck uyt
denselyen eedt enz., in art. 77 is bijgevoegd de zinsnede omme
heur felyen enz. in art. 80 als of Syne Excellentie enz. in art.
I!lI
12.I

fal by Syne ExcelI. in art. Igo
1 go de woorden anders dan enz.

in art. 144 ende den burgemeester enz. art. 154 en 173 zijn
geheel van Du
Duyck,
yck, in art. 176 zijnde woorden met wiens

interyentie enz. ingevoegd, in art. 131 omme also de resolutie enz.

1

Ol'erzigt 'Van het NederZ.
Nederl. Rijks-arch. bI. 76.
Zie (h'erzigt
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art. 183 is geheel van Duyck. Ook door eene andere hand,
vermoedelijk van Sylla of van Leeuwen, zijn eenige artikelen
ingevoegd, namelijk de artikelen 37, 71, 79, 141 na de woorden edelen ende andere steden, eindelijk nog art. 192 en 197.
De aanhaling overal der bewij sstukken maakte het mij tot
pligt, die achter het intendit zelf te doen volgen, zoover zij
onder de processale stukken gevonden worden, want verscheidene brieven, vooral de lJtrechtsche ontbreken. Vele
zinsneden zijn, waarschijnlijk door de fiskalen , onderstreept,
die daarom hier cursief gedrukt zijn. Zij schijnen de geincrimineerde feiten aan te duiden.
Ik heb gemeend mij bij deze uitgave van alle aanteekeningen te moeten onthouden, hoeveel aanleiding daartoe het
intendit ook aanbood, ten einde het .oordeel der deskundigen
niet vooruit te loopen. Evenmin behoef ik de groote belangrijkheid van het intendit zelf en van de hier voor het eerst
bekend gemaakte brieven van Oldenbarnevelt aan te toon en.
Leert men uit de verhooren in het algemeen kennen wat den
advokaat te laste gelegd werd, hier verneemt men meer in het
bijzonder, welke feiten ten grondslag der beschuldiging gestrekt
hebben en op welke argumenten en bewijsstukken die punten
van beschuldiging gegrond waren. Dat aan het slot der aanklagt geene bepaalde misdaad aan den gevangene te last gelegd
wordt, zoo als thans geschiedt, behoeft geene bevreemding te
wekken, het kwam mij meermalen zoo voor en ik twijfel
zelfs of het preciseren van de misdaad in de ac te gebruikelijk
was; de fiskaal leide den regt ers de punten van beschuldiging
met zijne bewijsgronden voor en liet het aan het hof over
de misdaad te qualificeren en de straf te bepalen.

VIII
VIII

Nadat nu de voornaamste stukken dezer merkwaardige procedure voor ieder geschiedvorscher toegankelijk zijn, zal men
eerst een onpartijdig oordeel over het al of niet schuldige en over het al of niet bewezene der aanklagt kunnen
vel1en.
vellen. Ik wensch dat nu iemand moge opstaan, die met
grondige kennis van het toenmalige staatsregt .en van de regtszuiverer
pleging toegerust, ons een zuiver
er voorstelling van dit treurspellevere dan tot nog toe bestaat.

FEYTEN

DIE BIJ DE DRIJE lI'ISCAELS

BIJ DE HOOCH MOGENDE HEER EN
STATEN GENERAEL GECOMMITTEERT
TOT 'T INSTRUIEREN VAN DE SAECKEN
DER GEVANGENEN, INGESTELT ZIJN
TOT LASTE VAN MR. JAN VAN
OLDENBARNEVELT, GEVANGENE.

I.

Eerstelijck dat de gevangene in plaetfe dat alle die Veree\

nichde Provintien gehoopt hadden ruste ende eenicheijt in den
lande, deur den gemaeckten erefves te becommen, de fundamenten geleght heeft, om defelve landen in onrufte ende oneenicheijt
te brengen, ende de gemeene rufte ende eenicheyt van den
lande te stooren, foowel in die religie als policie, gelyck blyckende is vuyt hetgeene hiernae volghe.
2..

Want hy gedoocht ende helpen beleyden heeft dat ARMINIUS
in de universiteyt van Leyden die jonge studenten heeft beginnen in te beelden diversche vreemde opinien. strijdende met
die formulieren van eenicheyt in die religie defer landen ende
fu1cx deselve van den beginne der oorloge hier te lande geoeffent
ende geleert is gewee!l:, niettegenstaende by diverfche traetaten,
recesfen en in!l:ructien c1aerelyck bedongen was, dat in de
. r

)

(

!2
~ )

(

aangenomene gereformeerde religie geene veranderinghe en soude
gedaen ofte gedooght werden, by iemant gedaen te worden.
Not 00 i r. By 't XI
XI articlc van het
het reces van den
landtraedt. By d'delatie aen den Prince
Prince van
Orangien van de Hooge Overicheyt. By de delatie
van de Graeffschap. Bij d'instructie van den
Raedt
Raedt van regeringe. Bij d'instructÏe
d'instructie naer Vrankrijck, naer Engelandt ende van de Gouverneurs.

3·
Ende off
oif wel ARMINIUS, UTENBOGAERT ende andere haere
fectateurs eer1l: lange van meyninge sijn gewee1l:, dat fyluyden
die bedenckingen, die fy tegens de aengenomene religie hadden,
wilden proponeren ende voortbrengen op eene wettelycke fynode
naer d'ordre vande kercke, foo heeft hy gevangene nochtans
defelve daervan gediverteert ende geraden haere bedenckingen
over te geven aen de Heeren Staten als Hooge Overicheyt,
ende van defelve
defel ve vercIaeringe
verc1aeringe daerop te wachten, ende heeft
mede de remonstrantie tot dien fijne inge1l:elt aengenomen ende
de Heeren Staten voors: voorgedragen.
Conf. 2, § 45, 46
48.
46,, 47,
47.48.
ZI.
Conf. 4, § zr.

BERNEVEI.T,
BERNEVRI.T,

GROOT,
GROOT,

4·
Ende heeft dienvolgende te wege gebracht dat defelve predicanten, die de' voors: nyeuwe opinien ingenomen hadden,
op hunne remonftrantie van alle kerckelycke cenfuren sijn geeximeert geworden.
Not 0 iirr by d'appostille van wegen d'Heeren
geftelt op de requerte
requefte der remonrtranten.
remonfrranten.
Staten gertelt

5·
Waerdeur toegecommen is dat me!! niet en heeft konnen
voodien
voorfien tegens eenige predicanten die hun beriepen remon-

C" ,
.)

j

fl:ranten te fijn, wat nyeuwicheyden sy int hooft hadden, ofte
onder die gemeente voortbrachten.
Illnie.

6.
Heeft oock derfelve nyeuwe opimen ende sec ten gefoveert,
feyndende die vyff poinéten ende j ustifkatien derfelver , foo
die by VUYTENBOGAERT waren getranslateerd aen CARON,
om daervan den Coninck van Groot Britanien ende andere,
buyten weeten ende laft vande Staten Generae1 ofte van Hollandt, onderrechtinge te doen ende defelve aldaer goet te doen
vinden.
BERNEVELT,

Conf.

2,

§97.

7·
Dat hy oock beleyt ende gevordert heeft dat in de landen
van Hollandt federt ettelijcke jaren geene provintiale synoden
hebben gehouden konnen worden, ende dat onder een frivol
pretext van de kerckelycke ordonnantie anno I S9 I beraempt,
dat men in HolIant in plaetfe van twee maer eene fynode
foude houden, dewelcke nochtans noyt is aengenomen, mner
ter contrarien, ende dien niettegenftaende tot meermaele verfcheijdene finodale vergaderinge gehouden syn gewedl: in Suyt
ende Noort BolIant op het oude gebruyck.
Conf. 2, §73, 74,75.
B., Conf. 4, § 26.
Resolutie van de Staten van Hollant van den
7D Augusti 1609'
BERN:,

GROOT,

8.

Heeft voort van gelycken tegengef1:aen dat by die Vereenichde
Provintien oock geen nationale fynode tot afweeringe van de
troublen in die religie en heeft connen geaccordeert ofte wettelyck beroepen werden.
BERN.,

Conf.

Ia,

§ 60.

( 4 )
9·
Waerdoor mede de verftooringe in de religie te meer fonder
remedie is gebleven ende allomme tot groote ongebondentheyt
uyt gebersten is geweeft, daervan hy eene van de principaelfte
autheurs is ge weeft , overmits hij deur fyne groote authoriteyt
lichtelyck daerinne hadde konnen doen versien.
Notoir.
10.

Dat by fyn beleyt, diverfche leeraers vande oude gereformeerde ende aengenomene lee re op diversche pretexten van hun
predickampten sijn gedeporteert , gesuspendeert, op andere
plaetsen gecónfineert en vuyt haere kercken gehouden geweeft.
Notoir.
I I.

Ende in hunluyden plaetse ingedrongen fyn geworden leeraers
ende dryvers vande voors: nyeuwicheyden, tegen wille ende

danck van de gemeenten, ofte een groot deel van dien.
Notoir.
12.

Dat mede op andere plaetsen predicanten van 't oude aangenomen gevoelen der waere Christelycke gereformeerde religie
geftorven wesende, hy te wege gebracht heeft, dat bij authoriteyt vande Gecommitteerde Raden doen wesende, die kercken
aldaer opgedrongen fyn geweest leeraers ende drijvers der voors:
nieuwicheyden.
Not 0 i r. Ende sullen daervan d'exemplen den
heeren konnen voortgebracht werden.

13·
Ende alfoo daertegens ordentelyck nyet en heeft konnen
worden versi~n, door 't verhinderen van die provintiale fynoden

( ::; )
ende 't eximeren van de kerckelycke censuren, is allemhalven
hee1e ordre van de kercke gein verteert geweest.
de heele
Notoir.

14·
Twe1ck hoewel hem by GROTIO foo in 't particulier, als in
die vergaderinge geremonstreert is geweest, ende dat vuyt die
kerckelijcke fcheuringe ooek eene fcheuringe in
in den Staet mofte
ontstaen, gemerckt het groot misnoegen van de Staten Generael
ende van Syne Excellencie daarover nu openbaer gewordtn
was, heeft hy
hy. gevangene evenwel naer geene synode willen
luysteren, niettegenftaende bij de andere provintien van de
Unie geoordeelt wierde, dat men tot het beroep van eene
Nationale Synode mofte commen, opdat het quaet fonder remedie
blyvende van tyt tot tyt nyet erger en soude worden.
BERNEVELT,

Cont: 2, §
Conf.
§72.
72.

GROOT, B.

15·
Maer heeft hem alleevenwel met alle macht daertegens geopposeert.
GROOT, No. 2.

ltS.
rtS.

Ende eer
ft daertegens doen voortbrengen dat de andere proeerft
vin tien nyet en vermochten de contradieerende leden van
Hollant fu1cke fynode op te dringen, dewyl volgende het
XIII" artiele
article van de Unie, e1cke provintie vermochte (soo
( soo hij
voorgaff) fu1cke religie te doen oeffenen als fy goetvinden,
fonder dat d'andere provintien hunlieden daermede hadden te
bemoeyen.
Conf. 2 §.
Et per lirt.
ChRONo
litt. 27 Sept. 1617 ende andere acn ChRUN.
(Zie Bijlage 10).

BERN.,

( 6 )
17·

hem dat het houden van een finode prejudiciabel foude sijn
voor de authoriteyt van 't lant.
GROOT,

Conf. 4, § 26.
Cant: Ia, § 201,
Conl:, § 83, 84, 85.

BERNEVFLT,.

Vide

2a

202, 203, 204.

18.

Achtende ons miserabel indien men sich daertoe mos te refereren.
GROOT,

Conf. 4, § 26.
2, § 89.

Vide B., Conf.

19·

Dat het mede strijdich was tegens d'hoocheyt, vrij ende
gerechticheyt van den landen van Hollant, dat men de contradieerende leed en van hemluyden tegens haren danck by overftemminge opdringen foude het houden van eene nationale fynode.
Bij die deductien daerop gedaen ende deurgaens
in syne ~onressiel1.
~onfessiel1. B. Conf. ra. § 200, 2°3,2°4.
'20.

Dat hy ferieufelycken de gedeputeerde van de acht steden
vermaent ende geinduceert heeft, dat fe ten huyfe van den
cafteleyn fouden vergaderen ende malcanderen fpreecken, eer
fy in de vergaderinge quamen , alwaer fy heul' tfamen hebben
verbonden in fulcke particuliere vergaderingen om 't houden
der voors: nationale fynode te wederfl:aen, ende in alle saecken
als met geligueerde ftemmen de andere fteden te overftemmen.
GROOT,

Conto 4, §7, 8,9,

10.

Notoir.
CONINCK.
BERN.,

Conf.

2,

§ 138,

147.

ZI.

Violerende daarmede t recht van de Staten van Hollant, als

( 7 )
by fulcke
fu1cke wegen oprechtende {heten
fl:aeten in {laeten
il:aeten,, ende hy selffs
heelt moeten bekennen fulcke particuliere vergaderingen quaet
heeft
re vinden.
te
Illatie.
BERNEVELT,
BERNEVELT,

Conf.

2,

§ 143.

2.2..

Dat hy mede fonder voorgaende refolutie van de Staeten
van Hollant, tfynen huyse in eene particuliere vergaderinge
heeft gedicreert
gedicteert ende doen inJlellen
inftellen feecker proteJl
proteft op den naem
Weftvrieslant,, Utrecht end
van de Staten van Hollandt ende WeJlvrieslant
Overyssel, tfamentlyck, met dreygelycke woorden tegen d'andere
Geunieerde Provintien, van defelve te houden voor autheurs
oriheyIen ende inconvenienten,
de groote onheylen
ende veroorfaekers van Je
indien fy met het beroepen van eene nationale fynode fouden
poogen voort te gaen.
BERN.,
BERN.,
GROOT,
GROOT,

Conf. 1,
I, §
§58.
58. Conf. '2,
2, §
§I58,
158, 159'
Conf. II,, § 42. Conf.
Coui: 2, § 92.

Protest.
2.3·

Nyettegenfl:aende
Nyettegenftaende d'Gedeputeerde van Overysfel ooek
00 ck tot
het doen van 't voors: proteJl
proteft geen laJl
laft van hunne principalen
en hadden, maar alleenelyck door de Gedeputeerde van Utrecht
de heeren GOYER_
GOYER ende MOERSBERGEN daertoe geinduceert
ende gedisponeert waeren.
GROOT,
GROOT,

BERN.,
BERN.,

Coul:
42 , 43, 44.
Conf. I,
I, § 42,
Conf. Ia, § 59'
Cont:

2.4·
'24·

Ende fiende
Gende dat hy d'andere provintien van de Unie niet
bewegen en conde, om te defifteren
deGfteren van 't beroep van eene
nationale fynode, hy gevangene de saecke daertoe beleyt heeft,
dat in Hollant by de voors: acht gebandeerde Jleden
fteden voorge-

( 8 )
{lagen
flagen is geweefl: 't houden van eene provinciale fynode op
eene ongewoonelycke wijfe.
Notoir.
BERNEVELT,

Conf.

I",

§69,

2.&,
!Z.a,

§75.

2.5·

Dat tfelve gefchiet is alleen met dien infichte, om daerdeur
de beroepinge van de nationale fynode te beletten ende te
contramineren.
Bricff
Bricff

van R1SENBORCH van den 22
2.2 July 1617
ende zyn
Zyll depositie articl. 1, 2.
BERN., ''Conf. I, § 70;
70; !Z."
2" Conf., artiel.
articl. 79,
79, 80,
80,
81, 82.
82.

2.6.

Alfoo
Aifoo hy niet en durft ontkennen geseght te hebben dat
daer geene fynode en foude gehouden werden, .foo lange fyne
oogen fouden openstaen, hoewel hy defelve woorden naer
feeckere geexcogiteerde interpretatie poocht te doen duyden.
Conf.

BERN.,

Ia

§ 61,

2a

88.
§ 88.

2.7·

Dat hy mede die van Utrecht beweecht ende geanimeert
heeft om met alle mogelijcke middelen 't houden van de nationale
fynode te wederstaen.
Conf. 6, § 9.
Conf. I, § 42.
42.
Cont:

LEDENBERG,
GROOT,

2.8.

Defelve vermaenende ende ferieuselyck raedende in dat stuck
van de nationale fynode geene overstemminge te lijden.
Conf.

Ia,

RrSRNBORCH,

§ 8.

BERN.,

§ 200;

2a ,
Z8,

§ 93.

2.9·

Dat hy mede nyet vreempt gevonden en heeft dat die van

( 9 )
Utrecht 'in dat stuck fouden werden een contrepoix tegens
d'andere provincien.
RISENBORCH, § 6.

3°·
Dat hy daermede die van Utrecht ende Overysfel, endé
oock een groot deel van Hollant gestyft heeft om in 't stuck
van de religie tegens de Generaliteyt te fben ende deselve
met groote onheylen te dreygen.
Notoir.
No toi r.

31 •
Ende om 't felve noch meerder te doen, heeft brieven ingefl:elt ende doen schryven aen de Heeren Staten van GelderIant ende Overyssel, om in de voors: fynode nationael niet te
consenteren, maer defelve tegen te staen ende te beletten.
Not 0 i r. bij die brieven sellfs.
N.· wa er den advocaet hierop is gehoort.
GROOT, Conf. 2, § 80.

32.· .
Maeckende alle man wys foo binnen als buytens landts, dat
die twee lefl:e nationale fynoden't lant grooten ondienfl: hadden
gedaen, ende dat daervuyt fwaericheyt ontfl:aen was int conferveren van de gerechticheyt juris patronatus ende anders,
ende dat defe noch tienmael meer quaets soude doen.
BERNEVELT. Conf. 2, § 65, 66, 67, 69.
Missive van den 4 ende 29 January 1618 en 5
May 1618. (Bijlagen 12, Ig. 15)'
BERN., missive II Febrllary 1613. (Bijlage 5).

33·
Voorgevende ooek dat 't houden van de synode confufie,
fwaricheyt ende oneenicheyt in de landen foude causeren.
BERN., missive 29 January 1618. (Bijlage 13)'

(

10 )

34·
Item dat het houden van dien stryden foude met d'hoocheydt,
vrij ende gerechticheyt der leden van de landen, die het nyet
n yet
confenteren fouden willen.
GROOT, Conf. 4, § 26.

35·

Nyet willende gedoogen dat de andere leden van Hollant
(bemerckende die fwaricheyden door het misnoegen van die
Staten Generae1 ende Syne Excellencie) fouden in competente
getale aen die Staten Generae1 prefenteren eene provintiale
finode ende eene nationale op conditie.
GROOT, B.
BERNEVELT,

Ia

Conf., § 82.

36 .

Noch oock dat men in de Staten van Hollant foude openen
Generael tot convocatie van de
de brieven van de Staten Generae1
nationale fynode vuytgeschreven, maer geraden heeft dat se
ongeopent terugge fouden gefonden werden.
BERN., Conf. 2, § 62, 63.

37·

Dat hhy
Y gevangen mede die van Utrecht geraden heefc, dat
fe van gelycken die brieven van de Generaliteyt op de convocatie van de nationale fynode voors: mede aen hemluyden geHeeren· Staten Generael
Generae1
fchreven, fonder te openen, aen de Heeren
,benooten wederom fouden fen den , beyde in rechte verachtinge
,beilooten
van 't refpect dat men de bontgenooten schuldich is.
Die Gecommitt. van Utrecht.
U trech t.
Missive van 28 Juny 1618.

3 8.

Alles ongeacht thouden van een nationale fynode bij de

CI I

)

meeste ende machtigi1:e leed en van de Vereenichde Nederlanden,
ende naer het advys van de Co: Ma: tt van Groot Britaigne
( twe1ck hy bekent nyet te hebben willen volgen) geoordeelt
werde, het eenige remedie te wefen tegens de fwatigheyden
ende geschilleri in de kercken hier te lande ontstaen.
Not 0 i r by de brieven van de Staten.
BERNEVELT, Conf. 2, § 91.

39·
Dat hy te vooren hier te lande bij goetvinden van twee ofte
drye perfoonen buyten wille ende weeten van de Heeren Staten,
ingei1:elt heeft een concept van een brieff, om by den hoochi1:ged:
Coninck van Groot Britannien aen d'Heeren Staten Generael
ende van Hollandt gefchreven te werden, tot nederlegginghe
van de geschillen van religie bij d'authoriteyt van de Heeren
Staten.
CARON.
BERN., litt. II Fcbruary 1613. (Bijlage 8).
SWERIUS.

4°·
Welck concept dickwils deur fynen lai1: bij SWERIO gefchreven, ende eyndelycke naer fyn fantasie ende dergeene die
daer overgingen gedresseert wefende, hy gefonden üff geleven
heeft aen den Heere Ambasfadeur CARON, ten fyne om te
procureren by den hoochftged: Coninck dat brieven dien conform
aen de Heeren Staten gefchreven mochten worden.
BERN., Conf: 2, § lOl.
SWERIUS.
BERN., Conf. 2, § 104, 346.

41 •
Bevelende onder anderen den voors: Ambassadeur fulcx den
Gecommitteerde van de Heeren Staten Generael die doenmaels

l

12 ')

wegen d'Ooft Indische Compaignie in Engelandt waeren, dit
fecreet beleydt te verfwijgen.
BERNEVELT, Conf. z, § IlO.
BERN., misfive van den 3 Aprilis r6r3' (Bijlage 6).

42 •

Ende aen die andere fyde hadde hy GROTIO, een van de
voors: gecommitteerden bevolen te fonderen die humeuren van
die bischoppen aldaer, om alfoo als met een heymelyck befteecken werck, luyden van fyn humeuren op de fynode te
crijgen, daer toe hy oock aen den voors: CARON heeft gefchreven, dat hy maken foude dat fulcke bischoppen hier fouden
gefonden werden, fonder dat hem gevangene oyt van de Heeren
Staten eenigen laft tot fulcke fecreete menees is gegeven, ofte
dat hy daervan aen defelve eenige weete heeft gedaen.
BERN., Conf. z, § 38, IIZ.
BERN., Conf. z, § 40, 41, 4 z , 43.
per litt. aen CARON, 7 Junij 16r8. (Bijlage 18).

43,

Welcke brieven van hoochftged: Coninck alfoo by den Heere
CARON vercregen fynde, heeft defe1ve aen hem gevangene gefonden, die by hem aen de Heeren Staten Generae1 ge1evert
fyn, fonder nochtans te melden hoe die te wege gebracht
waeren.
BERN., Conf. 2, § 207.
litt. 3 Aprilis 1613. (Bijlage 6).

44·

Ende daermede nyet te vreden synde, heeft federt verfcheydene ma el fonder laft ofte weeten van de Heeren Staten, den
voors: Ambassadeur verfocht derge1ycke brieven van den Coninck
noch te Gen te crygen, om daermede de Heeren Staten ende
alle de werelt te abuferen, alsoff den Coninck die vuyt fyn
eygen movement hadde gefchreven, daer die nochtans by hem

( 13 )
gevangene alhier wa eren gefmeet ende gefolliciteert in vougen
alsvoren.
Conf. 2, § 114
114.
..
lit(o
IS).
lin. 4 ]anuary 1618, 5 May 1618. (Bijlage 12,
12,15).

BERNEVEL T.

45'·

Ende als hy sach dat hy fulcke
fu1cke brieven nyet meer konde
werelt
obtineren, om de Heeren Staten ende alle de we
relt wederom
daermede nochmael te mogen bedriegen, heeft hy aen CARON
den Coninck willen imputeren dat Syne Majefieyt
Majefteyt deur faute
yan fulcke
fu1cke brieven nyet
n yet meer te willen fchryven, oorfaecke
waere van alle de fwaricheyden hier .te lande, ende dat oock
al fonder lafi
laft ende weeten
weet en van de Heeren Staten.
Conf. 2, § IlS,
IIS, Il6.
II6.
Iitt.
litt. 26 Marty 1618, 5 May 1618. (Bijlage 14, 15)'
15).

BERN.,

46 •
Ende omme diverfche regenten te beter te disponeren tot de
veranderinge van de religie toe te laten, hy gevangene crachtelijck gefustineert heeft dat d'oorlogen om de religie nyet en
wa eren aengevangen, noch te gecontinueert,
gecontin ueert, contrarie hetgeene
van wegen d'Heeren Staten op d'vredehandelingen van Breda
ende Ceulen gefustineert is geweeft.
Notoir.

BERN.,

Conf.

2,

§77.

47·
Dat mede hy gevangen tegen eenige kerckendienaeren (hem
aanmanende van een nationale fynode te mogen houden) geseyt
heeft, dat het noyt die meyninge van de Hooch Mogende
Staten Generael is geweest den crych te voeren tot hanthavinge
defer ofte gener religie, maer dat het ieder provintie, jae ieder
fiadt
ftadt vrij fiaet,
ftaet, foodanige religie aen te nemen ende te mainfu1cke ordre daerin te stellen, als Haer E. foude
teneren, ende fulcke
goet ende raetfaem duneken,
duncken, contrarie hetgeene by de Heeren

(C T4 )

Staten van Hollandt, Seelandt ende haere geasfociccrde conjunctim in den ja,ere 1575 ende in de Unie tusschen defelve
landen in den jare J 576 is gehandelt geweest, expresfelyck
medebrengende , dat den Prince van Orangien h. m. foude doen
cesseren de papifte religie, ende geene andere als d'aengenomene
gereformeerde foude doen oeffenen, ende oock contrarie den
reces van den jaere 158z, d'inftructie van den Raedt v.an
regieringe van den jaere 1584 ende d'inftructien voor die ge·
[anten naer V ranckryck ende Engelandt.
Attefl:at.

FONTANI , HALLY, BAUDERTY.

48.
By alle dewelcke ende oock de voors: unie van Hollandt
ende Seelandt van den jaere 1576, mitsgaders de delatie van
d'Hooge Overicheyt aen den Prince van Orangien ho: me. van
den jaere 1581, ende van d'graefffchap anno 1584, claerelyck
ende duydelycke gerefolveert ende overcommen was, dat men
de gereformeerde religie, dien tyt in den lande aengenomen,
mainteneeren foude, fonder veranderinge daerinne te doen, off
gedoogen gedaen te werden.
Notoir.
Not 0 i r.

49·
Dat ter contrarie hy gevangen toegestaen, ofte immers niet
behoorlyck verhindert heeft diverfche rigoreufe placcaten ende
ordonnantien in diverfche plaetsen gemaeckt ende gepubliceert,
daer by d'exercitie van defelve religie werde verboden.
Notoir.

5°·
Ende omme degeene die de voors. nyeuwicheyden in den
kercken indrongen meerder te verstyven, hy gevangen mede

( 15 )
toegeftaen heeft dat CONRADUS VORSTIUS in
m die universiteyt
van Leyden beroepen is geweeft.
BERNEVELT, Cont:
Cont~ 1,
I, § 266.

51.
Suftinerende
Suilinerende by syne brieven dat defelve suyver in fyne
leere ende oack
oock wettelycke was beroupen ende aengenomen,
ende dat hy syne defenfie wel hadde gedaen.
Lin.
Litt. 12 September 1611, 17 November 1611,
28 Marty 1612. (Bijlagen 1,
I , 2, 3).

52.·
Ende nyettegenftaende hy hoope hadde doen geven aen de
Conincklycke Majesteyt van Groot Britannien dat denfelven
VORSTlUS
VORSTIUS van hier gefonden foude werden, hy echter toegestaen ende beleyt heeft, dat defelve tegens de ferieuse aenmaeninge ende begeeren van wegen defelve Majesteyt gedaen,
hier te lande opgehouden, gemainteneert ende ryckelycke gegageert is geweest~
Litt. 21 February 1612.
BERN., Conf. 2" § 92.

53·
. Daerenboven noch fehryvende aan den Heere CARON, dat
men in de faeeke ofte vertreeken van VORSTIUS hem gevangen
by den Coninek nyet en foude willen engageren.
BERN., litt. 21 May 1612, !28
28 Marty 1612. (Bijlage 4, 3)·

54·
Ende tot meerder verftooringe van de religie, dat by fyn
beleyt tot regenten ende fubregenten van 't eollegie theologie
tot Leyden gevordert fyn geworden perfonen met de voors.
nyeuwicheyden ingenomen, om de jonge ftudenten ende by
eonfequentie alle die kereken met der tyt te infeeteeren.
infecteeren.
Notoir.

( 16 )

55·
Jae is foo verre gecommen, dat hij by fyne brieven van den
4 January 1618 aen den Heere CARON fchryft, dat den ambassadeur van V ranckryck in den maent van December daer
en in de vergaderinge van de Heeren Staten van Hollandt
te voor
vooren
in1l:antie hadde gcdaen tot eenicheyt ende onderlinge tollerantie,
daer nochtans defelve met clare woorden defelve Heeren Staten
geconj
ureert ende vermaent hadde, dat fe behoorden te keeren
gecon jureert
tot haere voorige eenicheyt, ende de voorgaende forme van
gouvernement, daertoe fy den wech wel vinden [ouden,
fouden, indien
men fonder yets te innoveren, wysfelyc:k wilde reprimeren de
pasfien, ende de redenen tot hulpe nemen in fu1cken hoochnoodige poi'1ten.
Litt. 4 January 1618. (Bijlage 12).
[617.
Propositie den 15 December 1617.

56•
56•
Jae heeft foo vreemt gewee1l: van alle remedien tegen de
ond1:aen, dat hem bij GROTIO
different en in de religie hier ontfl:aen,
aengeseyt wefende, dat de Heere CASAUBON hem gefchreven
hadde, dat den Coninck van Groot Britannie wel te bewegen
fin ode vari
van
omme te procureren een generale finode
fou;ie wesen, am
alle de gereformeerde kercken, om 't stuck van de gereformeerde
religie in beter pointen te brengen, indien van wegen de
Hceren Staten Generael daertoe ern1l:ige in1l:antie wierde geHeeren
daen, hy gevangen oock daertoe ganfchelyck nyet en heeft
willen verstaen.
GROOT,

B.

I.

BARNEVELT,

Conf. 2, § 451.

Heeft mede door behulp van eenige 1l:eden syn factie toegedaen, gedaen fchryven aen den Coning van Vranckryck
V ranckryck op
den name van de Heeren Staten van Hollandt, dat de Heeren
nationael
Staten Generael in de vuytfchryvinge van de sinode nationae[

( 17 )
ufurpeerden de name van Staten Generael, ende dat door
't houden vande fynode nationael gepoocht werde de Hooge
Overicheyt te benemen heur recht over kerckelycke faecken
ende kerckelycke personen ende defelve ende andere patronen
heur recht van patronaetfchap.
Patet per Iitteras van den 20 Julij 1618.
GROOT, Conf. 2", § 149, 150, 151,152,155,157.

Dat daeromme den Coning tot voorstant van hare gerechticheyden believen foude geen van fijne onderdanen op de voors:
nationale sinode te laeten commen, maer veeleer hen luyden
te helpen mainteneren bij heur voors: recht ende gerechticheyden,
versoeekende daertoe de hulpe van dien Coning tegen de andere
provintien heure bontgenoten.
Dat hy mede gelycke brieven doen in11:ellen heeft, ende ten
fel ven eynde mede dienende, aen de Conincklyke Maje11:eyt
van Groot Britannien ende aen andere Fur11:en, Heeren ende
Republycken.
GROOT, Conf. 2", § 149, 150, 154.

POL I TIE.
57·
Ende voorts commende tot de politie dewekke bestaet int
onderhouden van goede juftitie ende wettelycke regieringe,
heef[ den 'voors: gevangene oock defelve twee fundamenten
notoirelyck geturbeert.

58•
'Want wat aengaet de justitie heeft hy federt eenige j.aeren
herwaerts fukken cours beginnen te 11:ellen ende voor te nemen
dat 't ordinaris beleyt van dien, in diverfche faecken verhindert is gewee11:.
Notoir.
2

( 18 )

59·
Item dat diverfche perfonen foo wereltlycke als kerckelycKe,
dewelcke c1aechden tegens recht ende redenen befwaert, gebannen, uytgeleyt ofte geoppresseert te wefen, het complement
van dien nyet en hebben moegen genieten.
Notoir.

60.
Ende magistraten van diverfche fteden geanimeert, omme de
bevelen ende decreten van de ordinaris collegie van juftitie niet
te gehoorfamen; contrarie het XVII" articul van de Unie.
Notoir.
BERNEVELT,

Conf.

I,

§ 106.

61.

Dat hy mede toegeftaen ende goetgevonden heeft de publicatie by die van Haerlem tot lafte van den Hoogen Raede
gedaen, die tegen alle goede ordre bij een onderrichter tot lafte
van een overrichter niet en hadde behooren geleden ofte toegeftaen te worden.
6!l.

Drijvende ende voorgevende mede heel fterck dat de particuliere inwoonde ren van de landen heul' niet en mochten behelpen met die privilegien denfelven verleent, alfoo defelve
privilegien verleent waeren (gelyck hy voorgaff) aen de corpora
van de fteden ende gemeenten, ende nyet gegeven aen elck int
particulier, daerom d'felve particuliere buyten wille der magiftraten hunluyden daermede nyet en fouden mogen behelpen.
BERNEVELT,

Conf.

I,

§ 262,263,264,

63·
Suftinerende oock dat die magistraten vermochten in tyt van

( 19 )
noode de borgeren vuyt te fetten fonder redene te geven ende
overfu1cx approberende het stuck van Leyden.
BERNEVELT, Conf. I, §I08,
§ 108, IlO.
IIO.

64·
Ende om te reeht
recht te troubleren de reglermge
reglennge van 't lant
lam
heeft hy gevangen te wege gebracht die fcherpe refolutie van den
heefr
commen, hy met serieuse
vierden Augusty 1617, om waertoe te eommen,
vermaningen de gedeputeerde van diverfche steden, die hy
meynde beft tot syne devotie te hebben, heefr
heeft doen vergaderen
poincten,
in de caftelenie, om aldaer te recapituleren diverfche poineten,
foo nu ende dan ftuckfche wijfe in de vergaderinge van de
conc1ufie
Heeren Staten gerefolveert, om daervuyt een generale eonc1ufie
ftneden, ende van derfelver
te maken ende defelve refolutie te fmeden,
ad vifen verfeekert fynde, heeft hy fonder voorgedeputeerde advifen
gefchrifte geftelt de voors:
gaende laft geformeert ende in gefchrifre
refolutie van den vierden Augusty, ende daarnaer mondelinge
in de vergáderinge van de Heeren Staten defelve verfcheydene
poincten in eene generale conc1ufie gebracht, ende doen deputeeren, vuyt (1)
(?) de Heeren Edelen ende fteden eenige die met hem
befoingneren fouden op hetgeen hy alroo
alfoo mondelinge in eene
generale eonc1ufie
conc1ufie hadde gebracht alsvooren , bij geschrifte te
vervatten, dewelcke daerop tfynen
tfynen huyse vergadert wefende,
gerefumeert ende goetgevonden hebben (fonder eenige veranderinge) 't geene by hem gevangene dienaengaende te vooren
ingeftelt was, ende heeft mede doen refolveren om tfelve met
eene vermetelheyt te gaen aenfeggen aan Syne Excellentie den
Prince HEYNDRICK ende Mevrouwe de Princesse.
Prinee
BERN., Conf. 2, § 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.
GROOT, Conf. 2, § 103,
1°3, 1°4,1°5,
1°4,105. Conf. 4, § I,
2,

3, 4, 5 ende d'verclaringe [uh
[ub B.

BERN., Conf. 2, § 135.

(

!l0 )

65·
By welcke refoiutie die i1:eden geanimeert ende opgemaeckt
worden om crychsvolck in haren particulieren eedt aen te
nemen, buyten den eedt van de generaliteyt, contrarie 't eeri1:e
ende vn" articul van de Unie.
Not 0 i r by de refolutie.

66.

juStitIe niet te gehoorfamen, met
Item om die ordinarisfe justitie
verclaringe dat derfelver bevelen fouden wefen nul ende van
onwaerden contrarie 't XVII" article van de Unie.
Ad idem.

67·
Heeft mede te wege gebracht dat in crachte van diefelve
refolutie diversche i1:eden, als Haerlem, Leyden ende Rotterdam dadelijck begonnen hebben volck van oorloge ofte waert ~
gelders te lichten in heuren particulieren eedt, tegens alle ende
een iegelyck, oock felfs tegens de Generaliteyt ende Syne
Excellentie, hebbende daervan te vooren in December 1616
gemaeckt een poiut van reces ofte vuytfchryvinge, onder een
feer glimpich pretext.
BERNEVELT,

Conf.

2, §§ 201, 202, 203, 204,

205, 206, 207.
BERN.,

Conf.

2, §213,
§ 213, 214, 215, 216, 217,

218, 219, 220) 294.
BERN.,
GROOT,

Conf. 2, § 222,
Conf. 4, § 19'

223,

68.
Ende om die betalinge van defeh'e waertgelders te vinden,
heeft hy gevangen den steden geraden daertoe particuliere
ende· dat fe malkanrepartitie onder ma1canderen te maken, ende

( 2.I )

deren daerin de hant fouden bieden, ende fo met een verbont
ofte ligue tfamen te gaen.
Conf. 2, § 224,225'
Conf. 4, § 12, 13,
Verclaringe B.

BERNEVELT,
GROOT,

69·
Ende om die fteden tot het lichten der waertgelders beter
te disponeren heeft hy defelve foo nu ende dan vermaent op
hare verseeckertheyt wel te letten, ende in specie die van Rotterdam, datse mede op hare hoede wesen ende wel op de
verseeckertheyt van hare stadt acht nemen fouden, in alle
fchyn of fy ecnige inneneminge te vrefen hadden gehadt.
BEUN.,
GROOT,

Conf. 2, § 225 et pasfirn.
Conf. I, § I. Conf. 4, § 18.

7°·
Ende off wel voorgegeven is geweest dat defelve waertgelders gelicht worden om de fteden in rufte te houden, tegens
alle populaire factien , (niettegenftaende hy wel wist den soberen standt des lants tot 't dragen van de lallen van dien onbequaem) soo heeft men nochtans c1aerelijcke connen si en , dat
men voirder is gegaen.
Conf.

BF.RN.,

I,

§ 249'

71.
Voornementlyck als men heeft willen lichten fo grooten
getal, te weten van 6000, daerop 't point van reces ofte verfchryvinge was gemaeckt in de maent van December I6I6,
als voren.
BERN.,
GROOT,

Cbl!f. 2, § 222, 223,
Conf. 4, § 19'

72.·
Ende dat bij den eedt van de waertgelders (diè met fyn
advijs daertoe expresfelyck ingeftelt is geweest) bedongen is

2.2. ))
(( zz

dat fe fullen moeten dienen, foo wel buyten als binnen de stadt
tegens allen anderen, met exclufie van de Generaliteyt ende
Sijne Excellentie, gelyck uyten felven eedt te fien foude wefen
en hiernaer claerlyck gefien fal werden uyt den eedt der waertgelders tot Utrecht, mede met fijn advijs ingestelt.
BERN., Conf. I, §
§I40.
140.
LEDENBERCH, Conf. 3,

Conf.
§ IIr.
I.

2, § 213,
213,214.
214.

praesumit § 9.
Conf. 2, § 218.
LEDENB., Conf. 6, § 7.
Resol. van den 4 Augu~tus.
ResoI.
ECK
ECK

BERN.,

73·
Ende dat hy gevangene gefustineert heeft gehadt dat de waertwaercgelders ongehouden
on gehouden waeren te gehoirfamen de Staten Generael
ende Sijne Excellencie, foo wanneer 't commandement vande
Heeren Staten van Hollandt als betaelsheeren, ofte van Utrecht
daer fy in garnifoen laegen, daertegen {1:recken
ftrecken fouden.
BERN., Conf. 2, §
§2I9,
219, 294,
294,331.
331.
Re[olutie van den 4 Augustus.
Refolutie

74·
gevalle
Ende dat hy oick binnen der Goude, daer in alle gevalIe
geene populaire factien te vreefen en waeren, mede deur fyne
gemoveerde confideratien foo veel te weeghe gebracht heeft,
dat echter daer oock waertgelders
wa er tg elders gelicht fijn geweefl:.
gewee1l:.
BERN.,

Conf.

2,

§ 203.

75·
Gelyck mede binnen Schoonhoven daer twee compagnien
foldateri
foldaten in garnifoen laegen, toeftaende
toe1l:aende noch daerenboven dat
defelve van Schoonhoven tot betalinge derfelver waertgelders
aentafi:en
aenta1l:en fouden die gemeene middelen.
BERN.,

Conf. 2, § 204.
§§7.
7.
Conf:
Conf. 2,
2., § 228.

WITZIUS,
WITZIUS,

BERN.,

205.

( 23 )
76•

Ende oock binnen Hoorn op een gefocht pretext van 't inbrengen van eenige Venetiaenfche foldaten op patenten van Syn
Excellencie ten verfoecke ende begeeren van de gevangene selfs,
verleent.
Notoir.

77·
claerelyck te fpeuren is, die desfeynen van den
Waervuyt c1aerelyck
er te hebben gegaen als tegens refpective geimagevangene voord
voorder
gineerde ende gepretexeerde populaire factien van ieder stadt.
Te weten omme heur felven van de voornoemde fteden
fieden
meefier te maecken 'ende
meefter
ende heur tegen de Generaliteyt ende Syne
Excellentie te ftarcken.
fiarcken.
IlIatie.

78•

Te meer naerdien gebIeeeken is dat die van Rotterdam hun
fiadt Schoonhoven te
waertgelders geemployeert hebben om de ftadt
vafi te maecken.
befetten ende voor heure factie mede vaft
BERNEVELT,

Conf. 2,
2, § 204,
204, 206.

79·

Syne Excellentie bemerckende dat men trachtende was met
tlichten van de waertgelders in particulieren eet diverfche steden
te verfekeren , ende in crachte van de voors. refolutie van den
4 Augusti heure factie daermede te ftercken,
fiereken , ende oock van
ge adverteert wesende, dat men van
van gelijcken
zeer goederhant geadverteert
trachte te doen in den Briele een zeer importante frontiere
van 't lant ende daer den vijant lichtelyck te water conde aencomen, omme daerinne te voorfien ende dat zulcken
zu1cken frontiere
geen ,gev!er
daerdoor in geen.
gev!er en werde gebracht, heeft d'felve plaetse
doen beretten met ordinaris crijchsvolk van de generaliteyt,

C24

)

voor we1cke forge de Heeren Staten Generael hem oock by
brieven hebben bedanct gehadt.
Brief van Syn Exc. van den

30

September

1615.

80.
Doch dyes nyettegenftaende den gevangen defe occafie capterende, heeft by misfive vuyt Utrecht aen de Gecommitteerde
Raden van Hollant gefchreven, dat hy daerinne feer bedroeft
was, defelve vermanende dat syluyden alle de fteden in hadl:e
daeraff fouden ad verteren, om. op haer hoede te wefen, om
bij fu1cke maniere van doen Syne Excellentie in alle defe1ve
fteden verdacht te maecken, ende die tegens denfelven te
animeren, alsoff Syne Excellentie den Brie1e voor fyn particuliere desfeinen ende voor hemfelven hadde ingenomen ende
doen befetten gehadt, daer nochtans tfelve was gedaen met
vo1ck van de Generaliteyt.
BERNEVELT,

Conr.

Ia,

§ 86 et feqq.

Litt. Ia Octobris 1615 aen de Gec. Raden.

81.
Heeft daerenboven oock groote moeyte doen doen binnen
de 1l:adt Delft deur de Heere MEERMAN, om de magistraet
aldaer tot 't lichten van waertgelders te permoveren.
Notoir.

BERN.,

Conf.

2,

§ 207.

82.
Dat hy gevangene onder 't pretext van syne sieckte vertogen
wesende naar Utrecht, den fecretaris

LEDENBERCH

heymelyck

geraden ende gerecommandeert heeft het lichten der waertgelders.
Conf. 2, § 208, 2°9, 210, 2I1. 212,294,
Conf. I, § I; Conf. 2, § I; Conf. 3,
§ 7; Conf. II, § I1, 12.

BERN.,

LEDENB. ,

( 25 )
83·
'Gelyck hy oock gedaen heeft aen die Heeren van Utrecht
selff.
LEDENBERCH,

Conf.

2,

§ 14.

84·
Seggende voor fyn advys fuIcx goet te vinden ende voor de
ftadt Utrecht feer noodich te wefen, diewijle defelve stadt
fonder die waertgelders niet en konde behouden werden ofte
genoech verfeeckert sijn.
BERN., Conf. z, § 209, 210.
LEDENB.,

Conf.

2,

§

i3, 14.

85·
Niettegenftaende hy feer wel wiste dat de bewaeringe yan
die ftadt geftelt was aen de Generaliteyt, fpecialyck bij de
vuytfpraecke vanden Raedt van State van den jare 1610,
endat dat defelve mit tgarnifoen van defelve Gelleraliteyt volcommentlick wel was verfien ende verfeeckert, ende dat hy
moet bekennen geene redene gehadt te hebben om te twyffelen
dat Syne Excêllentie op die verfeeckeringe niet genouchsaem
foude letten.
Notoir.

BERN.,

Conf.

2, §zI6.

86.
Dat hy ook andere van de reglermge
regieringe aldaer fuIcx aengeraeden ende als feer noodich wefende gerecommandeert ende
deur andere doen recommanderen heeft, felffs alleer eenighe
refolutie tot het aennemen der waertgelders was genomen.
REN ES

§ 5;

POLL

§ 5;

ECK

credit § 4.

87·
Dat den eedt, commisfie ende inftructie daerop die waert-

'26 ))
(( z6
gelders aldaer aengenomen fouden worden, met fyne commuingeftelt ende geconcipieert is geweeft.
nicatie ende advys ingefl:elt
BERN.,
BERN.,

Conf.
213, 214.
Conf. I,
I, § 139;
139; Conf. 2,
2, §§213,
Conf. 3,
3, §§ 12.

LEDENB.,
LEDENB.,

88.
inftructie formelijck gefl:elt
geftelt was dat de waertIn we1cke infl:ructie
gelders alleenelyck fouden gehoorfamen de bevelen van de
Staten van Utrecht, fonder op iemants anders commandement
oock: geweefl:
ge weeft is die meyninge van hem
te passen, gelyck dat oock
gevangene.
Vide defelve.
BERN., Conf. 2, § 219'

89·
Item dat fe dienen fullen binnen ende buyten die provintie,
dienfte van defelve provintie van Utrecht
ftaen foo wel ten dienfl:e
ende fl:aen
als van haere goede nabuyren, vrunden ende bontgenoten ,
onder fu1cke commandeurs als bij de Staten van Utrecht
haer van tyt tot tyt gegeven foude werden, implicerende daermede andere bondtgenoten als die Staten Generael.
d'inftructie.
Vide d'infiructie.

9°·

wekken eedt ende inftructie
infiructie die waertgelders aldaer
Op we1cken
binnen Utrecht aengenomen sijn geweest.
Notoir.

91 •
infl:ructie is c1aerelyck
Ende vuyt de voors: infiructie
claerelyck te fien, dat
geweeft tegens
defelve waertgelders nyet alleenelijck gelicht fijn geweefi
populaire factien , maer oock om buyten die provincie in anderen
fteden
fl:eden dienfi
dienfi; gebruyckt te mogen worden.
Vide d'inftructie.
d'in1l:ructie.

( '17 )

92 •
Twe1ck die practycque oock heeft geleert, naedemael defelve
waertgelders oock gebruyckt syn geweef1:: om de f1::adt Schoonhoven beter te befetten, ende daertoe een~ parthye van dien
aldaer gefonden is geweest, ende by nachte bedecktelijck daerinne
gebracht.
Notoir.
Coninck missive van den IS en 17 Marti 1618.
Conf. § 7.

93·
Dat men mede voorhebbens is geweest met defelve waertgelders de f1::adt Woerden buyten de provincie van Utrecht gelegen, te vermeef1::eren ende te verfeeckeren, daerover hij gevangene Îecrete communicatien heeft gehouden met eenige buyten
kennisse, wee te ende begeerte van de burgemeef1::ers ofte vroetfchap van Woerden.
Bij de missive van MOESBERGEN aen LEDENBERCH.
BERN., Conf. 2, §3I8,
§ 318, 319, 322, 323,324.
323, 324.
HOGERBEETS, Conf. 3, § lI8, 1I9, 120, 122,
123, 144,

94·
Ende omme die van Utrecht in meerder bedeneken te brengen
ende te beter te animeren tot het aennemen der waertgelders,
hadde hij gefeyt dat de Nederlantsche compaignien voor een
goet deel gedebaucheert, de Franchoysen nyet te vertrouwen
ende dat de contraremonf1::ranten factieufe menfchen waeren.
GROOT, Conf. 3, § 65.
BERN., litt. 7 Octobre 1617. (Bijlage 1I).
11).
LEDENB. , Conf. 9, § 4.

95·
Ende heeft over 't getal derfelver contraremonf1::ranten heymelycke correspondentie gehouden met TRESEL.
BERN., Conf. I, § 195,
RJSENB. misfive van den 20 January 1618.

( 28 )
96•
Dat in defelve tijt tot Utrecht gecommen wefende geruchten
dat Syne Excellentie daer foude door pasferen, met fyn raedt
ende advis ingefrelt ende gerefolveert is de misfive daerbij die
van Utrecht begeerden, dat Syne Excellencie daer nyet pasferen, maer sijnen wech elders over nemen foude.
LEDENB.,

Conf.

Conf.

11,

§ 21.

BERN.

non negat., Conf.

I,

§ 2; Conf. 5, § 2.
2,

§ 191,

192.

97·
Dat hij mede ter felver tijt die van Utrecht vermaent heeft
ende doen vermanen, wel op haere poorten ende verfeeckeringe
te letten, mitsgaders op de aencompfren te lande ende te
water, foo wel van boven als beneden, ende begeert dat LEDENBEReH :t bilet dienaengaende van hem gevangen aen hem gefchreven verbranden foude, bethoonende daarmede sijne eygene
quade confcientie in dien raedt.
Conf. I, § 33, 34, 35; Conf.
Conf. 3, § 108.
Vide litt. BERN., 7 October 1617.

BERN.,

2,

§ 219'

GROOT,

98•

Welcke vermaningen notoirelyck nyet strecken konde om
populaire factien van haere fradt te weeren , maer tegens fulcke
aencompfren als van wegen de Staeten Generael ofte Syne
Excellentie daer fouden mogen vallen, dewelcke notoirlyck
volgende de unie ende de voors. uytfpraecke toequam ordre op
de verfeeckeringe van defelve stadt te frellen.
99·
Ende opdat hij alle defe fijne menees een couleur foude
geven, .heeft hy gevangen die van Utrecht naer 't lichten van
hunne waertgelders raet ende advijs gegeven, om aen de Heeren

(

!29 )

Staten Generael daerop foo fcharpen fchrijvens te doen, als
fy gedaen hebben bij haren brieff van den 5 Septembris anno
161 7.

BERN., Conf. 2, § 221.
100.

Ende als men naefiet denfelven brieff met
ntet advis van hem gevangen gefchreven, behelfende de redenen waerom fy de waertgeiders hebben gelicht gehadt, ende defelve confereert tegens
d'infl:ructie op 't lichten der waertgelders, mede met fyn advis
gemaeckt, foo can claerelyck gefien werden dat de meyninge
daertoe de waertgelders gelicht fyn, nowirelijck anders is geweest als voorgegeven wert in die redenen van den voors.
brieff, namentlyck nyet om te wederfl:aen de gepretexeerde
populaire factien, maer om haerfelven daermede te wapenen
ende dadelycke tegenfl:ant te doen tegen die Heeren Staten
defelvc iedt mochte
Generael ende Sijn Excellentie indien by defelve
voorgenomen werden tegens hare desfeynen fl:reckende.
BERN., Conf. 2, § 294, 330, 331.
§ 213, 214.
BERN., Conf. I, § 139; Conf. 2, §2I3.
101.

Dat mede hy gevangen aenrader ende autheur is gewee1l:
gewee11:
van de veranderinge van den eedt der fchutteryen in diverfche
fl:eeden, fonder eenige voorgaende refolutie van die Heeren
Staten, ofte kennisse van den fl:adtholder als Capiteyn Generael.
Non negat. Conf. 2, § 188, 189.
189'
10!2.

Dat hy gevangen van Utrecht in Hollant wedergekeert wefende, eenige van den magifl:raet van Niemegen gefl:yft ende
opgemaekt heeft tegens Sijne Excellencie ende die Staten van
Gelderlandt , in 't gundt sy haer wilden oppoferen tegens die
capitulatie bij Syne Exc. met defelve ftadt
fl:adt gemaeckt.
Not 0 i r als all het belevt.

( 3° )
1°3·
Raedende diefel ve op haere faecke wel te letten ende het
notoire recht van Syne Excellencie in twyffel treckende, haere
faeck te confulteren met verfcheydene rechtsgeleerden in verfcheydeI!e provintien.
BERNEVELT, Conf. 2, § 17°, -171.
Conf. I , § 128, 129'

1°4·
Verfoeckende ende radende oock de Heeren VAN MOESBERGEN ende RIJSENBURGH dat fyluyden van wegen die provintie
van Utrecht, als naefte gelegen, dien voors. van Nymegen
encourageren fouden, twe1cke nyet dan ten fijne alsvooren
ftrecken kon de.
RISENB., !itt. 1 January 1618, Conf. § 16.
BERN., Conf. 2, § 174; ubi non negat.
Conf. I , § 124.

1°5·
Ende bemerckende dat Syne ExceUencie selffnaer Nymwegen
gerefolveert was te gaan, om de magistraet aldaer volgende de
voors. capitulatie te vermaecken, dat hy gevangene ten dienfte
van die voorn. van Nymwegen onder andere pretexten gefocht
heeft defelve Syne Excellencie daervan te diverteren.
Notoir.
fiERN., Conf. 2, § 175; Conf. I, § 126 et seq.
106.

Opdat de magiftraet tijt ende gelegentheyt foude hebben de
wet aldaer te vermaecken naer hàeren fin ende famafie, ende
fu1cx fij beft fouden vinden, volgende den raedt bij hem gevangen denfel ven gegeven.
fiERN., Conf. I, § 129; Conf. 2, § 171.

( 31

)

1°7·
Gelyck fij oock dienvolgens fich verftoutet hebben des finorgens voor den dage ontrent feven uren, eenen magistraet op
haer eygen foutien te kiefen , ende daernaer van fu1cken kuer
Syne Excellencie te verwittigen, meynende Syne Hoochg.
Excellencie daermede van fijn recht van verkiefinge offte te
verftooten, offte ten minften te abfterreren, heurfelven daerinne
op den oproer des volcx verlaetende.
Notoir.

108.
Dat hy 'gevangen eenige van de affgefette magiftraet van
Nyemwegen nu geene qualiteyt meer hebbende, heeft doen
hebben audientie in de Staten Generae1, ende dat in fu1cken
qualiteyt als fij pretendeerden, omme aldaer over 't veranderen
van de magiftraet bij Syne Excellencie tot Nimwegen volgens
't recht van die capitulatie gedaen, te doleren.
BERNEVELT,

Conf.

2,

§ 176, 177; Conf.! , § u7,

u8.

1°9·
Dat hy mede defelve affgefette van Nieumegen heeft doen
hebben alle addres ende audientie in die vergaderinge van de
Staten van Hollandt in de voors. qualiteyt, ende de propofitie
bij defelve fchrijftelyck overgelevert, naer hem genomen ende
behouden, ofte op fyne eygene authoriteyt aen die voors.
affgefette van Nymwegen gereftitueert, fonder die iemant te
hebben willen communiceren, jae selffs niet de leeden van de
vergaderinge van Hollant, nochte ook de Heeren Staten van
Gelderlandt die fu1cx fericufelyck hadden verfocht.
Conf. I, § !I8.
Conf. 2, § 176, 179, 180, 18r, r83'
Conf. 1, § 125.

BERN.,

BERN.,

( 3'2 )
110.

Dat hij op den naem van de Staten van Hollant heeft brieven
geconcipieert ende doen depefcheren aan de Heeren Staten van
GelderIant , om d'affgefette van Nimwegen op den lantsdach
van GelderIant te dóen hebben sesfie neffens d'aenwesende
magistraet, in gelycke getal ende graed, puyrlyck dienende tot
renverfemem van alle ordre van regieringe ende ufurpatie in
de fouverainiteit van GelderIant.
HERNEVELT, Conf. I, § 133; Conf. 2, § 185,
186, 187.
GROOT, Conf. 2, § 79'

Vid. litt.
Ill.

Dat hij toegefl:aen ende geraden heeft, dat d'acht fteden in
Hollant met ma1canderen verbintenisfe hebben gemaeckt, om
met geligueerde ftemmen in de vergaderinghe van de Staten
alles te doen wat sy goetvinden fouden, als van Haerlem,
Leyden, Goude, Rotterdam, Brielle, Schoonhoven, A1ckmaer
ende Hoorn, defelve ferieufe1yck vermanende dickwils bijeen
te commen in particuliere vergaderinge ende ma1canderen te
voorens fpreken te verftaen, ende in eenicheyt haere ad vifen
in te brengen.
brengen.
GROOT, Conf. 4, §7,
§ 7, 8, 9, 10.
Verc1aringe sub B.
BERN., Conf. 2, § 147, 148.

IIZ.

Met fu1cken verftande, dat die van Haerlem te1cken voor
haere opinie inbrengen fouden 't geene by hunluyden tfaemen
goetgevonden was, ende dat d'andere fteden in de fubftantie
hunluyden daermede fouden conformeren.
Not 0 i r als het voorgllende.

( 33 )
1I3·
Rechtende alfoo Staeten in Staeten op ende monopolierende
die regieringe, contrarie het thiende article van de Unie.
Illatie.

II4·

Styvende mede defelve fl:eden., om ellne verclaringe op den
naem van die van Haerlem in te brengen, daerby fy verfl:onden
nyet te willen gedoogen de nationale fynode, te willen continueren haere waertgelders ende heure confenten te limiteren
met de betalinge derfelver.
BERNEVELT,

Conf. 2, § 193, 194,
194.
Conf. I , § 82.

lIS·
W e1cke verc~aringe met fyn goetvinden ende by hem gecorrigeert ingefl:elt fynde, by d'andere feven fl:eden gevo1cht wierde.
GROOT,

Conf.

2,

§ 4.

II6.

In we1cke verc1aringe mede openinge wierde gedaen tot
nieuwe ende naerdere verbintenisse.
Vide d'verclaringe.
Misfive 12 February 1618 ende attestatie van
RlSENBORCH, § 31 et feqq.
BERN., Conf. I, §230, 231, 232, 233.

II7·

Goetvindende ende gedoogende mede dat defelve verclaringe
getranslateert werde int Franchoys, die hy oick buytens landts
aen de ambasfadeurs van de Staten Generael buyten derfelver
kennis se heeft geronden.
BERN.,

litt. 8 ]uly 1618. (Rij lage

20).

3

( 34 )
lIS.

Dat hy in eenige fecrete vergaderingen ende by fyne conheert Syne Excellencie te denigreren
denigreren ende
fidenfte getracht heeft
verdacht te maecken, hem naegevende dat hy naer meerder
authoriteyt ende naer de Souverainiteyt ftonde, ofte te breet
ging, ende dat onder defe religions differenten daernae getracht
werde.
BERNEVELT, Conf. 2,
z, § 337, 338, 339, 340.
Conf. 9, § 2.
Conf. 2, §§337
337 et seqq.

LEDENB.,
BERN.,

II9·
Ende overfu1cx
overfulcx in particuliere vergaderinge gelefen eenige
ftucken daertoe dienende ende by hem te vooren ontfangen
ende bewaert.
BERN.,

Conf.

2,

§ 17.

B.O.
12.0.

Gelyck hy oock eenige advifen daeraff hoewel onfeecker
ende als maer van een barbier fonder apparentie van waerheyt,
gecommuniceert
hercommende, heeft ge
communiceert niet alleenelyck met eenige
in Hollandt, maer daer buyten, als met den Heere van MOESBERGEN, MIDRECHT ende L'EDENBERCH.
BERN.,

Conf.

2,

§ 2Z,
22,

23, 24,
24, 25.

I !lI.
121.

Sonder dat hy oyt noch van de voors: advifen
advitèn ofte van
voors. communicatien , met Syne Excellenc~e heeft gefproocken,
nochte oock van hetgeene dienaengaende by hem int heymelyck
was gehandelt, jae by Syne Excellencie in de volle vergaderinge
anno 1608 daertoe aengemaent, noch echter tfelve hem niet
en heeft willen openen.
BERN.,
BERN
••

Conf.

2, ~ 22.

( 35 )
12.2..

Twe1ck niet en kan gefchiet fyn uyt eenige apprehenfie ofte
vreefe, gelyck hy pretexeert , want hy niet en can feggen, oyt
eenighe acte
acte van Syne Excellencie gefien te hebben, daervuyt
hy fu1cx hadde mogen prefumeeren ofte vreefen.
BERNEVELT,

Conf.

§ 340.

2,

12.3·

Maer heeft fu1cke openbare calumnien Syne Excellencie
naegefeght, om denfelven te denigreren ende by alle man odieux
te maecken, opdat daerdeur Syne Excellencie de middelen
mochten benomen werden van 't lant van defe religions differenten ende apparenten bloetbat te konnen bevrijden.
12.4·

Want hadde hy fu1cke communicatien alleenelyck gehouden
ter eeren· ende be1l:en van Syne Excellencie, gelyck hy met
onwaerheyt voorgeeft, waertoe fu1cken 1l:aet gemaeckt van het
feggen van eenen geringen ende vuytheemschen barbier?
BERN.,
BERN.,

Conf.
Conf.

2,
2,

§ 340.
§ 24.

12.5·

item waertoe de 1l:ucken van dien opgehaelt buyten kennisfe
ofte la1l: van de Staten, ofte eenige begeerte van Syn Excellencie, dewyle daervan in foo meenige jaeren noyt was gefproocken?
BERN.,

Conf.

2,

§ 21,

24.

12.6.

Item waertoe even die faecke gerept, als men beflch was
met de handelinge van den trefves, die hy wiste dat, om
verfcheydene gewichtige redenen, Syne Excellencie niet en
fmaeckte, 100dat hy daarom op Syn Excellencie geen goet ooge

( 36 )
hadde, ende fyne meyninge moet geweefi
geween fijn om onder fu1cken
pretext de redenen van Syn Excellencie tegen de treves voorgewent fuspect te maecken'?
BERNEVELT,

Conf.

2,

§ I7.
I7.

1'27·

Gelycke confideratie hadde hy gevangene, doen hy recht
naedat de casfatie t'Utrech t was gefchiet, die van Amsterdam,
fteden gelycke inbeeldinge heeft foecken
Enchuysen ende andere fieden
te doen, te weten dat Syne Excellencie nae de fouverainiteyt
ftonde, om hem by diefelve fieden
fteden daerdeur mede verdacht te
fionde,
ooek elders
maken, ende alfoo overal middelen te benemen van oock
die casfatie der waertgelders te doen.
BERN.,

Conf.

2,

§ 34.

1'28.

Ende dewyl hy bekent van den Ambasfadeur BUSENV AL,
geleden fooveel jaeren, verfiaen
verftaen te hebben, dat Syne ExcelExeelfoude ge[eght
gefeght hebben, dat hy fieh liever van den Haechlencie [oude
fchen toorn foude precipiteren, foo en hebben immers fu1cke
fehen
eommunicatien anders nergens toe konnen dienen, dan om hem
communicatien
t'eenemael fuspect te maecken,
te denigreren ende fyne authoriteyt r'eenemael
fcJlOon ooek dat waer waere, als neen, dat Syne Exeellencie
daerby gevoecht hadde, liever dan onder fulcke conditien die
heer vader hooch: me: defelve aengeaen te nemen als fijn hc;er
nomen hadde '?'?
BERN.,

I

Conf.

2,

§ 36.

!l9.

Want noyt gebleecken is, dat Syne Excellencie daernaer
heeft getracht, men fwyge op wat conditien dat hy die foude
ambieren, twelck nochtans hy gevangene daervuyt fchijnt te
willen iJlicieren.
BERN.,

Conf.

2, §22.
§ 22.

( 37 )

13°·
Sulex dat hy gevangene geene redene ter werelt heeft gehadt den brieff van den heere van LANGERACK gefchreven
dienaengaende met yemant heymelyck ende buyten weeten van
Syne Excellencie te communiceren, anders dan om denfelven
verdacht ende alle fyne actien daermede fuspect te maecken.
BERNEVRLT, Conf. 2, § 30.
2 Misfive van den 2 Junij 1618 aen LANGERACt{.
(Bijlage 16, 17).

131•

Dat hy mede getracht heeft onder eenige gefochte pretexten
Syne Excellencie te benemen het abfolute geven der patenten,
fuftinerende ende de provintien ende fl:eden in beeldende, dat
fy fonder haer voorgaende confent geene foldaten behoeffden
in te nemen, fchoon fy daertoe patenten hadden van Syne
Exceilencie, nyettegenfl:aende daerdeur de generaliteyt benomen
fouden werden de middelen, om te remedieren in de fwaricheyden die in de garnifoenen fou~en mogen commen te
ontftaen.
Conf. 2, § 89'
Conf. 1, § 33.
Conr. 2, § 266, 267, 263, 279'
GROOT,

BERN.,

J 32..
3!l.

Ende om hoochgemelte Syne Excellencie by de fl:eden noch
meerder in bedencken te brengen, heeft hy; verfl:aende dat
Syne Excellencie vertrecken foude, die van Leyden in November 1617, eerfl: by daege met eene misfive ende daernaer mondelinck by nachte gewaerfchouwt, dat Syne Excellencie opfitten
ofte vertrecken foude ende lichtelyck tot Leyden commen,
dat fe daerom op de verfeeckeringe van haerefl:adt wildp.n
letten ende op haere nootelycke, wettelycke, natuyrlycke ende
belooffde defenfie, waermede hy defelve foo verre heeft beweecht, dat fy (alsoff fy haeren open ba eren vyant hadden

( 38 )
moeten verwachten) hunne waertgelders ende fchutterye in
waepenen hebben gefet, het buyrwerck gefcorst ende hunne
poorten ge floot en gehouden, ter tyt toe hy felffs fanderendaechs hun liet weeten deur d'Commisfaris SNOECK, dat Syne
Excellentie op Delft was getogen.
l'ORENVLIET,

NOORDINCK,

SNOECK,

DURICK,

BOUWENs, ELSEVIER, \VOERDEN, HOGERBETS ,

Conf. 2, § 14, ubi multa non vera.
Vide Conf. 1, § 205 et feqq.
BERN., Conf. 2, § 144, 145,146,
145, 146, 149,
Conf. 2, § 155 et feqq.

IS0.

133·
Hebbende hy gevangen daerenboven aen die van Leyden
mede versocht dat fy luyden aen die nabuyrfteden van 'tvertreck
van Syne Excellentie advertentie fouden doen, ten eynde om
mede daertegen op haer hoede te wefen, we1cken vOlg?ende
die van Leyden oock brieven affgevaerdicht hebben op Haerlem,
Goude ende Woerden, om defelve mede van 't vertreck van
Syne Excellencie te adverteren ten eynde als vooren.
BERN., Conf. 2, § 149'
Litt. van Leyden.

134·
Sonder dat hy gelycke advertenfie aen die van Delft heeft
gedaen, naerdat hy bericht was dat Syne Excellencie derwaerts
wilde reyfen, dlleruyt claerelycke te vernemen is, dat fyne
intentie is geweeft, alleen die fteden te waerfchouwen, die hy
hem liet voorftaen dat tegens defelve Syne Excellencie geanimeert waeren ofte tegen denfelven eenich nadencken mochten
hebben.
BERN.,

Conf.

2,

§ 144,

145,

135·
Dat hy in die Staten van Hollant voorgedragen heeft om

( 39 )
't crychsvolck van de GeneraIiteyt te doen veranderen van
eedt.
Vide Confes. I , § 2.2.6, 227, 228.
Litt. MOESlIERGEN , 23 Sept. 1617.
RENES, RlSENB., 18 January 1618.

13 6.
Derfelver eedt foo duydende dat fe voor al heure betaelsheeren moften obedieren, oock tegen de generaIiteyt, vermaenende fu1cx aen diverfche crychsoffideren ende anderen ende
fchryvende tfelve mede buyten 's lants.
Vide Conf. I, § 2.2.6 et seqq. Conf. 2., § 270 et
seqq. 2.94Litt. van RlSENB. ende MOES BERGEN.
BERN., !itt. 18 Augusti 1618. (Bijlage 21).
GROOT B. et Conf. 3, § 75.

137·
Dat hy dienvolgende by commisfarisfen vuyte Gecommitteerde Raden van Hollant 't crychsvo1ck van de generaliteyt
in den Briele liggende met dreygementen van casfatie nyeuwen
eedt heeft doen doen.
Conf. I, § 227,
Notoir by den ouden eedt ende den nieuwen
in den Eriele gedaen.

1:;8.

Bedroeft fynde over het remedie daertegens by Syn Excellende aengewent ende by de Staten Generael ge approbeert.
BERN., Conf. I, § 86 et
mitteerde Raden.

per \itt. aen die Gecom-

139·
Streckende alle het gunt voors. is om deur de veranderinge
ende d'interpretatie van den eedt in voegen als vooren , ende
door de waertgelders hem meefter te maecken van de meefte
militie ende macht van de landen, ende dan alles naer fyn

( 4° )

finne ende welgevallen te beflellen ende te mogen doen wat
hem goet doch te.
Notoir.

14°·

Want als hy meefler zoude wesen van ontrent twee hondert
compaignien op d'Hollantfche repartitie flaende, ende van fes
ofte feven duyfent waertgelders, behalven die compagnien van
Utrecht, en foude nyemant, noch d'Heeren Staten Generael,
nochte Syne Excellencie in de faecken van 't landt iedt hebben
connen doen.
Notoir.

14 1•

Ende om noch beter te mogen doen ende doordringen tgeene
dat hy foude willen, heeft d'acht fleden van Hollant eene
ample procuratie van den 14 Mey XVI C XVIII doen pasferen
op heure Gedeputeerde, omme mette Edelen ende andere fteden
te mogen refolveren tot tegenitant ende reparatie van tgene zy
fuitineerden
fuil:ineerden tegens de fouvereyniteyt macht ende auctoriteyt
van de Heeren Staten van Hollant in dezelve landen van
Hollant voorgenomen te zyn, met auctorifatie omme mette
zelve te helpen adviferen ende refolveren op alfulcke middelen
als daertoe alreede by de hant genomen ofte noch te nemen
zyn, ende omme d'felve Edelen ende andre fleden te mogen
voorfien ende verfekeren met alfu1cke
alfulcke belooffden byfla:nt,
byitant, hulpe
ende indemniteyt, als men bevinden zal daartoe noodich te
wefen, ende generalyck alles te doen dat de geheele collegien
van vroetfchappen zelffs prefent wefenèe, zouden mogen doen,
implicerende allen tfelve notoirlyck tegenflant tegens Zyn
Excellentie ende de Staten Generael in de stllcken
stucken van de
synode ende waertgelders, ende om particulier naerder verbont
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te mogen maecken mette zelve Edelen ende fteden die met
haer aenîpannen zouden willen.
Conf.
§ 299,3°3.
299, 303·
Vid. de procuratie.

BARNEVELT ,

I,

§ 78, 285 et seq. Conf. 2,

14 2 •
Gelyck mede omme by de andere provincien vafter ende
met meerder macht te ga en , hy gevangen den heere VAN MOERSBERGEN mede vermaent heeft daerop te letten ende aenwyfinge
aen den penfionaris HOOGERBEETS gedaen, om een dubbelt
van de voors: procuratie der Hollantfche fteden te lichten,
alles daertoe ftreckende om by die van Utrecht gelycke procuratie te wege te brengen.
BERN.,

Conf.

MOESBERGEN ,

§ 304,
3°4, 307.
307.
§ 181.

2,

143·
Twe1cken
Twelcken achtervolgende de voors: heere VAN MOERSBERGEN
dubbelt van de voors: procuratie van den ,Penfionaris HOOGERHOOG ERBETS gelicht hebbende, daermede vertogen is geweeft naer
Utrecht, ende aldaer hy
by de Heeren Staten te wege gebracht
heeft eene gelycke procuratie van den derden Juny 1618, inhougoedenabueren
dende ample laft om met de goede
nabueren in naerder verbont te commen ende te mogen refolveren tot feytelyck beleth
ende affdoen
afl"doen van alle tgeene in 't ftuck van de fynode ende
de waertgelders voorgenomen foude werden.
MOESBERGEN.

Not 0 ir hy de procuratie.

J44·
We1cke
Welcke procuratie hem gevangen terftont op het wederkeren
van den heere VAN MOERSBERGE:-I verthoont is geweeft, noch
eer die ten vollen was geaccordeert, overmits de ftadt Utrecht
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haer bedencken daerop genomen hadde, we1ck bedencken hem
misvallende, heeft hy den burgemee1l:er VAN DE POL geraden na
Utrecht te fchryven om die magi1l:raet van Utrecht te bewegen
daerinne abfolutelycke mede te willen confenteren , ende den
burgemee1l:er hem in 't fchryven befwaert vindende:, heeft hem
geraden dan felfs daer te reis en ten einde voors:
BERNEVELT, Conf. 2.
MOESBERGEN , § lBo et

§ 308,
seqq.

309.

POLL, §24,
§ 24, 25, 26, 27.
BERN.,

Conf.

2,

§ 308,

309.

145·

Vuyt we1cke procuratie mede nyet anders en kan getogen
worden dan dat men in crachte van defelve heeft willen refolveren tot eene particuliere unie ofte verbondt, ende om dadelyckheyt te gebruycken tegens die generaliteyt ende Syne
Excellencie, ofte eene contrarie unie met eenige leeden te
mogen maecken.
Not 0 i r uth ('?) d'procuratie.

146•

'Twe1ck by den magistraet van Utrecht wel ver1l:aen ende
gecomprehendeert wefende, doen hunluyden de voors: procuratie worde voorgebracht, en hebben daerinne niet anders
willen confenteren, dan onder expresfe limitatie dat men defelve
niet en foude mogen gebruycken tot dadelycheyt ofte nyeuwe
veroonden, volgende hunne verc1aringe, in dato den thienden
Juny daerap gevolght.
Not 0 i r by d'limitatie van de procuratie der
stade Utrecht.
POLL, § 24.

147·

Met welcke limitatien , alfoo syn desfeyn omme tot dadelycheyt te mogen commen ofte amme naerder verbonden te
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mogen maecken was gebroocken, heeft hy groot miscontentemis contentement daerover gethoont.
POLL, § 27.

148•
Ende als die van Utrecht daernaer in competente getalIe
getalle
gecommen waeren in den Haege, om aen Syn Excellencie te
openen haeren laft van d'affdanckinge der waertgelders, heeft
hy gevangen eerft met LEDENBERGH apart gediscoureert ende
tfamen beraempt hoe men 't openen van dien laft beft foude
beletten, gevende aen den voors: LEDENBERCH raet tot continuatie van de waertgelders.
Conf. 2, § 230.
1 I. Conf. 3, §22.
§ 22.
Conf. 2, § 10, 1I.
I, §6,
§ 6, 7.
BERN., Conf. 1,
I, § 3. Conf. 2, § 108. Conf. 3,
GROOT, Conf. 1,
3 , § 21.
GROOT, Conf. 3, § 24.
BERN.,

LEDENB. ,
LEDENB.,

149·
Ende hoewel hy tvoornemen conform den laft van de Staten
van Utrecht tot de casfatie genomen fcheen goet te vinden,
nochtans heeft aen LEDENBERCH geraden dien laft fecreet te
houden ende nyet te volgen, maer te volgen fu1cken anderen
fu1cken als die
voet als hy gevangene felffs voorsloech, ofte fukken
gedeputeerden van Utrecht beft fouden vinden.
BERN.,

Conf,
Conf.

2,

§ 230,

242.
24
Z.

150 •
Heeft daernaer tot VUYTENBOGÀERT by LEDENBERCH doen
commen de penfionarissen HAEN ende HOGERBETS , die by
haer hebben geroepen GROTIUM (doenmaals wefende ten huyfe
van de gevangene, dewe1cke den ignorant makende van hetgeene tot VUYTENBOGAERT te doen was, heeft GROTIUM beweecht °daer
'daer te gaen) ende hebben daer te famen gedeIibereert
gedelibereel't
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over die redenen ende middelen by LEDENBERCH ende hem
gevangene eerft beraempt, waerdeur die van Utrecht mochten
worden gediverteert haeren voors: laft nyet te openen.
BERN., Conf. 2, § 235, 230.
GROOT, Conf. 3, §22.
§ 22.
Conf. I, § 3; Conf. 2, § 108.

151.

Waervan by GROTIO aen hem gevangene openinge gedaen
wefende, hy denfelven GROTlUM oock geanimeert heeft, om
dienvolgende met de Gedeputeerde van Utrecht in naerdere
communicatie te treden.
BERN., Conf. 2, §238, 239, 244, 243·
Conf. 2, § 108; Conf. 3, § 23,

GROOT,

152.·

Dat de voors: penfionarisfen ende burgemeester DE LANGE
in de communicatie dien volgende met die van Utrecht gehouden op 't afr'raeden van 't openen van haerell laft gebruyckt
hebben feer fcharpe ende voor den dienfi: van de lande pernicieufe argumenten, met 'prefentatie van assistentie uyt d'middelen van 't lant, fonder laft daertoe te hebben ~ van al hetwelcke hem by GROTIO rapport gedaen fynde, 't felve by
hem goetgevonden is geweeft.
Verbal.
BERN., Conf. 2, § 244,
GROOT,

Conf. 3, § 80, 81; -Conf.

2,

§ 108.

153-

Voegende daerby dat men daermede mofte voortgaen ende
die van Utrecht daerover animeeren ende meer bezoecken ende
onderhouden.
GROOT,

Conf. 3, § 81; Conf.

I,

§ 7.

154·

Ende als hem by GROTIO gerefèreert werde,' dat die
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van Utrecht tot continuatie van heure waertgelders, ende
omme heure laft niet te openen, verfochten :lssistentie van
hondert duyfent gulden, heeft hy gevangen daerop geantwoort dat vyftig duysent gulden gen och was.
GROOT,

Vid.

Cant. 4, § 14, 15.
Conf. 2, §245, 246, 247,248,249.

BERN.,

155·

Jae heeft daernaer felfs die van Utrecht oock t famenlycke
mede ontraden t' openen van den voors: laft, ter tyt toe fy
wel verfeeckert fouden weefen van die Staten Generae1 ende
Syne Excellencie.
GROOT, N°. 2.

Conf.
credit § 59.
BERN., Conf. 242.
LEDENBERCH,

2,

§ IQ, Il. SANDENBORG

156.

Ende de gedeputeerde van Utrecht in de vergaderinge van
de Heeren Staten feer hert aengemaent fynde tot cassatie van
hare waertgelders, ende by hem gevangen in fyn huys om
advys gecommen wefende, heeft hy defelve tot maintienement
derfelver geraden ende dat fe daerinne fouden couragie thoonen, ende fonder haeren laft te openen aen Syn Excellencie
naer huys trecken, diefelve van Utrecht alfoo geftadich animerende, ende dat fy niet haren laft maer haer eygen voorstel met couragie vuytvoeren fouden.
Conf. 2, § 252.
Conf. 2, ; 108.
BERN., Conf. 2, § 242.
LEDENB., Conf. 3, § 22.
BERN.,

GROOT,

157·
Ta heeft ooek gepoocht die voors: heeren van Utrecht daer-
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toe te induceeren dat fy 't getal der waertgelders fouden vermeerderen ende bij repartitie betalen.
BERN.,

Conf.

2,

§ 249,

158.
Dat meer is bij die voors: gedeputeerde van Utrecht daerbij
gepersisteert wefende, ende fonder heuren lait t' openen vuyt
den Haege vertreckende, ende by hem gevangen gecommen
fynde om aflTcheyt te nemen, heeft hy defelve nOC!1 ferieufelycke vermaent dat fe foowel int geeitelyck als wereltlycke
haere vry ende gerechticheyt fouden mainteneren, ende dat
heur toequam 't recht dat men heur geene fiinode nationael en
konde overdringen , ende dat fy oock de macht hadden om.
waertgelders aen te nemen, ende dat fe fulcx letten fouden
om goede ordre op haere wachten te itellen, opdatter geen
meerder garnifoen van de generaliteyt ofte Syn Excellencie
daerinne buyten haeren wille gebracht worde.
Conf. 4, § 17,
Conf. 2, ; 252, 242.
LEDENB., Conf. 3, § 22.
LEDENB. , Conf. 5, § 6; Conf. 6, § 9'
BERN., Conf. § 242. 252.
GROOT, Conf. 4, §17, 20; Conf. 3, § 109'
GROOT, B.
BERN., litt. 7 October 1617. (Bijlage 1I).
GROOT, Conf. I, § 9.
GROOT.
BERN.,

159·
Ende als by de Heeren Staten Generael eyntelyck gerefolveert was, dat men de waertgelders allomme casferen foude
ende hunne gecommitteerde gelait hadden neffens Syne Excellende eeritdaechs daertoe naer Utrecht te gaen, heeft hy gevangen by nyet meer als drye iteden van Hollandt ende
weynige Gecommitteerde Raden, die des geen lait hadden,
doen resolveren tegens het expresfe proteit van eenige van de
machtichite iteden van Hollant. van dat men in heure abfentie
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niet refolveren en fouden, omme op den naem van de Staten
van Hollant ende Wef1:vrieslant gedeputeerde naer Utrecht te
fen den , omme defelve te encourageeren, niet te obedieren
defe1ve refolutie van de Staten Generael, maer defelve ende
Syne Excellencie daerinne tegen te f1:aen ende die waertgelders
te maînteneeren.
BERN., Conf. I, § II; Conf. 2, § 254.
Misfive van den 18 Augusti 1618. (Bijlage 21).
GROOT, Conf. 3, § 82, 83.
GROOT, Conf. I, ; II, 12; Conf. 2, § 138.
BERN., Conf. 2, § 255.

160.

Dat hy de laf1: voor defelve gedeputeerde, mitsgaders brieven
aen de chrischoversten tot Utrecht fynde, alle hadde geconcipieert ende met fyne eygene hant ontworpen eer die voors:
drye f1:eden ende Gecommitteerde Raden byeen gecommen
waeren, ende oock heeft doen refolveren, fonder lecture daervan te doen, oft dat die, d'we1cke naer Utrecht gaen fouden,
wif1:en wat daerinne f1:onde.
BERN., Conto 2, § 262.
ABRAM ROBERT, BOUZER.
BERN., Conf. 2, § 258.
GROOT, Conf. 3, § 86; Cont: I, S 17.

161.

Daerdeur by gecQmmen is dat in dcfelve brieven aen de
chryschoverf1:en gef1:elt was de claufuIe van de voors: gedeputeerde te obedieren, fonder dat de gedeputeerden selffs in die
vergaderinge daer aff hadden hooren vermanen.
Vid. litt.
GROOT, Conf. 3, § 86.
GROOT, Conf. I, § 17.

162.

Dat de voors: brieven aen de crychsoverf1:en ende foldaten
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inhielden, omme de Staten van Utrecht alleen te gehoorfamen.
GROOT,

Conf. 3, § II5.

16 3.

Ende fu1cx eygentlycke. ftreckten om tfelve chrysvo1ck van
den eedt van de generaliteyt te debaucheren, twe1ck die gevangene daerom· daerinne heeft geftelt, omdat syne meyninge
ende voornemen was, het ordinairis crychsvo1ck te mogen
gebruycken tegens de casfatie, dewe1cke by de Gecommitteerde
van de Generaliteyt ende Syne Excellencie fouje mogen voorgenomen werden.
BERN., misfive van

en Conf.

den

18 Augusti 1618 (Bijlage 21)

2, § 260, 294, 330.

164.

Ende hy gevangene in fyn gemoet wel wetende dat fu1cken
laft niet ftrecken konde als tot grooten onluft, dewe1cke mitsdien nyet wel en foude wefen te verantwoorden, heeft naederhant alle de minuten van defelve brieven van de liasfe doen
treeken , opdat men niet foude kunnen bewyfen defelve by
fyne hant ontworpen te fyn.
BERN.,

Conf.

2, § 263.

ROBERT, BOUZER.

16 5.

Gely&: hy mede gedaen heeft van alle depefchen anno 1618
uytgegaen ende by hem getninuteert ofte gecorrigeert.
Not 0 i r, daerute datter by die liafche geene te
vinden zyn.

166.
Dat GROTIUS voor fyn vertreck by hem gevangen commende, hy denfelven geanimeert heeft tot defelve reyfe ~ ende
gefeght dat die van Utrecht met eene goede couragie van hier
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vertogen waren, ende wel goede ordre op hunne wachten
fouden geftelt hebben, dat immers nergens toe dienen en conde
als omme de generaliteyt te resisteren.
GROOT, Conf. II,, § 9.

16 7.
Hem GROTIO 'daerby claerelyck
c1aerelyck verclarende
verc1arende syne gevangens
verftant te fijn, dat de foldaten van de repartitie van Hollant,
de Staten van Hollant ofte de Staten van Utrecht daer fy in
garnifoen laegen, moften obedieren ooek tegens die bevelen
van de Staten Generael ende Syne Excellencie.
BERNEVFJ r, Conf. 2, § 294, 330.
GROOT, II

168
Dat hy gevangen den Heere VAN MOESBERGEN van Utrecht
in den Hage gecommen wefende, in abfentie ende tegens 't ad vis
van de machtichfte leden ven Hollant toegeseyt heeft assistentie van raedt ende daet, om alfoo die van Utrecht beter
te doen refolveren omme Syne Excellencie ende Gecommitteerde van de Generaliteit te wederftaen.
Not
Notoir.
oir. Ende kan blycken by de fchriftelyck
antwoordt denfelven VAN MOESBERGEN medegegeven.
Gefien den brief van credentie hem medegegeven ,
van den 25 ]uly
July 1618.

169.
Dat cl'voors:
d'voors: Gedeputeerde van Hollant naer Utrecht gefonden, aldaer aen de Heeren Staeten van Utrecht oock geprefenteert hebben alles by te brengen wat mogelyck was ende
alle asfiftentie van raedt ende daet.
Propofitie tot (Ttrecht.
tftrecht.
GROOT, Conf. 3, § 89.
4

( 5° )
17°·
Item getracht 't chrychsvo1ck van de Generaliteyt, die op
die repartitie van Hollant ftonden, te bel aften om niet te
obedieren die bevelen van de Generaliteit ende Syne Excellencie.
BERNEVELT, Conf. z, § z92, 294, 330.
GROOT, B.
171•

Oock dien van Utrecht vermaent hebben ordre op de wachten ende poorten, ende infonderheyt op de poorte van Amersfoort
te ftellen, om 't chrychsvo1ck dat men daerdeur in de ftadt
foude willen innebrengen, daer vuyt te houden, fchoon fy
patenten hadden van Syn Excellencie omme alfoo de faecken
aldaer tot feytelycke tegenftant in de ftadt te brengen, daervuyt
nootfaeckelyck een bloetbadt foude hebben moeten ontftaen.
BERN., Conf. 2, § 266, 267, 269'
Misfive van den 7 October 1617. (Byl. 11.)
17!l·

Vuytdruckelyck fuftinerende ende oock in die meyninge de
voors: gedeputeerde van Hollant naer Utrecht feyndende, dat
het tot dispofitie van die. van Utrecht ende van die voors:
Gedeputeerde van Hollant ftonde, met gewelt de Gecommitteerde van de Generaliteyt ende Syne Excellencie het casferen
der waertgelders te beletten, ende by fooverre de voorn. Gecommitteerde van de Generaliteyt ende Syn Excellencie metterdaet echter de voors: casfatie fouden willen doen, dat haer
dan vry foude ftaen force met force te weeren , ende dien van
Utrecht met het ordinaris chrychsvo1ck van de HoUantfche
repartitie daerinne te feconderen ende doen fecunderen, foowel
ende beter als defe landen tegen Spaignieti ende andere defer
landen vianden oyt hadden mogen doen.
BERN., Conf. 2, § 291,292,293,294,330.
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173,
Vergelyckende alfo dat werck van de Heeren Staten Generael
ende Syne Excellencie by de geweldige tirannique proceduren
van de Spangiaerden, duc d' Alva ende andere vianden van de
landen.
Illatie.

174·
Dat hy daernaer te weghe gebracht heeft dat meerder getal
van gedeputeerde naer Utrecht gefonden fyn gewee11:, met
iterative la11: omme die van Utrecht te assisteren ende defelve
alfoo tot dadelycke oppofitie te brengen, in voegen als vooren.
Notoir.

175·
Heeft oock GROTIO ende andere gefeght dat het ordinaris
chrysvo1ck van Hollant, nyet àlleen in 11:uck van de waertgelders mo11:e die van Utrecht ende henluyden obedierel1, maer
dat fe oock in 11:uck van de religie mo11:en 11:aende houden de
refolutie van Rollaut.
BERNEVELT,

Conf. z, § z80, Z81.

I7 6•
Dat hy veradverteert wefende dat apparent was dat Syne
Excellencie iedt tot Utrecht tot casfatie van de waertgelders
foude willen voornemen, hy gefchreven heeft aan HOGERBEETs,
dat hy in alle manieren arbeyden foude om tyt te winnen,
omdat den Franfchen ambasfadeur voorhanden was, met wiens
interventie hy fu1cx dan meinde te konnen voorcommen.
z89.
Conf. 2, § z89'
Conf. I , § 19'
19.
EeK, Boy ER.
BERN.,

GROOT,

( sz )
177·
Van we1cker ambasfadeurs compf1:e hy heymelicke kennisfe
was hebbende.
GROOT credit. Conf. 2, § 84.
BERN., Conf. 2, § 289.

178•
17 8•
Ende heeft daervan buyten kennisfe. van de Heeren Staten
Generael particuliere communicatie gehouden met d'Heere VAN
LANGERACK, dien bevelende dat hy noch mede, noch tegens
die voors: extraordinarisfe ambasfade foude wefen.
BERN., Conr. 2, § 287, 288.
Misfive aen LANGERACK.

179·
Heeft oock onder die hant in het heymelyck verfcheydene
gouverneurs, colon ellen ende overf1:en, als den Heere VAN
KESSEL, LAMBERT CHARLES, OGLE, HINDERSUM, ende
ontwyffelyck meer andere die men nyet en weet, deur de
voors: misduydelycke interpretatie van den eet gefocht te debaucheren van die obedientie van de generaliteyt ende Syn Excellende , ende die daertegens willen gebruycken.
BERN., Conf. 2, §271,
§ 271, 275, 276.
180.

Ende heeft defelve middelen van feductie van het chrysvo1ck
aen andere meqegefchreven, om d'abfenten oock te doen debaucheren.
BERN., Conf. 2, § 275,
Aen CARON, misfi ve van den 18 Aug. 1618.
(Byl.21.)
(Byl. 21.)
Aen LANGERACK, van den 17 Juny 1618.
(Byl. 19')
181.

Dat hy daerenboven doen refolveren heeft den Heere VAN
VEENHUYSEN naer Utrecht te feynden, om aldaer te prefen-
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teeren indien Syne Excellencie belieffde datelycke te keeren
naer Hollandt, dat die van Hollant te vreeden waren te helpen
refolveren, omme aIIe
ane de waertgelders, foowel in Hollant als
Utrecht met ordre te casferen, ende dit alles ongetwyffelt niet
de intentie alleen, om Syn Excellencie re infecta van Utrecht
te trecken, ende daernae d'executie van de prefentatie met
alderhande vuytvluchten te mogen proraheren, omme also de
refolutie van de Generaliteyt tottet casferen der waertgelders
genomen, vruchteloos te doen afloopen.
Not 0 ir by de commisfie gegeven aen den Heere
VAN VEENHUYSEN ende andere gedeputeerden
tot Utrecht van den 31 Julij 1618.
Item de re[olutie
refolutie op de lafl: aen den Heere VAN
VEENHUYSEN van den[elven date t'[aemen hierop
gefien.
BERN. Conf. 2, § 295,
295.

I8z.
182.

Ende als nu de Gedeputeerde voors: waeren wederom ge·
commen van Utrecht, is hem van alles int heymelyck t fynen
huyfe rapport gedaen, ende heeft over die casfatie, hoewel
deur formele refolutie van de Heeren Staten Generael gefchiet,
cengrootmisgenoegen
een groot misgenoegen gehade
gehad t ende die van precipitantie geaccufeert.
BERN., Conf. 2, § 298.
GROOT, Conf. 3, § 125, 126.
HOGERB., Conf. 3, § 109'

18 3.

Dat hem gevangen te vooren by GROTIO afgevraecht wefende,
of men in alle defe faecken niet wel al te precys en foude
mogen gaen, hy gevangen geantwoort heeft, het mofte nu over
dien bouch voort, ende foude oick de partye daertegen niet
durven doen, vrefende dat den viant syn profyt daermede
daermedc
doen foude.
GROOT, A. Conf. 4, § 27, 28.
a , § 314,315,316.
314, 315, 316.
Negat. BERN., Conf. 22",
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18 4.

Dat hy den Coninck van Groot-Britannien dat contentement
niet en heeft willen geven om in HollanÎ: te doen publiceren
't placcaet by de Staten Generael tegens de Weeghfchael gemaeckt, ten faveure van de fabricateurs van defelve Weegfchael, ende tot disreputatie van de Generaliteyt ende on \uft
van eenen coninck foo nae met defelve geallieert.
Notoir.
Misfive aen CARON 4 January 1618. (Byl. 12.)
BERN., Conf. I , § 272, 273, 76, 77.

18 5.

Dat den Coninck van Groot-Britanien op de redemptien
der fteden Briel ende Vlissingen aen den Heere CARON geprefenteert hebbende met defe landen in naerdere alliantie te
commen, hy gevangen by syne brieven t fclve aff'geflagen heeft,
fonder eenige deliberatie met de provintien daerop te nemen,
alles nyettegenftaende hy gevangene feer wel wiste dat alle
alliancien met Vranckryck ende Engelant met het vuytgaen

van den trefves commen te cesferen.
BERN., litt. 21
ZI January 1616. (Byl. 7.) ,
BERN.,
Conr. 2,
z, § 354, 355, 356•
BERN., BERN., Conf. I , § ult.
Notoir.

186.

Dat hy gevangen getracht heeft in veele poincten geene off'enfie
meer aen den Coninck van Spaignien te doen, ende daerom
niet willen hooren nae de c1achte der coopluyden die by 't
vo1ck van den Coninck van Spaignien berooft waeren, tegens
d'articulen van den trefves.
Negat., Conf. I, § 192.
19z. Conf. 2,
z, § 335.
GROOT, A.

18 7.

Dat hy oock daerolU favoriferende d' Austraelsche CompilÏgnie 1
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gefocht heeft d'Oost Indische te disfolveren, als die in fu1cken
val niet langer konde staende gehouden werden.
GROOT, A.
Negat. BERN., Conf. 1, § 104, 105; Conf. 2,
§ 136.

188.

Dat hy mede daerom gewilt heeft dat men de brieven van
den Ertzhertoch die met c1eyn refpect, ja despect van de
vryheyt ende authoriteyt van 't lant gefchreven waeren,
accepteren foude.
GROOT,

A.

189.

Dat hy daerom oock foo lanckfaem is geweefi: int refolveren
op Ot leger ten fecourfe van die van Weeîel, ende geen gehoor
heeft willen geven die prefentlltie van volck daerinne te brengen, 't we1ck die oorzaecke is geweefi: dat de fi:adt verlooren
is gegaen eer men t felve leger te velde heeft connen brengen.,
ofte den viant prevenieren.
BERN., Conf. 1, § 153 et feq. usque 165.
BERN., Conf. I, § 160.

19°·

Dat hy ook daerom favoriserende ende invoerende de reUgions verschillen, foo met het aennemen der remonstrantie
van de remonstranten, als authoriferende 't stuck van Alckmaer ende fich opposeerde tegens alle falutaire remedien ende
anders, gefocht heeft 't lant in extremiteyten te brengen, bekennende felft" dat den viant daermede syn proffijt doen konde.
GROOT,

A.;

GROOT,

Conf. 4, § 25,

19 1•

Dat hy oock daerom niet te bewegen is geweefi: om gehoor
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te geven aen degene, die nu foo lange jaeren herwaerts voorgeilagen hebben het oprechten van de West Indifche Compaignie.
GROOT, A.
BERN., Conf. I, § 101, 102, 103.

19 2 •
Dat hy gevangen om 't stuck van de continuatie van den
trefves recommandabelder te maecken, GROTIO gel aft heeft
te formeren den ftaet van de laften der óorloge ende defelve
laften daerinne foo hooch te nemen als defelve voor den trefves
oyt waren geweeft, ende alle andere laften op het breedfte te
extenderen, werdende daerinne t'onvreden, dat GROTLUS
GROTlUS t fel vc
ve
bemerckende, uyt 't formeren van dien ftaet gefcheyden was.
GROOT, A.
BERN., Conf. 2, § 332,
33 2 , 333.

193·
Ende dat hy gevangen in bedenckinge heeft gehadt, omme
de faecken van't lant daertoe te brengen, dat men met
Spaignien weder foude konnen vereenigen, overmits hy aen
Mr. NICOLAES VAN BERCK, diertyt gedeputeert ter vergadeGenerae1 gefeyt heeft: Maer wat fal van
rin ge van de Staten Generael
ringe
d'oorloge int left wefen, dunckt U nyet dat wij beter souden
doen dat wij ons weder fouden begeven onder den Coninck
van Spaignien, die ons ofte de landen niet qualyeke
qualycke geregeert
heeft ende foo machtich is, dat het hem aen geIt nimmermee~'
nimmermee~
en fal ontbreecken, noch fyne gereehticheyt
gerechticheyt en zal willen verlaeten, die zyne dienaers veel goets kan doen etc. Wat fullen
ons deefe kaele
kae1e graeven doen, die wy felffs
fe1ffs moeten onderhouden, allegerende daertoe de faecke van Portugael, ende by
BERCK geantwoord fynde, dat het een andere faeeke
faecke was van
Portegae1 met defe landen, omdat in Portegael geen different in
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de religie was, hadde hy gevangene gerepliceert dat de quaestie
in de religie foo groot nyet en was, off die waere lichtelyck
te accorderen.
BERCK
BERN.

et persistit.
negat. Conf.

2,

§ 60 et seqq.

194·

Dat hy by fyne gedruckte remonstrantie de aldersecreetfte
faecken foo van de onmacht van 't lant in 't ftuck van de
finantien, als 't gunt t'anderen tyden in Vranckrycke voorgeflagen is geweeft, heeft geopenbaert.
Remonfirantie.
Conf. I, § 27°,

BERN.,

271
271. et

feq. tot

280.

195·

Dat hy den commis VOLBERGEN verboden heeft d'intereften
van de penningen op het comptoir loop ende te minderen ende
te brengen tegens den penninck festien , niettegenstaende fu1cx
notoirelijck tot verlichtinge van de landen was streckende.
Vide Conf.

§ 268, 269.
§ 5.

I,

VOLBERGEN ,

19 6.

Dat hem gevangen by den greffier AERSSENS aengedient
wefende daç eenige perforien hier te lande ende in de regieringe synde, eenige prefenten van den vyant heymelyck hadden genoot en , hy gevangen 't fe1ve nyet geopenbaert en heeft
daer l:et behoorde, ende nyet willen gedoogen dat den griffier
AERSSENS t felve openbaren foude, nyettegenftaende hy tegens
denfelven AERSSENS bekent hadde naer de faecken vernomen
te hebben ende bevonden dat daer wat aen was.
d'verclaringe van AERSSENS ende d'confrontatie onder die confeslie van BERN., Conf. 2,
; 50, 53·

By

( S8 )
197·
Dat hy van utheymfche potentaten treffelycke prefenten van
veele dufenden heymelyck heeft genoten, fonder daervan die
weete te doen aen fyne heeren ende meefters.
Conf.
§ 294 et feqq.

BERNEVELT,

1,
I,

§

214. 215;

Conf.

2,

198•
19 8•

Heeft oock die publycque ministers van de Generaliteyt op
fijn eygene authoriteyt ende fonder laft' daertoe te hebben,
gelaft dat fe niet aen de Staten, nopende de religions faecken
fouden laten fchrijven, fonder hem eerft te feynden t geene
foude geschreven worden, ende dat se fyn advys fouden wachten
gevalle dat fe fu1cx aen hem
voor het feynden, ende in alle gevalIe
omm~
fouden feynden, om te gebruycken ten dienfte, dat is omm<:
over te leveren, by fooverre hy het goedvonde.
BERN.,
BERN.,

litt. 1I
II February 1613. (Byl. 5.)
dil!:.
di!1:. Conf. 2, § 349 et feqq.

J99·
Dat hy aen publique ministers van de Generaliteyt buyten
wil ende weet en van defelve generaliteyt heeft geschreven
ende gelaft te geloven ende aen anderen mede te doen gelooven
verscheydene poincten streekende tot groote disreputatie, foo
van de religie als van 't lant ende leden, ende notabIe
notabie onder[aten
faten van dien.
!100.
200.

Als onder anderen dat hier te lande gedisputeert worde
't recht van patronaetschap.
BERN., litt.
Iitt. 1I
II February 1613. (Byl. 5.)
Misfive van de Staten van Hollant aen Vranckryck
van den 20 July 1618.

!lOl.

Item dat hier nyeuwicheyden gefoveert worden waertegens

( 59 )
hy foude hebben helpen yoorfien, daer hy nochtans felffs de
n yeu wicheyden alle tyt voorge11:aen heeft, ende dan noch
derft fchryven dat het diefelve religie is, die over de 30 jaeren
hier te lande gewee11: is.
BERN•• lilt. 3 aprilis 1613. (Byl. 6.)
BERN., litt.7 Juny 1618. (Byl. 18.)

202.
Item dat de fynode nyet en foude konnen decideren de
que11:ien tusfchen die remon11:ranten ende contraremon11:ranten.
BERN., litt. 17 May 1617. (Byi. 8.)

2°3·
Item dat de drye voorgaende synoden nyet fyn aengenomen.
BERN•• litt. 18 Sept. 1617.

2°4·
Item dat de fynode nyet alleen buyten vrucht foude fyn,
maer datter veele fwaricheyden vuyt ont11:aen fullen.
BERN•• litt. 4 January 1618. (Byl. 12.)
litt. 29 January 1618. (Byi. 13')

2°5·
Dat de twee le11:e fynoden veel quaets hebben gedaen, ende
dat uyt defe noch tiemnael meer quaets te. bevreefen is.
BERN•• litt. 5 May 1618. (Byl. 15')

206.
Item dat hier te lande. den cours gehouden wort gelyck by
tyde van Hertoch CASIMER, Prince DE CHYMA Y ende LEIeESTER.

BERN•• litt. 21 Augusti 1617. (ByI. 9.)

2°7·
Item datter fyn die hier flandriferen.
BERN., litt. 4 January 1618. (ByI. 12.)
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z08.

wegen
Item datter hier te lande fyn die met extraordinarise wegcn
ende populaire factien de Hooge Overicheyt willen benemen
haer recht in kerckelycke saecken ende over kerckelycke perfonen, ende die verboden fouden hebben 't volk van oorloge
onwettelycke
de magistraeten behoorelyck te assisteren tegens onwettelyckc
dadelycheyden.
10).
BERN., litt. 27 September 1617. (Byl. IC).
109·
!Z09·

ftaet fouden
Ende dat hier te lande contramineurs in den {bet
ende
fyn die by emisfarien van den viant werden geftyft, endc
vuyt confufie voordeel verwachten.
(Byi. 12.)
BERN., lin. 4 January 1618. (Byl.
ZIO.
!2Io.

datter
Item dat
ter in eenige fteden onwettelycke verkiefinge van
magistraten is gedaen.
BERN., litt. 29 January 1618. (Byl. 13.)
ZlI.
!211.

Ende dat er fijn die de rufte ende welstant van 't lant benyden.
13')
BERN., litt. 29 January 1618. (Byl. 13.)
ZII Z.
!2

Dat hier by velen getwyffelt wort off recht ende redene
plaetse heeft.
14,)
BERN., litt. 26 Marty 1618. (Byl. 14')
!lI3·
!2I3·

gefocht
Ende dat hier te lande veranderinge van regieringe getocht
wort, ende in die relligie de ordre van V ranckrijk.
litt. 7 Juny
Juuy 1618. (Byl. 18.)
BERN., lin.
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'214·

Ende alles ten quaetsten geduydet.
BERN., !itt. 18
IS Augusti 1618. (Byl. 21.)

!lIS·

W é1cke calumnien niet en konnen verstaen worden by hem
geîchreven te zijn over eenige populaire persoon en , maer naer
alle apparentie van luyden van f1:aet, om alfoo de gehee1e
regieringe by vuytheemsche Coningen ende potentaten fufpect
ende odieulx te maecken ende te doen maken.

BIJLAG EN.

BIJLAGE 1.

Mis fi vev a n OLDENBARNEVELT,
aan NOEL DE CARON.
dat.

12
IZ

September 16I1.
16II.

Mynheere, Uwe E: lefte is geweest van den 18 Augusti, mentionnerende van de begeerte van den Eertzbisfchop van Cantelberch.
lek wenfehe
wenfelle te versUIen van wien Syne Excellentie de advisen van
Doctor Vorstius heeft
Ileeft ontfangen, omme pe mogen onderfoueken wat daer-

mede gemeent wordt, wy zyn in Hol/ant beflc11
hejicll omme alles te onderfoueken, ende des landts ende kereken beften
heJlen te vorderen, daertoe iek
voor alsnoch
a/moell den Heeren Eedelen ende Jleden
fteden alhier
alMer wel
wt/ geresolveert
vinde, hoewel
Iloewel eenige dispar/teyt
dispariteyt mach
maell wefen in modo. D. Vorstius
hebbende
Ilehhende veele
vule jaren professor ende minifter
miniJler theologie geweeft
geweeJl tot Steynfort onder den graven van Teeekelenbureh,
Tteekelenhurell, hebbende
lleMende oek by
hy verfeheyverfelleyden boueken
houeken iegens den fesuiten
]esuiten gefehreven,
gefellreven , gethoont
getIloont zyne geleertheyt,
gelurtlleyt,
bovlmdien
bovendien de reputa,tie van suyver in leere ende moderaet
modert:1et te weJèn, is
beroupen
heroupen totte vaeerende profesfle
profesjie theologie
tlleologie in de universiteyt tot
Leyden, defelve
deJèlve wordt bij
hij veele middelen geeontretnineert, men is ooek
befleh
hejiell omme alles te onderfoueken ende tot flants
jlants ende kereken besten
hesten
te ordonneren, en hebt
Ileht gheen
gil een ander gevoelen ende en gelooft gheen
gIleen
ander tydinghe,
heJl
tydinglle, denekt ooek opt gepasseerde in Vlaenderen , U beft
bekend,
hekend , iek en jugere niet in defe zaeeke, wi#
wilt van ge/yeken u jugement
fuspenderen, mitten eerften
eerJlen zal iek u naerder adviseren.
Wy hebben hier den Prince Wolfganck Willem Palatijn, Hartoch
in Beyeren , Cleeff etc. syne propofitie heeft beftaen in remerciementen
van de gedaen offitien, openinghe int generael
generae1 van het goet succes
van zyne reyfe totten . Charfurst van Brandenburch ende verfouck
van continuatie van correspondentie, affectie ende assistentie van
5
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des Churfurften ende zyne faecken. Die antwoordt is geweeft verblydinghe in zyne compste ende dat de gedaen offitien aengenaem
zijn, verblydinghe van goet fucces zynder reyfe ende dat men verhoopt dat tfelve Hare Majn. van Vranckrijck ende Groot Britannien
aengenaem is, ende dat Hare Majn. ende de Geunieerde Chur ende
Furften zullen continueren hare affectie ende assistentie, ende dat
wy mit ende beneffens denfelven van gelycken geerne zullen doen,
ende oock gunfte ende faveur wachtende. Syne F. D. reyst weder
na Duytslant opte advisen dat den Churfursten dach tot Nurenburch
in Octobri gehouden zal worden.
Den Heere Wynwoud heeft geopent dat Syne Maj. gelycke ordre
in Galles als Yerlandt opt vervolgen van de zeeroovers heeft gegeven; indien de depefchen in mijne voorgaende gemelt nyet en zyn
gedaen opte voors. zaecke, wilt bevorderen dat die gedaen worden
mltten eersten, den Heere van Haultain ga et mitte 16 ofte 17 fcheepen
totte voors. expeditie.
Den Heere Wynwoud heeft mede geproponeert de betalinge van
de n e M guldens verfchijnende den 29n defer, de provintien zyn
zeer ferieuselyck tot het fumeren van hare refpective quote vermaent, defe vermaninghe behoorden wel eer gedaen te zyn, wilt by
mynheer den Treforier ten beften excuseren, indien den dach precise
nyet en kan gehouden werden, adviseert my van alle occurrentien ; ick gae voor 15 ofte 20 dagen naer Amersfoort, ende bidde
Godt den Heere Almachtich U Mynheere in voorfpoet ende gesontheyt te houden in zyne heylige bewaringhe.
Vuyt den Haghe den

12

September 16u.
Uwe E: dienftwillighe,

(geteekená)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
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BIJLAGE 11.
Il.

Misfive van OLDENBARNEVELT,
aan NOEL DE CARON,
dat. 17 November 1611.
161 I.
Wy worden noch
nocll gequelt mitte kerckelycke geschillen,
gescllillen,
Mijnheere,
daerinne meer conjideratien vallen,
vallm, overmits
wermits bij eenighe
eeniglle die zaecken
alzoo beleyt worden, dat men boven veele libellen, die in drucke vuytghegeven
gllegeven worden, oock die brieJlen
briellen J)an
van Syne Majesteit ende die progedruekt, onder die gemeente J'IWJ!erpositien van den Heere Wynwoud gedruckt,
[preyt, tot wat eynde.
eynde, kan Uwe E. (als zulcx
zulex bij experientie eertyts
selffr beJocllt
selff.r
befocllt hebbende)
Ilebbende) oordee/en.
oordeelen. In de zaecke D. Vorsty is de waerlleyt
waer!teyt
dat liy
hy is berapen wettelijck al in JuNo
Julio 16ro,
1610, dat hy in Maio /eftleden
leftleden
jegens zes predicanten in de vergaderinge van myne !turen
heeren de Staten
ge/toort
gehoort zijnde, in de[elve
defelve maent als professeur aengenomen ende in
dienfte geftelt is, [onder dat hy nochtans
noclltans eenige pub/ique
publique les[en heeft
lIee!t
gedaen, opte voors. aenneminge ende berouPinge iJ
i.r hy
lIy in Octobri binnen
Leyden gecomen , maer tot noeh
noe!t toe en is hij
lIij tot publique lessen te
doen nyet toegelaten, wilt by goede gelegentheyt
gelegent!teyt dit wel ende ten beften
doen verftaen, ge/aov
gelaovende
ende ende doende gelowen,
gelooJlen, dat op Syne
Sym Majesteits
brieven ende die propositien van den Heere Wynwoud, wel gelet is,
gelet wordt ende gelet zal
za/ worden, ende dat ick bij a/Ie
alle middelen
daertoe
daenoe arbeyde. Uwe E. kendt die
dit: conftitutie van delen
deren ftaet ende kan
a/les
al/es ten beften doen verstaen. Veele vroomen ende verftandigen in
de.ren
houden hem verzeeckert dat Syne Majesteit nat:
desen [tact
[taet !touden
na-e Zyne Co.
O1lergroote
overgroote wysheyt,
wys!teyt, voorsichticheyt
voorsiclltic1teyt ende affectie tot behoudenisse van
.
.
den we/flandt
welftandt deler landen,
/anden, nyet goet en vindt dat zyne brieven,
nochte
Wijnwoud , alzoo
nOc/lte de voors. propojitien van den Heere Wijnwoud,
a/zoo in drucke
onder het
liet gemeene volck
Jlolek worden vcr[preyt,
ver[preyt, gelooft
ge/ooft voorts ende doet
gelooJlen,
heeren die Staten van
j}an Ho/lant
ge/ooven, nae u11 vermogen, dat myne lleeren
Hol/ant
de be/wudenisse van de ware Cllristelycke
Christelycke Gereformeerde religie, Joowel
foowel
in de uniJiersiteyt
universiteyt tot Leyden, als in alle fteden ende dorpen begeren
confenleren mde
te con[erJleren
m(.k maintieneren
maintietteren ,I ende dat alleenlijck
alleenlijek disputt
dispute is opte
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lJOoghe
Itooghe poincten van de prcdeftinatie
predeftinatie mde
mdeamcleven
·amclevcn van dim, daervan
lee re by eenighe
eeniglte gevordert wordt, ende vee/e
veele
moderater ende foberder leere
me(wen dat in Enge/andt
Engelandt tfe/ve
tfelve oock ftichtelyck wordt gepractiseert;
meenen
wilt my de vrientfchap doen ende overfeynden die EngeJfche
Engelfche confcsfie
confesJie
c
e
van den jare xv LXII, ende die correctien ofte veranderingen daerop
daernae tot desen
desenjaere
jaere toe gevo!cht.
gevolcltt.
Wat aengaet die twintich duysent ponden steerlincx Syne Majefteit
verfcheenen, men heeft die provintien gefommeert omme elcx hare
generae1 int eynde
quote alhier ten comptoire van den ontfanger generael
van defe maent te furneren, omme alsdan overgemaeckt te worden;
ick hoope dat tfelve zal worden gedaen, de quote van Hollant is
gereed, sed qui habet focium, habet magistrum. Die princessen van
Conde, moeder ende dochter zyn hier ende tot Amftelredam geweest, keeren nu nae Breda ende voorts nae Vranckrijck; men heeft
aen dezelve wat vereert van de manufacturen deser landen, ende
my hiermede aen Uwe E: zeer vriendelyck gebiedende, bidde Godt
den Heere U Mijnheere in voorfpoet ende gefontheyt te houden in
zyne heylige bewaringe.
Vuyt
Vnyt den Haghe den 17 November I6II.

U we E: dienftwillighe,
Uwe

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

BIJLAGE Ill.
111.

Misfive van OLDENBAllNEVELT,
aan NOEL DE CARON,
dat. 28 Maart 1612.
XP'n defer,
Mijnheere,
Uwe E: lefte zyn geweeft van den xn ende xr
ick bedancke tiu van de advijfen; arbeyt omme Zijne Maj. te houden

( 69 )
dienfielyke ende nootelycke refolutie tot nederlegin zyne goede, dienftelyke
ginghe van den oorloghe tusfchen Denemarcken ende Sweden. Hyer
zijn zeeckere advijfen, dat den Coninck van Polen met een groot
faldaten geïefolveert
gcrefolveert is, te
leger wel van LXXX ofte xc duyfent foldaten
velde te kommen, Nerva inne te nemen ende voorts in Sweden te
vallen, een rechte middel omme noch dit jaer hem int noorden van
alles monarche ende abfolut meefier
meefter te maecken. Wy gelooven
alhier vaftelyck
vafielyck dat Hartoch Gufiavus
Guftavus outfie
outfte foen van Coninck
overften Monickhoven
Carel h. 1. m. die alhier gefchreven ende den overfien
gefonden heeft, fonder dat hy ten tyde van het fchrijven van de
voors: brieven, tot Coninck vercoren ofte gecroont was, ofte oock
(nae het zeggen) van den vQors: overften
overfien daertoe tijt
t~it geftelt,
gefielt, van
harten begheert, gelyck oock den overleden Coninck in zy'n leven
begeert heeft, dat duer het credyt ende authoriteyt van Zyne Maj.
van Groot Britannien, het oorloghe tusfchen Denemarcken ende
Sweden machte
mochte nedergelegt worden. Daartoe behoort (fonder op
formaliteyten te wachten) by Zijne Majefieit
Maje1l:eit (onder correctie) gearbefien voor de gemeyne Christenheyt, want
beyt te worden, ten beften
Sweden van Polen ende Denemarcken beyde bevochten zynde met
ernfi, en is nyet te twyifelen
twylfelen (byfonder in interregna)
interregno) oif
olf die van
ernft,
Polen fal meester worden.
Myneheeren de Staten Generae1
Generael hebben geconfenteert, dat Mynheere den Hartoghe van Bouillon, vertoghen zijnde, tot U. E. discretie
gefielt werde, omme over te kommen, wilt wel
ende dispofitie geftelt
letten, oif
olf Zyne Excellentie aldaer nyet en fal kunnen ofte willen
gratieufe1yck gelibereert
intercederen voor ons, omme van het tiers gratieufeJyck
te mogen worden.
mogelijck dat ick metten Heere in·
T'is wel mogelijek
in- den uwen geroert van de
gefproocken !Jebbe,
hebbe, ende dat dat voors/ach
paars/ach is gedaen of
oif men met
zaecke geJproocken
vijff of zes !Jondert
llOndert duyJent
duyfent guldetls
gu/dem de zaecke Joude
foude mogen accommoderen, maer hy is my daernae comen vinden, ende heeft voorgeflagen
lefie paeyen te betaelen
betae1en
van een derde te quiteren, een derde nae de Jefte
zyre begrootingh was van XXVII
ende een derde in twee jaeren, ende zype
hondert duyfent gulden. Wy vinden dat ontrent acht ofte neghen
ende
~nde twintich hondert duyfent gulden voor het derde zedert het
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tractaet is verftreckt, maer
ma er daerop zyn negen hondert duyfent gulden
ofT betaelt ende gequiteert, ofT opte fchulden van Zyne Majefteit in
de liquidatie gehoocht ende gereeckent, zulcx datter ontrent tusfehen
tusfchen
XVIII ende xx hondert duyfent guldens fouden gebreecken. lck
lek vonde
dyen voorilach foo verre buyten alle apparentie,
apparentie , dat zedert daervan
gheen vermaen en is gedaen. Indyen Uwe E: fehriftelyeke laft foude
connen eryghen, omme met vyer, vijf!
vijft ofte vuytterlyek zes hondert
duyfent guldens de zaeeke af!
aft te handelen, ende dat tjè!JJe
tfe/JJe geheel
geheelfeereet
jèereet
moelzte
blijven;
iek
Joude
verhopen
dat
men
wat
goets
[oude
te
weglze
machte
weghe
eonnen brengen, op uwe compfte, hoewel diè diffieulteyten
difficulteyten van de
finantie, ende anderen in myne lefte verhaelt, hier ten aldethoochften
befwaerlyck zijn, ende dat van de left.e twee hondert duysent ponden
twintich duysent ponden vande provintien refteren
noch over die twintieh
eken wa erop het toeeomende
te betaelen, Uwe E: kan den
dencken
toecomende zalloopen
Upte zaeeke Vorsty advisere
adJJisere iek
lek u dc:t hy eyntelyek
eyntelyck tusfelzen
tusfchen drye
ende vier vuyren lanel;lancl;- op alle poineten
polncten tzynen lafte gebroelJt,
gebrocM, in de
vergaederinghe
JJergaederinghe van Holland is gehoort, naer zeer jèriettse
feriewe vermaeninghe, van te letten voor Goelt
Godt den Heere AlmacMich
AlmaelJticlz ende voor zyne
llOoglze
hooghe overielzeyt
oJJericheyt te ftaen, ende daeromme elaer, vuytdruekelyek
vuytdruckelyck ende
rondelyck hem te wrclaeren, is oock op eenighe poineten
ronde/yek
poincten naerder onderhoewel
soelzt,
socM, t' selve gedaen ende de zaecke rypelyek overgewogen zynde, lzoewel
by veelen verftaen werde, zyne defenjie wel gedaen te hebben, [00 is
nochtans voor beft gevonden ende gefloten, dat hy zyne verantwoorgefchrifte ende over{everen,
overleveren, [00 in de Latynfehe
Latynfche
dinghe fal ftellen by gefehrtfte
Nederlantfche fpraecke, dat hy voorts alle tgene fao
foo vuyt
jJuyt Engeals Nederlantfehe
lant, Duytslandt, den Nederlanden, als andere quartieren
quartieren,, by eeniglze
eenighe
boeekm ofte gefchriften, tzynen lafte ende befehuldinge
boeeketJ
befchuldinge alreede vuytgecomen is, ofte noch binnen drye maenden eerftcomende
eerftcommde vuytcomen fal,
volcomentlyck ende ordentelyek
ordentelyck binnen den tyt van anderhalf jaer fal
hebben te refuteren ende wederleggen , dat hy middelertyt nyet fal
exerceren zyne profesjie ende ooekzyne
oockzyne rejidentie houden buyten Leyden
ende den Haghe, elders in Hollandt;
Hollandt ,. wilt ZyneMajesteit wrzeeckeren
verzeeckeren
dat opten per[oon ende
mde zaeeken
zaecken Vorstii
VorstN wel rypelyek
rype/yck gelet ende gedaen
gedam
fal worden naar belzooren.
behooren.
Wilt den Heere gefante van Denemareken
Denemarcken by alle middelen voorts

.
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helpen disponeren tot aenneminghe van billicke conditien
eonditien tot vrede,
maer gheen hope gheven, van hier volck ofte andere behoeften tot
voedinghe van zulcken fchaedelycken
fehaedelyeken oorloghe voor de geheele ehrischristenheyt, ende fonderlinghe voor defe landen te fullen impetreren.
Hyer is wederomme loopende tydinghe dat Zyne Majefteit van
Denemarcken
verongeluekt ende gefturven zyn, maer en wilt
Denemareken foude verongetuekt
tfelve vuyt myne advysen nyet vorder brenghen als tusfehen
tusfchen u ende my.
lek hope in de zaecke van mynheere van Fenton wat goets te
fullen helpen bevorderen op uwe komste.
Uwe E: fal zyne reeckeninghe
reeekeninghe moeten maecken omme noch een
jaer aldaer te moeten blyven, op uwe komfte alhier verhope iek :~ dat
Uwe E: fal hervatten zyne voorgaende refolutie op te timmeragie tot
Losduynen, ende my hyermede aen Uwe E: zeer dienftelyek gebiedende, bidde Godt den Heere. Mynheere Uwe E: in voorfpoet ende
gefontheyt te houden in zyne heylighe bewaringhe.
Vuyt den Haghe den

XXVIII

Marty

1612.

Uwe E: dienftwillighe,

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

N."
Lectfl
Lecta 'Yulcano.
'Vuleano.

BIJLAGE

IV.

Mis
fi vevvan
a n OLDENBARNVEL
T ,
Misfive
OLDENBARNVELT,
aan NOEL DE CARON,
dat. 21 Mei 161z.
1612.
Mynheere,
Uwe E. brieff van den 6 defer
derer is my gisteren avondt
endt:
wel ter handen geeomen, iek bedaneke U van de advifen ende
wenJehe
wenfehe van harten dat Syne MajeJteyt
Majefteyt nae zyne Con. wysheyt ende
goedertierentheyt in de zaeeken den Jtaet
ftaet deJer
dt:fer landen aangaende ,
beliefde te gelowen
geloOJJen myne heeren de Staten ofte hare minisalleenlyek belieffde
di6 zyne ofte andere gepasfioneerde
gepasjioneerde die of
off by misverftant
ters, ende nyet di4
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off malitie hare advisen formeren ende dickwils flatteren; iek hebbe
twintich jaren gearbeyt omme by alle wegen Syne Majefteits goede
gratie tot my ende den mynen te meri/eren, ende hebbe zeer veele
brieven; over veel jaeren meer als twae/ff ofte xv, daermede Syne
Majefteit my vereert ende zyne Con. faveur belooft heeft, des my te
meer verdriet dat deur valfclle gepasfioneerde rapporten ende advisen
(omme dat iek myneheeren die Staten, den vader/ant ende die ware
christelyeke religie goet ende getrouw wil blyven) iek ende de myne
alsnu getradueeert worden; edoch ick lIOope dat Godt den Heere Almaclltich myn oprecht gemoet fecunderen ende Syne M ajefteit haeft
elaerlyck doen fien fal, het onge/yck dat men my ende den mynen doet.
Het voorftaen l Jan de refolutietl ran myne heeren die Stoten llan Hollrmt
ende Weft1l1'ieslant is myn ampt, devoir ende eedt, ende iek verzeeckere
U dat die mit veel meerder inficllten genomen werden als Syne Majefteit
kan ge/oOllen, U zal dit dienen tot myne heeren die Staten van Ho/lant
ende myne defentie jegens onbelIOor/ycke èalumnien, fonder dat myn
devoir toe/aet, ander cours te gebruycken.
Weeft verzeeekert dat ick veele moeyten llebbe gehadt eer ick eonsent
lubbe kunnen geerygen omme Vorstium vuyt Leyden te doen vertrecken,
dat men onfe fteden ende hare regierders mit onrecht dlfJameert en is
12yet nyeus, maer ick Jlerzeecker U Jlee! ondienstelyker als die diffamateurs geloOllen, Jloor het gemeene befte.
Off eenige predicanten die Z. Arminium familiariter hebben gekent
ende die leet doet dat hy nae zyn doot voor em viant Godes gedecrieert
wordt, Jlerfocht hadden Zyné Majesteit te mogen vertoonen tgene hemluyden in eonscientie goet doellte , tfe/ve en zoude niet qualyek bel100ren
genomm te worden, veel min jegens myne heeren die Staten die tfe/vc
verfouck nyet en hebben geaeeordeert om redenen.
Ende opdat Syne Majefteit by U mach grondelyek werden onderricht wat die meninge van veele defer gepasfioneerde is, seynde lek U
twee boucxkens JJan Donderelock tot Delff, U wel bekent, wesende u
lantsman ende tot Delff langhe minifter geweeft zynde. lck hebbe tfelJle
in eenige pointen gefubreguleert, die wel die notabeljft zyn, defe ende
gelycke puritainen aenwyfen dat zyluyden alleen de zaecke llan de kercke
meenen te regieren , ende als zyluyden, dat is te feggen van de,rtich,
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tm minftm twinticll Vlamingen oftr andere j1uythumschr mufte gepassioneerde ende yveraers op een fynode zullen vergadert wesen, dat
myne heeren die Staten aen hemluyden zullen in kerckelycke zaecken
vrrtoonen hare begeerte, ende dat zyiuyden daerop wel zullen ordonneren, laet Sym Majesteyt dit voorstel confereren mi! zyn Conincklyck
ge[chenck, mit fyne salutaire verclaringe tot Londen in dm jare 1603
aen I!octor Reinoldus ende den zynm gedam, ende oock by fyne admonitie am dm Keyser, coningm, [ouverail1en, princen ende republycken
verhaelt, ende zal dan beft dm [chadelyckm grondt van die luydm
(die men jegens der landm ende ftedm vry ende gerechticheyden gelooff gheeft) verftaen.
Wacht u in de zaecke van het tiers te engageren, opten voet by
Syne Ex:'ie van Bouillion voorgeflagen, ende doet Syne Excellentie
veri1:aen, dat in handen van myneheeren die Staten is een fchrifteI ycke verc1aringe van den Heere van Rusfy, dat ,die Comnckinne
van Vranckryck het tiers in quefiie heeft begroot op XXVIIIc.LM.
francken , toch ick meene dat tfelve zedert het tractaet van Engelant
anno 1603 in Julio gemaeckt, ende het tractaet tusfchen Vranckryck
ende myne heeren die Staten anno 1608 in Januario, foo hooch
nyet en kan monteren. Nu hebben mynheeren die Staten in minderinge van dif'n met Syne Majefieit negen hondert duyfent francken
vereffent, ende Uwe E: weet dat in den jaere 1604 die vier hondert
ende vyfftich duyfent ponden mit hondert ende tachentich duyfent
pondm mit extraordinaris befwaernisfe zyn opgebracht, ende overzu1cx mit omtrent' een derde paert. Nu moet Uwe E: verzeeckert
wefen dat myne heeren die Staten in den jaren 1603, 1604, 1605,
1606 ende 1607 veel meer tm achterm gegaen zyn ende haer mit
[chulden befwaert hebben, als hier voortyts geduyrende den oorloghe
in vyfthien jarm is gefchiet, ende die landen hoogher te willen be[waren, als die dragen kunnen ofte willen is zeer fchadelyck voor
on[m ftaet ende oock voor onze vrienden. lck mercke wel dat wy de
betalinge van vier hondert duysent ponden jaerlicx aen Syne Maj:
nyet en zullen kunnen continueren, fonder te licentieren drie ofte
vier duysmt soldatm te peert mde te Jloet, twelck meeft onder de
vuytheemfehe zal moetetl vallen, alfoo de lantfaten van tghene vuyt
6
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het fweet
f weet ende bloet van de gemeente moet gehaelt ende getogen,
getogen ,
worden, vooral moeten leven.
Wilt daeromme in defe zaecke met groote wysheyt ende discretie
ga,en, ende Syne Excellentie daertoe bewegen, dat nyet aldaer voorgenomen en werde, dat voor onfen ftaet ruineus zoude wesen, ofte
ons aen de eene ofte andere croone boven vermogen befwaren ,
ende gelooft, doet oock gelooven, dat men alhier nyet anders en
heeft geweeten, olf alle tghene zedert het tractaet tusfchen Syne
Majefteit' van Groot Britannien ende den Coninck van Spaingen
anno 1604
I604 gemaeckt, is van beyde Hare Majefteyten by pure ghifte
ende liberaliteyt gefchiet, ende daeromme en kan in defe constitutie
van onze zaecken nyet wel ter contrarie refolutie genomen worden.
Het ware oock beter dat Vranckryck ons fecretelyck mit een goede
fomme assisteerde, omme opten voorgaenden voorilach in den uwen
int begin van April gefchreven, geroert, op uwe compfte alhier te
mogen befoigneren, toch most foo wel daer, hier, als in Vranckryck
't felve ten vuyterften fecreet gehouden werden. Op andere zaecken
referere ick my tot mijne voorgaende , vertrouwende dat Uwe E
E::
op alles mit voorfichticheyt ende wysheyt zal letten , ende nyct lichtelyck yet zeeckers
zeeekers houden, voor dat Uwe E: van myn claer ende
rondt advis heeft, oock op 't poinet daervan iek in de lefte V mit
het overjeynden
werjeynden der ftueken hebbe géadviseert.
Hiermede m
ynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich U we
mynheere,
E: in langdurighe gefontheyt
gefomheyt te houden in zyne heylige bewaringe.
Vuyt den Haghe defen

ZI
2I

Mey

I6IZ.
I612.

Uwe E: dienftwillighe,
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

Deefe is opgehouden mits eenighe occurrentien tot op huyden.
lek
Iek wachte mit devotie Uwe E: advifen; wilt- by het weederkeeren
van brengher nyet alleen aen my maer oock aen mynheeren die
Staten schryven van alle 't gepasfeerde tusfchen Syne Majefteyt minen
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Heere Hartoghe van Bouillion , Grave van Hainau etc. ende anderfins.
Wacht U van my aldaer te engageeren opte zaecke V
orftii, ende
Vorftii,
en neempt daerop nyet aen, stelt op u pacquet 't welck brenger deefer
deefe nyet en zal
terugge brenghen fal, thien gulden,
guJden, alzoe hy van decfe
prouffiteeren.

BIJLAGE V.
Misfive
Mi sfive van OLDENBARNEVELT
aan NOEL DE CARON,
dat:

II
11

Februarij 1613.

Uwe E: lefte is geweest van den 16 January by
Mynheere,
olT Uwe
Jan den bode van den Haghe gebrocht; ick en twijffele nyet oiT
E: heeft daernae de myne van den 5 dezer wel ontvangen deur
Beaumont, ftalmeefter van Prince Hendrick. Onfe hoope was
dat den voors: bode zoude hebben overgebracht nyet alleen het
acquit, maer oock alle de stucken Uwe E: bekent, fonder dewelcke
alhier te hebben, nyet geraden en is in Vranckryck ie
te seynden,
omme affront ende offentie te ontgaen; wilt daeromme mit ernft
de· originele
hierop letten ende gelooven dat in Franckrijck fonder de'
vtiyt te rechten, ende terwylen
quitantie ende stucken nyet en is vuyt
~Uwe E: na de conftitutie
tgelt gefurneert moet worden, foo kan 'Uwe
van onzen Staet wel oordeelen, dat de zaecke moet bekent gemaeckt
worden. Uwe E: en foude nyet gelooven, mit wat. fwaricheyt die
penningen moeten vuyte provintien te weghe gebrocht worden. Die
excesfive groote fchaden
fehaden deur de tempeeften aen dycken, fchepen,
geschiet,
huysen, inbreecken ende inundeeren van vele landen, gesehiet,
maecken de zaecken fwaerder in alles, ende oock opt arrefteren van
maeeken
mirte heeren van Zeelant, die nu aen hare dycken meer
de quote miti:e
fchade geleden hebben als over drie jaeren. lek
lck en verstae nyet wel
vuyt Uwe E: voors: brieff off den Heere Edmont Syne Majefteits
ambassadeur te Paris gelaft is het accordt aen Uwe E: by copie
beDooten is, ende wat
gefonden aen te gaen, dan off tfelve alrede beflooten
advifen diesaengaende vuyt Vranckryck aldaer zyn; ick verstae Uwe;:
UW!;;
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E: redeuen wel, dat die woorden omtrent drie hondert duyfent
ponden wel vyff duysent ponden meer begrypen, maer Uwe E:
merckt vuyte copie, dat men in Vranckryck wil effen rekenen, gelyck
t felve oilder die minoriteyt van den Coninck oock gerequireert
wordt, ende daeromme zal daerop contentement gegeyen moeten
worden. Uwe E: schryft dat die refterende XL m • ponden fouden
moeten betaelt worden den xx Marty ende den xx July eerstcommende , 't is nodich dat Uwe E: beneffens die overfeyndinge van de
originele quitantie en de stucken , tfelve Syne Excellentie duydelyck
aenfchryve ende dat Uwe E: ende zyne vrienden daervooren opte
brieven van Syne Excell: precife zyn verbonden, opdat de zaecke te
beter beharticht mach worden, adviferende dat Uwe E: precise zal
moeten trecken terstondt na den verschyndach tot voldoeninge van de
voors: obligatie, maer en wilt nyet trecken, fonder advis; immers
ende in allen gevalIe nyet van de twee hondert duyfent ponden die
opte groote schulde voor exchercker in Martio ende Aprili zullen vervallen, want van de verschenen drie tarmynen resteren noch omtrent
't feventich duyfent gulden te betalen, daer men zeer in bekommert is,
omme den gebreckigen tot betalinge te brengen. Uwe E: fchryft my
van 't ghene aldaer van wegen Loreynen ende Savoyen gevordert
wordt, ende begeert Syne Excellentie advis, die ick gesproocken
heb be , ende mercke wel dat foo hy te adviseren zoude hebben,
hebbe,
verre voor een van die het voornemen mit Vranckryck voor best
zoude houden, defe gaet in gefelfchap van Prince Hendrick, wilt wel
helpen letten op 't ghene ik Uwe E: diesaengaende by myne voorgaende hebbe geadviseert, ende doet voor Syne Excellentie alle
goede offitien, myn zoon is noch wat onpasselyk ende en compt
daaromme nyet mede.
Ick hebbe Syne Excellentie de zaecke van U neeff van den
Broeck vermaent, hy belooft alles goets, maer de Heeren van
Seelant moeten totte nominatie gedisponeert worden; ick hebbe
myn fwager van der Myle het punct van uwen brieff gecommuniceen. Indien opte zaecken gefchreven zoude worden, ware vooral
noodieh wel te doen vcrjfaen dat de kercke!ycke persoonen ende hare

zaecken moeten jfaen onder die directie van de Souveraim: Overicheyt,
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want onze predicantm verftaen dat haer die dispoJitie over kercketycke
perfoonen·
perfoonen' ende zaecken competeert, zu!cx
zulcx dat zyltlyden predicanten,
ouderlingen, dia
diakonen
konen ende andere kerckelycke persoonen, ende het geheele
kerckelycke regiment willen beftellen nae haere wel gevallen, ofte by
een populaire regieringe. Ct we!ck zy die gemeente noemen). Die Graven
van Ho/lant
Hollallt hebben van allen ouden tyden onder het pausdom, noyt
willen overgheven haer recht van de ghiften der kercken, geeftelycke
ende kerckelycke benefitien ende dienften, dan hebben a/tyts
altyts ende zelfs
left Keyser Karel ende Coninck Philips als graven van Holland tfelve
tfe/ve
aen haer behouden, vuytgefondert dat zy meer als hondert, foo heeren,
edelen, als andere oude familien mitte beleeninghe van heerlycklteyden,
oock beleent hebben mit het recht van ghifte der kercke ende kerckeIycke dienften in hare refpective lleerlyckheyden.
fredicanten
lleer/yckheyden. Gnfe
Onfe tredicanten
meenen dit recht iegens die Graeffelyckheyt, den Heeren, Eedelen ende
andere gewonnen te hebben ende hen te competeren. lck ge/oove
geloove dit poinct
wel die fwaerfte queftie te wefen, als meer importerende dan die subtile
subti/e
onderfouckinghe ende verfcheyden gevoelen opte pasfagien van de heylige
hey/ige
fchrifture,
fchrifttlre, fpreeckende van Godes eeuwighe predeftinatie ende andere
poincten daervan dependerenrte, in dewe!cke
dewelcke te rechte den Ertsbisschop
van Cantelberch feyde (in de conferentie anno 1604) dat men asfcendendo ende nyet descendendo behoorden te leer
leeren.
en.
In de zaecke nopende u huys ende landen, en kan ick noch nyet
te rechte kommen; die burgemeefter Jan Cock heeft belooft procuratie te crygen omme het leen voor Tweenhuysen (uwen vercooper) te verheffen, ende daernae op Uwe E: te laten stellen,
proculatie zal moeten wesen omme het leen te
daertoe alsdan uwe procUlatie
verheffen, ende daervan eedt aen den leenheer te doen, eer en is
Uwe E: gheen eygenaer ofte gequalificeert, omme t felve aen yemant
te transporteren.
Hiermede Mynheere bidde ick Godt den Heere Almachtich Uwe
E: in voorfpoet ende gefontheyt te houden in zyne heylige bewaringhe.
Vuyt den Hagl1e den XI February 1613.
Uwe E: dienstwillighe
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
ÛLDENBARNEVELT.
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Ick hoope dat Uwe E: int neemen van de posfesfie van U parck
alles tot zijn contentement gevonden heeft, ende dat Uwe E:'t felve
veele jaren in voorfpoet ende gefontheyt zal gebruiken.
vee1e
Wilt aen Spronsen die origineele stukken leeveren.
(Aan het begin van het onderhaalde stond met de hand
van OLDENBARNEVELT in margine geschreven:)

Indien op deefe zaecke zoude geJchreven worden, 't felve
fe/ve zoude aen
geene.. neffens
nef!ens
de Heeren Staten van Hollant dienen. gedaen. Wilt op 't geene
deefen gaet, letten, maer en laet nyet fcllryeven, fonder my eerft te
zeynden 't geene gefchreeven zoude worden, ende wilt daerop wachten
myn advis voor het zeynden van eenighe brieven, off
of! zeyndt die aen
my.... over te leveren in dienft.

BIJLAGE VI.

Misfive
Misfi ve van OLDENBARNEVELT,

aan NOEL DE CARON,
16IS.
dat. 3sApril
April 1613.
Mynheere, zedert myne 1efte
lefte hebbe ick ontfanghen den uwen van
D
D
n
lSD Marty; ick hope dat Uwe E: myne lefte deur
den 7 , IZ ende l3
Generaele Ooft Indifche Compagnie wel
den Gecommitteerde van de Generae1e
heeft ontfangen. Zedert en is noch gheen antwoordt van de pro viniek u voor
tien op 't furneren van haere quote gecomen, fu1cx dat ick
henl: nyet naerder als noch en kan adviseren. Van der Veecke ad viseert my dat alreede eenighe wisfelbrieven op hem ofte zyn vo1ck
zyn gecomen. Ick geloove dat 't felve is op 't extraordinaris, hoewel
D ,

zeer befwaerlyck valt vuyt de provintien penninghen te gecrygen,
voor dat het acquyt mitte ftucken alhier in handen van Syne Excellentie fullen wesen; en laet nyet my perfectelyck te adviseren ende
lyste te seynden van 't gene Uwe E: op 't ordinaris ende extraordinaris, zedert u vertreck getoghen heeft ende jegenwoordigh tree
treekt,
kt ,
lan, opdat alles in tyts geliquideert ende vereffent
op wat tyt ende lai1,
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mach worden, 't we1cke oock tot uwe ontlafiinge
ontla1l:inge fal ftrecken. lek
en kan nyet verftaen wa erop Edmonts advisen ofte schryven gefundeert zyn, want Uwe E: mach verzeeckert wefen, dat van hyer,
noch in Vranckryck, oock nyet aen Aersfens, jae nyet aen den
Heere van Refuge, eenich particulier advis van de handelinghe aldaer
en is gegeven, maer wel dat men met Zyne Majefteyt van Groot
Bretaigne was in onderhandelinghe, ende alle debvoir doende daermede
de zaecke vriendelyck affgehandelt mochte worden. Indyen het acquyt
alhier waere gewedl:
geweeft mette stucken , de feyndinghe nae Vranckryck
foude geeffectueert zyn, want al over drye maenden daertoe alle depefchen gereet zyn gewedl:,
geweeft, wachtende alleenlyck opte recepisfe
ende ftucken, omme in Vranckryck nyet met naeckte woorden te
komen, daer met gheen vruchte en konde gefchieden. Aengaende het
advys van den Heere Winwood 't felve is gefundeert opte refolutie
alhier genomen in 't eynde van de ma ent Meye leftleden, daerby de
Heeren Staten onder anderen verfocht hadden, een jaer dach, omme
met Zyne Majefteyt van Groot Britannien defe zaecke te mogen
affhandelen; gelooft vaftelyck dat men van hier tot noch toe in
Vranckryck van de handelinghe gheen advis en heeft gegeven, jae
dat den Heere van Refuge noch desen dach daervan gheen kennisfe
en heeft, daerover hy hem aen my noch defen dach bec1aecht heeft.
U pte zaecke van het ftellen van de officieren over die Franfche
regimenten en weet ick nyet, dat ick Uwe E: hebbe geadvifeert,
ofte dat dyesaengaende eenige intercesfie van Zyne Majefteyt van
Groot Britannien is verfocht. 'T is waer dat de Majefteyt van Vranck'ryck hebbende suspitie, dat eenige van de officiers in defelve regimenten waeren favoriserende denghenen die (n"ae Haere Majefteyts
gevoelen) yet tot ondienfte van den Coninck ende het ryck voor
hadden, in 't draeghen van ha ere confent van de penningen, noodich
tot betaelinghe van de Franfche trouppen voor het jaer 1613, wefende
zes hondert duyfent guldens, bedonghen heeft die officiers te willen
stellen, doch met prefentatie van die met advis van Zyne Excellentie
te nemen vuytten genen die onder de regimenten waeren dienende,
daerop die Heeren Staeten nyet geraeden gevonden hebben in eenighe
conteftatie met I-Iaere Majefteit te kommen, omme daerdeur 't voors:
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conient nyet onvruehtbaer te maeeken, ende de landen met meerdere
laften te befwaeren, hoewel men wel wenfeht ende begheert, dat
dyesaengaende de zaeeken hadden mogen blyven by den ouden voet,
maer iek en hebbe gheene memorie Uwe E: daervan geadviseert te
om 't fe1ve
[elve poinet
hebben, die meeninge is nyettemin, devoir te doen om't
geredresfeert te hebben. lek fal volghende Uwe E: advis aen den
Heere Aersfens in Vranekryck fchryven, dat wy (mits de importante
zaecken die in naefte vyff maenden in 't ryck van Groot Britannien
zyn gepasseert) gheen eyntelyck bescheet vuyt Engelandt hebben
connen gecryghen. Uwe E: mach oock wel verzeeckert wefen dat
eonnen
foo verre wy alhier in Januario de quitantie mette stucken hadden
ontfanghen, binnen thien daeghen nae de receptie van dyen die befeyndinghe foude gefchiet zyn. Wat nu nae de receptie (die wy met
groote devotie verwachten) gefchieden fal, en kan ick nyet adviseren,
overmits nae de felve receptie, daerop nyeuwe deliberatie fal vallen,
ende hebbe wel gemerckt, datter eenighe contremine apparent is,
ende dat den langhen tyt oock goede oecafie
occafie (omme vrucht te doen)
heeft doen verbygaen. Uwe E: fal wel doen fchryvende aen den
Heere Aersfens, dat Uwe E: meynt corts nae de wedereompfte van
Zyne Majefteyt aen myne heeren de Staten eynte1yck befcheet te
fullen feynden, wefende mits Zyne Majefteyts groote occupatien in
importante affairen, tot noeh toe belet.
Naedat iek
ick uwen leften van den 13 n Marty olden ftyl den z8 n derfel ver maent, ende den brieff van Syne Maj. hadde ontfanghen,
felver
is denfelven brieff van Zym Maj. dm Heeren Staten Generael geprefenteert , ende oock in de vergaderinghe van de Heeren Staten van
Hollandt in originali gebrocllt
gebroc!lt ende gelefen. Hoe die by myne heeren
de Staten Generael is verJlaen,
verftaen, fal Uwe E: vuytte brieven van Haere
Hoog Mogende aen Zyne MajeJleit
Majefteit neffens defen, (met de copie van
dyen) gaende, verJlaen,
verftaen, wilt die by de beJle gelegentheyt Zyne Ma~
MajeJleyt
jefteyt prefenteren mette complimenten daertoe behoorende. Uwe E:

mach oock wel verzeeckert wefen
welen ende Zyne Majefteit verzeeckeren,
l ergaederinghe Jlan myneheeren de Staten van Hollandt
dat in de l lergaederinghe
ende Westvrieslant denfelven brieff mede zeer aengenaem is geweest.
De Gecommitteerden aldaer opte OoJl
Ooft Indisehe
Indise!le lzandelinge wefende, en
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btllOuJltn llitrvan nytt tt wuten. lck vtrjlae 1)1Iyt andtren dat den
Herre Uwe E: bekent, nyet wel te vnden en is, dat deur anden als
zyne directie ende deur hem, die voorf: brieven gefc/treven ende gepresenteert zyn; iek meyne dat llet ander befoigne hem oock tegem dt
borst fal wesen, anders heeft hy hem zedert u vertreck in alles wel
geaecommodeert. lck kenne eenige van önfe ministren welfoo vermetel,
dat zy zelfs ofte deur anderen, fullen arbeyden by directe ende indirecte wegen, jegem de voors: brieven, ooc1;: voor te stellen datter andere, ja groter differenten in de leere zyn. Wilt daeromme een goet ooch
int feyl hebben, ende het effect van alle contreminen voorkomen tndt
verzeeckeren dat andere gesclzi//en voor mijne/leeren de Staten nyet
verhandelt en zijn, ende dat Haere M: E: jegem al/e nyeuwicheyden
die yemant [oude wil/en voortbrengen, gere[olveert zyn behoor/ijckt ordrt
te gheven, maer het recllt van de Heeren Staten, omme authoriteyt tt
gebruyken in kereke/ycke zaecken, oock hare col/atie te eonserveren , is
tot comervatie van der. landen we!flandt ende van de ware ChristeIycke religie in defe landen meer als noodich, ende ge/yck Zyne Maj.
nyet en verjlaet dat 't zelve in zyne rycken mach gecontroverteert
worden (als zyne boecken elaer/yck medebrenghen) [00 betrouwen wy
dat Zyne Maj: oock nyet goet vinden zal 't felve in onfen Staet tt
doen contr01Jerteeren, als hebbende te zeer schaedtlycke ende onreclzt
matige fequele.
'T gene den Heere Ambasfadeur van Venetien Uwe E: verc1aert
heeft, geloove ick Zyne E: oprechte meyninghe te wefen. Van der
Myle heeft oock 't felve van eenige confidente binnen Venetien wel
veril:aen, by my is zu1cx altyt go et gevonden, maer tot noch toe
hebben wy in alles de handen foo vol wercks, ge1yck het oock
continueert (mits de fwaerigheyden in Denemarcken ende elders)
dat de humeuren daertoe nyet en zyn te disponeren, dan fal metter
tyt kunnen komen fonder dat alsnoch oerbaer is Zyne Majefteyt
daerinne als mediateur te verfoecken.
Let wel op 't gene vuyt Denemarcken aldaer, onfen Staet aengaende
compt, ende gelooft dat de laften die den onzen affgenomen worden
nyet draechlyck en zyn, jae den onfen desperaet maecken, gelyck
aen den Coninck van Denemarcken gefchreven wordt, als Uwe E:
7
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vuytte copie hyerby gaende fal fien. Indien de laften nyet affgedaen
en worden, beduchte ick voor fwaericheyt, het begonste befoigne
mette Anzeefteden en flaept· noch nyet, maer wordt tot legittime
defentie ende confervatie van de vrye navigatie ende commercien
gevordert. lck verhope dat het geproiecteerde huwelyck aldaer voortganck gewinnen fal; wy verwachten met groote devotie de wedercompfte van Zyne Excellentie Prince Hendrick, ende dat wy mette
felve alles goets sullen ontfanghen ende deelachtich worden.
Hyermede Mynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich Uwe E:
in voorfpoet ende gefontheyt te houden in zyne heylige bewaringhe.
Vnyt den Haghe den 3n April 1613.
Uwe E: dienftwillighe,

(getetkend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
BIJLAGE VIL
Misfive van OLDENBARNYELT,
aan No EL DE CARON,
dat.

ZI

January 1616.

Mynheere, Uwe E: brieff van den naeftleften December hebbe ick
wel ontfangen ende op huyden mit Syne Excellentie ende weynich
Heeren d'zelve rypelick overgewogen hebbende, hadden wel gewenst,
dat die faecke op te gefonden advisen ende memorie mit de minste
befwaernisfe ende niettemin by contentement van Syne Majefteyt hadde
mogen affgehandelt worden, maer fiende dat die geftelt ende precyse
gehouden wort, verre boven defelve advisen ende memorie (die nochtans
op 't alderhoochften gebrocht waren, van 't geene men hier eenichfints mochte hopen mit extreme fwaricheyden te kunnen ofte mogen
impetreren) foe is goetgevonden Uwe E: te adviseren dat nyet geraden gevonden en wort, daerinne vorder te treden, maer te verclaren
dat hier onmogelick verftaen wort, de faecke by de provintien tot
uwen voorflach te kunnen brengen ende derhalven beter te wesen
nyet te moveren dan het gemoveerde nyet te kunnen promoveren
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ofte goede vuytcompften vorderen, alfoe daervuyt nyet dan ondienften en fouden kunnen fpruyten, foewel daer als lu er. Die confideratien in den uwen verhaelt, foe ten opsien van den Coninck,
den prince ende de jegenwoordige Heeren van den Raedt, verblyden den goeden alhier in defe rencontre, ende moeten Godt den
betrouwen ten beften hopen ende toefien. Uwe E: fal
Heere betrom~en
believen de goede hand daeraen te houden, dat defe faecken ten
vuyterften (soe aldaer als hier) secreet moet gehouden worden ende
tot dien eynde by brenger defer my wederom te feynden myn brief!
ende memorie by myn llant
flant geschreven ende Uwe E: gefonden. Van
't geene Uwe E: fchryft van het maecken van cene nieuwe aJiance,
wilt neerftelyck
neerfte!yck ende mit
m;t groote discretie fonderen ende_ onderfoucken,
intentie a/daer
aldaer is, [onder
fonder u eenichsjints inne te laten ofte
wat die inteneie
handelinghe aen te gaen, te engamyneheeren alhier tot eenige nyeuwe hande!inghe
geren int alderminfte, maer latende alles in syn geheel, adviseren
vant geene ghy fult verftaen.
Uwe E: heeft wel gedaen ontkennende mit confidentie ende op
myn woort, 't geene Edmons aldaar adviseert. lck meyne uwe folutie
van myn foon Willem wel pertinent te wefen, conform de waer heyt,
den goeden Heere van PIesfis
Ples[is ende alle vromen, die haren cours nyet
fulcke calumnien foflcken
foucken te tradueeren;
en willen toeftaen, fal men mit fukke
doet devoir in regardt van degeenen die daer commen omme hare
compste herwaens te diverteren, o~me redenen Uwe E: bekent.
Uwe faecke van Palacio [al
fal ick in goede recommandatie houden,
ick en hebbe van Uwe E: noch geen advis ontfangen opte myne
I4nu • Decembris, gaende by duplicate neffens defen; wilt my
van den 14
adviseren van de receptie ende blyff Godt den Heere Almachtich
bevolen. lck fchryve aen den Heere Wynwood, als Uwe E: vuyte
fien, ende my fe er dienftelyck aen Uwe E: gebygaende copie fal [jen,
biedende, bidde Godt den Heere Almachtich Mynheere, Uwe E: te
houden in syne heylige bewaringe.
Vuyt den Haghe den
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January 1616.
Uwe E: dienftwillighe,
(geteekend)
IOHAN VAN O~DENBARNEVELT.
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Wy hebben alhier ontfangen copie van het accort tusfchen den
Furft ende die ftadt Brunswyck gemaeckt, Godt geve dat het duerachtich mach we sen.
lek fchryve aen den Heere Wynwood ende feynde aen denfelve
een corte memorie opte gelegentheyt van de fchult, op hope van
eenige betere confideratie; wilt letten off oirbaer is de brieven aen
Syne E: over te fen den off nyet, ende gelooft dat ick in feer groote
de fe faecke fyn, wel wenfchende daervan noyt gedacht te
peine op defe
hebben.

BIJLAGE VIII.

Misfive van OLDENBARNEVELT,
aan NOEL DE CARON.
dat. 17 Mey 1617.
Mynheere, Syne Excellentie heeft aen de Gecommitteerden van de
provintien die noch ten vollen nyet en hebben betaelt hare quote
in de losfinge van de fteeden van den BrieIe ende Vlisfingen , daertoe
feer ernftige inftantie gedaen, ende ick hebbe 't felve by alle middelen
nae myn vuyterfte vermogen gefecundeert ende verthoont, dat onredelyck ende onbehoorlyck is Syne Excellentie Uwe E: ende die
goede coopluyden langer in de obligatie ende becommeringe te laten
fteeken, fy hebben alles goets belooft, maer die effecten en fien wy
noch nyet. leh hebbe oock den commis van den ontfanger belaft te
beforgen, dat goet geit ende in de bancke werde gebrocht, opdat
van de Putten ende Calendrini, daerover alle reeden van dachten
mogen benomen worden; hy seyt te betalen mitte penningen als die
van de provintien commen.
Wy hopen alhier dat die voorgenomen aliance van Syne Hoocheyt
myne heere de Prince aldaer, mitte dochter van den Coninck van
Spaignen, immers geen voortganck gewinnen fal, foo 't felve ons in
hoochfie becommernisse foude ftellen.
fiellen. Onderfouckt wel ende advide hoochfte
seert van 't geene feeckerlyck verftaen wordt; wy dienen oock ge-
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adviseert hoe des Conincx reyse fuccedeert ende wat daerinne pasfeert.
Htere Care/ton een brieff van Syne Majefteit
Majejleit
Alhier is onlanex
on/ancx by den Hure
reiigions differenten (daervan eopie
gefdreopte reJigions
copie hier beneffens gaet) ge[chreven, overgeleverd;
overgeleverd,. wilt adviseren wat Uwe E: daervan aldaer verflaet;
feheuringe gearbeyt, oock
ooek by
ftaet,. hier wort.' by vee/en tot openbare [c/zeuringe
tumulte ende populaire proeeduyren,
proceduyren, wefende
werende onlanex
onlancx die magistraet
van de fteede
jleede Oudewater, bij het gemeene vo!ck
volck offgegaen een ordre noe
haer gevallen, tot openbare scheuringe
seheuringe streckende. De Heeren Staten van
Seelan! hebben jegenwoordich hier gecommitteerden op te voors: reliSedant
gions
fchrijven opt houden
glans differenten , urgeren volgende des Conincx [c/wijven
van een JYnode
fynode nationael, daertoe oock eenige andere prOJJintien
provintien ende
steeden van Hollant inclineren;
inclineren,. maer die questfen
questien en fijn nyet gedefineert bij eenige gemeene JYnode,
fynode, zoodat
zoodat een nationale van dele
defe landen
daervan geen definitie en can doen, ende Jijn
fijn de particuliere JYnode
fynod(
kerckelyeke personen mit vooroordelen ende onderlinge verbintenis[en
verbintenisfen
ende kerckelycke
foo ingenomen, dat men vreest voor onvruchtbare vuytover lange [00
compfte.
compjle. Wy syn jegenwoordich
jegenwoordic!l by reces op dit poinct
poinet in Hollandt
noch vergadert, om eenich middel te beramen ende vinden, waerdeur
Iladde
defe
fwaricheyden mochten in jli/jfant
de[( [waricheyden
ftilftant gebroc!tt
gebrocht worden. lck hadd(
Majejleyt gebleven [oude
foude hebben by JYn
altyt ver/loopt
verhoopt dat Syne Majefteyt
fyn voorgaende [chryven,
fcl1ryven, als dat [u!cke
fulcke questien deur autoriteyt van de
Overieheyt ende nyet by kerckelycke per[onen,
perfonen , in jlilte
behoren gebrocht
gebrocl1t
Overicheyt
ftiJte bdlOren
Majejleits intentie daertoe ftreckt,
jlreckt,
te worden, ende hope noch dat Syne Majefteits
hoewel den brieff JJan
jJan JYnode
fynode [preeckt.
fpreeckt.
N.a
N.-

Adviseert hoeveel fcheepen onder het beleyt van den Graeff van
Suythampton in fee gaen, van wat groote die syn ende wat cours
Spaenfehe fee tusfchen
tusfehen Engedfelve fullen houden; wy hebben opte Spaenfche
lant ende Afrique by provisie fes fcheepen
feheepen ge
geordonneert,
ordonneert , maef
maer u
lam
advis van Moy Lambert en gaet nyet vast; den Heere van Opdam,
feheepen deur de Sondt
Hoilandt gaet mit fes goede fcheepen
admirael van Hollandt
opte Oofterfche fee, omme te helpen beletten den overval die voorfehynt te wefen van het ryck
ryek Sweeden.
genomen fchynt
Hartoeh van Savoyen is geaccordeert,
geaeeordeert,
Indyen aldaer yet voor den Hartoch
fel ve adviferen, in Dllytslant
Duytslant en was by de lefte advifen
wilt 't felve
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nyet gedaen ~ dan terwylen de faeeken in Vranekryek ha er fehynen
tot rufte te fehieken, foo is hope dat een fehonen hoop ruyteren
by den outften foon van den Heere van Oyen~ jegenwoordieh Heere
van Oyen ende van der Dusfen ,~ tot dienft van de prineen van
Vranekryek gelicht, ende nu omtrent Metz leggende;. tot dienfte van
den Hartoeh
Hartoch van Savoyen fullen mogen gebruyekt worden, is niettemin onfeeeker; den Gouverneur van Milanen is feer verfterckt mit
nieu volck, fonderlinge vuyt Nederlant ende Napels, den Hartogen
er vermindert deur fieckte,
leger is fe
feer
fieekte, oorloge ende befettinge van de
veroverde fteeden ende fterckten
fterekten in de naefte vier maenden, het
volck vuyte Nederlanden in de Srie van Venetien fyn in goede ordre
aengeeommen.
. Uwe E: en heeft my noch nyet geadvifeert, immers yet nae myn
onthollt
ontholit... van de receptie van de veerthien hondert gulden, ende en
heeft oock
ooek noch geen ordr.e geronden
ge(onden opte betalinge van de refterende
duyfent gulden; ick
iek wachte
waehte op Uwe E: advis ende goede belieffte
ende mit myne dienftwillige gebiedenisfe bidde Godt den Heere Almaehtich,
maehtieh, Mynheere Uwe E: in voorfpoet ende gefontheyt te houden
in
111 syne heylige bewaringe.
Yuyt den Haghe den XVII Mey 1617.
Uwe E: dienftwillighe,
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELD.

BIJLAGE IX.
Misfive van OLDENBAllNEVELT.
aan NOEL DE CARON,
dat.

ZI

Augustus 1617.

Mynheere, lek houde den tweeden termyn betaelt te wesen, maer
iek van de gebreecgebreeede anticipatie van den derden termyn en ean ick
verfehyndaeh
kingen nyet te wege brengen; dan feggen tegens den verfchyndach
gereet te fullen wesen, ende dat men van·
van haer nyet meer en mach
eysfchen.
eysfehen. lek fal blyde wesen als de refte van foo grooten hande-
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linge
Iinge fal wefen
weren voldaen, daeraen ick
iek de goede hant fal houden,
maer Uwe E: moet Syne Excellentie in de befte manieren ende
oock inftantelyck porren, want anders wort de faecke vergeeten,
fwackheyt ende ouderdom en can ik die trappen nyet
ende mits mijne [wacHeyt
soowe! op, als iek
soowe/
jek plach, ende die re/igions
re!igions questien maecken al te
t(
drage!yck en Jijn,
fijn, ten opfien
met alteratien , die voor mij langer nyet drage/yck
opJien
jJan mijne indispositie, ende dat myn hart [chreyt
fchreyt in den cours die
J!an
alhier is houdende, OjJ(rwegende
Cas;men alMer
overwegende dat ten tyde van Hartoch Casimier ende de prince van Chimai,
Chima;, ten naeften ge/ijcken
ge!ijcken cours in Vlaenderen gehouden werde, ende by tyde van den Graeff van Leycester
binnen de ftadt Utrecht, ge!yck
ge/yck UWi E: beft is bewust, myn hope
!laet
naet op Godt den Heere
HeereAlmachticlz,
Almachtich, ende dat die wel
wei be[chaempt
befchaempt
maecken
maeeken [al
fal dengeenen die yet anders als Jijne
fijne eere eude glorie, ende
des lants welvaren, mit behoudenisse van de vrye ende gerechticheygereehticheyden van dien, ter harten llebbe.
hebbe. lck
lek dencke
deneke daervoren te leven ende t(
te
onveranderlijek, ge/yck
ge!yek die principae/ste
principae!ste van
sterven onveranderlijck,
J!an mijneheeren
mijnelzeeren d(
de
Staten van
J!an Hollandt ende Weflvrieslant tot noch toe oock gere!ölveert
gerejólveert
voorftellen-- ter éontrarie
blyven, ge/ooft
gelooft vaste/yck dat alle voorfte!len
contrarie injurieus
calumnieus syn.
ende ealumnieus
lck hope dat Uwe E: van de
lek
de XXM ponden fal geindempneert
worden, maer bidde in de befte forme, u nyet meer te engageren,
houdende voor feecker, dat
datdi'e
die groote der mindere ruine weynich
derfel ver erifgenamen
achten, gelyck veel min derfelver
erffgenamen fouden doen.
lck duchte dat van de Engelfche fcheepen weynich fal vallen,
men geeft ons woorden ende goede hoope, ende daerentusfchen
doet men ons die coften ter fee alleen dragen; 't felve is in de verapparentelyck nu weder gefchieden,
leden jaren gefchiet ende fal apparente1yck
want onfe equipagie is dit jaer weder groot opte cuften van Spaignen,
Je fchade in Yerlant gevallen dringt men ons hooch op, hoewel die
de

notoirlyck jegens een rover in desordre syn gevallen.
Den Coninck heeft feer wysfelyck
wys[elyck gedaen latende te urgeren,
't
geene hy nyet en fach te cunnen impetreren
impetreren;j wy rullen
fullen mit devotie
'tgeene
generae1 d'er carmelyten ende den gevangen
wachten wat van den generael
Engelsman aldaer verftaen
verf1:aen fal worden, ende off
oft' de gemeene [aecke
faecke
daerby can worden gedient.
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IVy lubben
htbben hier in dele
deje extreme
extremt jwaricheydm,
jwaricheyden, om noch laten beWy
wegen omme voor vier maenden, als Augustus, September, October en
ingevalIe van
November den Hartoch van _Savoyen, te assisteren, ingevalle
oorloge,, ter maent mit ll JJyfftich duyfent
duylent guldem;
guldens; ick
lek
continuatie van oorloge
wenfc!Ie
wenlclze dat de Venetianen ende den voors: Hartoch by Syne MajeJleY1
MajefteY1
ende andere behoorZrck mochten {{eassisteert worden, gelyck hare refpectieve faecken ten hoochften vereysfchen.
Men hoopt alhier dat Syne Majefteit de proceduyren van den
Eertshartoch in de faecke Puteani mit ernfte ter harten fal nemen,
gelyck wy hier doen de arresten in Spaignen ende elders op onfe
fchepen gedaen.
Brenger defer is myns broeders foon Uwe E: bekent, hy heeft te
Leyden ~usfchen 4 ende 5 jaren geftudeert; ick foude hem geerne
voor ongeveerlyck een jaer tot Oxfoert ofte Cambreis, by een goet
go et
profesfeur in de coft beftelt hebben; wilt hem fes ofte acht dagen
faC0I1l1eren ende inftrueren, ende daernae
by u houden, een weynich faconneren
naer een van de voors: universiteyten, mit adres aen yemant van de
profesfeuren aldaer, omme als ftudent commenfael te wefen, addresprofes[euren
feren, in de befte forme, als hy aldaer omtrent een jaer fal geweeft
syn, is myn meeninge hem in Vran~kryck tot Angiers, Samuer ende
ftaderen ende converseren, ende
Orleans een goeden tyt te laten ftÎIderen
ltalien ende Du
Duytslant
voorts Italien
ytslant te doen befoucken.
Hiermede mynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich Uwe
E: te houden in zyne heylige bewaringe.
Vuyt den Haghe den

21

Augusti 1617.
dienftwillighe 1
U we E: dienftwilligh.e,

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

Uwe E: lefte syn geweefl:
geweeil: van den I1 Augusti, myne indispositie
is oorfaecke dat ick fooveel
foovee1 nyet en fchryve als te vooren wel is
gedaen; ick fal daerentusfchen in alles het befte doen, ende opte
op te
poincten van uwen voors: brieff . letten ende vorderen tgeene beft
weefen zal.

( 89 )
BIJLAGE X.
Misfive van OLDENBARNEVELT
aan NOEL DE CARON,
dat: 27 September 1617.
Mynheere, Uwe E: lefte is geweeft van den 3n defer; voor antwoort
waart bedancke iek
ick Uwe E: foo
fao voor de receptie van myn neeff
alS di~ advisen; myne intentie was dat hy defe winter in een van
de universiteyten van Engelant soude verblyven, omme den loop
van de ftudien ende 't geene daervan dependeert aldaer te sien, maer
go et vmden, ofte
indien Uwe E: om redenen 't felve nyet en foude goet
dat hy daertoe nyet wel en is te disponeren, ende fyne ende Varicks
humeuren wel overeencomen, rnde ghy fulcx geraden vint, wilt
I
Vranekryek nae een van de Universiteyten
als dan hem fyne reyse nat' Vranekryck
buyten Paris doen vorderen, ick
iek hope immers dat den Coninck het
misverftant in fee by den fcheepen
feheepen van de visfcherie gepleecht (als
gedesavoueert ende mit courtofie gerecompenseert) in vergeeten
wraeeke daerover vorderen fal.
ftellen ende geen vorder wraecke
Die fwaricheyden
fwaric1leyden vuyte reljgions
religions differenten lopen tot alle forten
van apparente extremiteyten, omdat men beduellt
bedueht is dat men jegens
recMen, by extraordinaris wegen ende pop1llaire
populaire oproerten ,
der landen recllten,
het recht ende autoriteyt, omme in kerckelycke differenten ende over
kerckelycke tersonen ordre te ftellen, de Hoge Overicheyt van de
respect/ve provintien ontneemen
ontncemen,, ende ter dispositie van kerckelycke
perfonen (als oen
aen een Nationael
Nat/onael Synode) brengen wil, ende dat men
het vo/ek van oorloge wil verbieden de overicheyt ende magistraten van
fteeden nyet te assisteren int offweeren van datelickheyden, die men
onder pretext van religie, jegens die ordre ende bevelen van de ma-

'gistraet
gistroet [oude willen voornemen. Dit wor~
wor~ gehouden te ftryden jegens
die ordinaris rechten der refpective prov/ntien,
provintien, die e/ex van allen
tyden recllt
reclzt van fouverainiteyt ende opperfte gebiet in den haren heb.
ben gehadt, ende felve by alle tractaten, ende naemtelyck by de N aerdere
dispojitie gereferUnie ende anderen oock in jpecie hebben tot hare dispoJitie
vurt, [onder daerover
(/aerover gemeenfchap mitten andere provintien gemaeckt
gemacckt
8
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te hebben. Oversulcx en is die ordre by de kerckelijke personen, in
91I ende 86 by den pro
provinvindrie gehouden nationale fynode annis 78, 9
tien nyet aengenomen, maer hebben meeJl
meeft alle proJJimien,
provintien , ~lcx in den
haren ordre geJlelt,
geftelt, de proJJintie
provintie JJan
van Utrecht die onder het dexel JJan
van
de religie meeJl
meeft getroubleert is geweeJl,
geweeft, heeft by het aennemen JJan
van
gouverneur daerjegens [pecialicker
Sym Excellentie als gouJJerneur
fpecialicker gehandelt als
maer Hollandt en heeft noyt ged,acht, dat men henluyden
anderen, matr
queftie [oude
Joude mOJJeren.
moveren. Syne MajeJleit
Majefteit heeft int /fuck
/luck JJan
van de
daerop queJlie
autoriteyt, ende oock dat men int Jluck
ftuck JJan
van de predeJlinatie
predeftinatie ende geJJolge
gevolge
geen tolerantie en wilt toestaen, [00 groot interest als myneheeren de
Staten; wilt by alle gelegentheyt goede offitien by Syne Majefteit
Majefieit
faecke. helpen doen.
doen,
in defe faecke,
lek wilde wel dat die aliancie tusfchen Engelant ende Vranckryck
van het huwelyck getroffen ware; fchryft serieuselyck aen Syne
Excellentie tot vorderinge van de betalinge, ick werde hier noch
opgehouden door myne indispositie ende getreeden fynde in myne
71 jaeren wort my geraden van alle ferieufe befoigne op te houden,
tot betere dispositie.
Mynheere,
Almachtich,, Uwe
Hiermede M
ynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich
E: te houden in fyne heylige bewaringe.
Vuyt Utrecht den z7nn Septembris 1617.
Uwe E: dienstwillighe

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

BIJLAGE XI.
Misfive van OLDENBARNEVELT,
OLDENBARN:tVELT,
aan LEDENBERG ,
dat. 7 October 1613.

terfiont ontfangen zyn dese z,
Mynheere, Onder andere brieven terftont
daervan het gesubreguleerde deefe ftaet
fiaet ende ftadt
fiadt concerneert, ick
èn kan van de Fránce compagnie l1yet geloven, 't fal nyettemin go et
én
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weesen, dat nyet alleen goede wacht in de poerten gehouden werdt,
maer oock dat men van boven en~e beneden de reviere van de
Leek van de naefte fteden zeeckerlyck mach geadviseert werden' off
eenich vo1ck
volck op ofte off mochte komen, ende dat gelycken ten
opfichte van Amersfoert mach gedaen werden.
Vale den

rr

October ft: nov:
Uwe E: dienftwillighe

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
Gelefen igni, ende zeynde
my weder de 2 brieven.

(autograaph).

BIJLAGE XII.
Misfi
Misfive'
ve' van OLDENBARNEVELT,
aan NOEL DE CA RON ,
dat: 4 January 1618.
Mynheere, Seedert die myne van den 8n November, hebbe ick
twee Uwe E: brieven wel ontfangen, ende bedaneke
bedancke u feer vriendeIyek
Iyck J'oor alle gedaen goede offitien, ende die advisen my daerby gegeven.
Myneheeren de Staten van Hollandt syn in de maent van
)Jan December
omtrent achttien dagen vergadert geweest, in deselve vergaderinge syn
veele voorslagen tot accommodatie van de gefcMllen gedaen;
gedaen,. den Heen
Heere
Ambasfadeur van Syne Majefteit van Vranckryck heeft ooek
oock in defelve
vergaderinge groote instantie gedaen tot eenicheyt ende onderlinge
tolerantie, gelyek
ge/yck Syne Majefteit van Groot Brittannien in den jare
1613 feer wysfelyek
wysfe/yck by twee syne brieven, [00 aen de Heeren Staten

Generael
Generae/ als van Hol/ant
Hollant mede gedaen heeft. Het hooehtyt van Kersmisfe
misJe lleeft doen reces nemen, op feeeker voorslagen tot den Xn deser
maent;
maent,. myn hope is dat alsdan wat goets fal gedaen worden, hoewel
die contremine [eer
feer groot syn, iek dueltte
duchte een partie by emisfarisfen
van ome vianden, ende ten deele deur dengeenen die vuyte confusien

Staet eenieh vOQrdeel wachten. Indien Syne Majejfeit
Majefteit te bewegen
in .den Statt
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ware noch ems gelycke brieven te fchrYJ1en als in den voors: jare XVlc
ende darthien gefcreven syn, ick' soude beter vruchten daervan derven
hopen, want dat men eenige provintien ende principale jfeeden, een
fynode nationael wil over den hals dringm, wort by pee/en geoordeelt
jegens recht, reeden , die naerdere unie ende buyten hope van vruchten
te wesen. Die verfcheyden kercken alhier in den Hage hebben deft
Kersdagen meer toeloop gehadt als in voorgaende jaren, indien het
vuyt goede yver compt is pryselyeken; in andere jfeeden ende dorpen,
worden nyeuwe fwarieheyden gemaeckt, ende van fommige commen
opte baen nyet alleen aie religie, maer oock de regieringe, iek duchte
datter veel ftandriseeren. Den Heere Ambasfadeur Carletton fal apparentelyck aldaer c/agen over een libel geintituleert: Weechfchael, uyt
gecommen op fyn propositie; men heeft 't felve doen intreeken , [00
alhier als in alle jfeeden ende plaetfen van Hollandt, maer by plaecaten yet a/hier te doen, daermede fyne propositie [ouden worden voor
goet gehouden, is by veelen gediifieulteert, voordat syne propositie
publickelyek fal wesm beantwoort, daerover men beftch is, ende ooek
omme Syne Majejfeits lejfe brieven behoorlyck te beantwoorden. In
Vranckryck wort geconfulteert omme den Heere van PIesfis Mer extraordinarie te feynden tot accommodatie ende onderlinge tolerantie van
de opinien; ick .verjfae dat den Heere Laicl: apparent is meerder
credyt ende charge aldaer te crygen, men behoort in tyts te letten
omme hem tot goede affectie ende weljtant defor landen te disponeren
ende behoorlycke middelen daertoe te gebruycken, alfoo hy dienfte
fal cunnen doen, wilt mit alle goede infichten daerop letten. lck
hebbe by myne heeren van Hollandt ende den geinteresfeerde fteeden
gearbeyt, omme Syne Majefteit contentement te geven, nopende de
fcheepscappiteynen, ende hebbe daertoe veel te wege gebracht, fu1cx
dat ick goede vuytcompfte hope; adviseert my wat den ambasfadeur
van den Coninck van Sweeden aldael geproponeert ende geobtineert
heeft. My wort geseyt dat a/daer loude wesen een jonekman van
.Amjfelredam in syn particulier, mt1e dat hy eenige Heeren, [00
geellelyeke als waerlycke [oude hebben begroet ende gefproocken van
onfe gefchillen, hy wort gehouden J/oor een goet ende verjfandieh patrioet, van goede patrioten gefproten ende hebbende vule vrienden
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alhier in regieringe, iek gelave dat hy levendieh ende mit goet verftant
kan verthonen, nyet alleen he~ intereft van onsen Staet, detlr defe
religions differenten, maer felffs van Syne M ajefteyt ende fyne zaeeken,
[00 int geeftelyek, als weerlyek. Indien hy Uwe E: fpreeekt ende eenich
goet addres aen Syne Majefteit ofte andere goede Heeren ean erygen,
[al ontwyffelyek voor Syne Majefteyt ende on[en Staet dienftelyek wesen;
iek fyn verwondert dat hier geen naerder advisen ofte wisselen van
myn hroeders foon en eommen. lek wenfche Uwe E: ende ons allen
een geluckfalich nieuwe jaar, myn fwackheyt hanckt my noch feer
aen, maer het leven is beter, ende my fe er dienftelyck aen Uwe E:
gebiedende, bidde Godt den Reere Almachtich, Mynheere, Uwe E:
in voorfpoet ende gefontheyt te houden in syne heylige bewaringe.
Vuyt den Rage den 4 D January 1618.
Uwe E: dienftwillighe

(geteekend)
JOHAN VAN ÛLDENBARNEVELT.

BIJLAGE XIII.
Misfive van

OLDENBARNEVELT,

aan NOEL DE CARON,
dat: 29 January 1618.
Mynheere, Nae het offseynden van myne lefte, hebbe ick van
brenger defer uwen dienaer, den uwen van defen jare fonder date
gefcreven, wel ontfangen, ick hebbe beforcht dat hem.... guldens
voor syn reys ende costen is toegeleyt. Zeedert het offvaerdigen
van denfelven uwen dienaer, fal Uwe E: ontwyffelyck die myne
deur Jan den Bode ontfangen hebben, daerop ick advis ofte amwoort
mit .devotie wachte. Myn [waeHeyt en Jaet noeh nyet toe, dat iek
andere vergaderingen frequentere als van myne heeren die Staten van
Hollandt, werende myne principale laft ende ampt, andere heMe ick
nU over de XXX jaren voluntaire ende [onder gaigen hedient, iek
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[egge myne ouderdom ende indispofitie en laten fulcke voluntaire dienften nyet Joo wel toe, als hier voortyts. lek hebbe mit verwonderinge
veri1:aen dat àen Uwe E: ende aen andere ambasfadeuren, oock
agenten, in dier vougen gefcreven is als Uwe E: ende andere my
adviseren; ick hope daerop mitten eerften wat naerder te helpen
letten, het overseynden van den capiteynen is geretardeert, deurdien
de Heeren Staten Generael haer befwaert gevonden hebben, hem
daermede te bemoeyen; eedoch op Uwe E: fchryven ende die iterative verclaringen van den Heere Carletton, van dat hem nyet anders
aldaer, als een verbale reprimende ftaet te vreesen, fal ick alle goede
difoffitien doen, omme henluyden mitten eerften aldaer te feynden. Onse di[[erenten
ferenten van den ftaet ende religie, ftaen noell tusfchen hope ende vreese,
hope dat men deur een fynode provintiaeJ van Hollandt ende Weftvrieslant,
onder die directie van de Heeren Staten derfelver , ooek ten overftaen
van geleerde, godtfalige ende vreedelievende theologanten ende predicanten van andere provintien , rycken ende landen, die faecke fal mogen
brengen tot een ehristelycke accommodatie, ende bepalinge van de bekende vyff poineten, doende datelyek ophouden alle andere disputen,
ende nieu vigeur gevende de kerckelycke clasJieale ende fynodale vergaderingen in de refpective provintien , omme by censure ende andersJints die ordre getrouwelyek te doen naercommen, daertoe die meefte
ftemmen van Hollant ende Weftvrieslant inclineren. Vreefe dat de minste
fteeden van Hollandt, mitte meefte ftemmen van de andere provintien ,
eenige van GelderIant , Hollandt, Utrecht ende Overysfel by overftemminge jegens haren danck tot een fynode nationael fullen willen dringen,
jegens die religions vreede , naerder Unie, het tractaet mitten Hartoge
van Ansou gemaeckt, ende die handelingen tusfellen de Heeren Staten
van Utrecht ende Syne Excellentie anno 1590, mit kennisJe van de
Heeren Staten Generae! ende van Hollandt, opte de/aeie van het gouvernement aldaer aengegaen, ooek jegens het gebruyck van de Generaliteyt in de naefte dartich jaren, daerby die dispositie van de
religions saecken gelaten is aen de Heeren Staten van de refpective
refpeetive
provintien, e!ex in den haren, die oock
ooek particuliere ordonnantien daerop
gcmaeekt ende doen practiseren hebben, naemtdyck nyet alleen in Seelant
gcmaeckt
ende Utrecht, maer ooek in ftadt Groeningen ende Ommelanden in
i12 den
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jare XVcXCV (als die anno 94 waren gereduceert onder de Genrraliteyt). Den Heere Cadetton dryft opten name van Syne Maj. dit lefle
fler ende ick beduchte vuyt dien cours (nae dm ftaet van ome humeuren)
feer groote fwaricheyden ende inconvenienten fullen ontftaen. Binnen
Oudewater is by populaire tumulte ende mit wapenen in defo jare die
remonftrantfche predicant vuyte kerck~ geJlooten, ende die vroetfchappe
daertoe gebracht, dat fy hare vrye electie van burgemeefteren, volgende
die ordre van de Heeren Staten, Hare E: Ma: ende Syne Excellentie
fchryven, nyet en hebben mogen (volgende de privilegien ende coftumen)
doen; fulcx dat aldaer-.luyden tot burgemeefters geftelt syn, die men
onbehoorlyck gewilt heeft daertoe gebracht te worden. In eenige andere
fteeden, is onder eene ordre ende recht ten naeften gelycke verkiesinge
gedaen. Veele fteeden simde desen cours, ende gedenckende tgeene tot
Utrecht anno 86 gedaen ende tot Leyden anna 87 voorgenomen was,
syn in groot achterdencken ende letten op hare verseeckeringe. Van het
bouck tot Haerlem gedruckt fal Uwe E: de waerheyt vuyte publique
brieven verftaen, hout 't fe/ve voor [eecker, ende dat Bogart eertyts predicant tot Brugge, -nae tot Haerlem., een heftige contreremonftrant,
daervooren in de conferentie van den jare 161 I in den Hage geJonden,
bekent, daervan auteur is, ende dat men het octroy alleenlyck opte
groote letter heeft verleent, fonder het bouck te Jien als in gelycke
faecken gebruyckelyck is. Int jaer I609 was ick tot Amfterdam énde
bevonde dat in denfelven jare in de gereformeerde catadzismus aldaer
War gedruckt een salmbouek, mit ge/yek gebet; ick was daerinne fler
geergert, maer my worde voor solutie aldaer geseyt, dat men die gebeeden druckte als de anno 66 gedruckt waren geweest ende dat die
meeft dienden voor den geenen die onder het cruys in Brabant, Vlaenderen ende andere landen woonden, ende wouden ooek [eggen dat men
van gelycken Joude vinden in de gedruckte salmboueken tot Londen
ende elders in Engelant, ende ooek tot Franekendael ende elders onder
den Pfalzgraeff. Maer iek [eyde dat onbehoorlyek ende abfi/rdt was,
fulex te doen nae de abjuratie; ooek naedat den Coninek van Spaignen
de landen overgedragen Iladde, ende nod abfurder ende vreempder in
defe landen, naedat den Coninek mit foovee! bloets ,goets ende moeyten,
gebraellt was tot verelaringe dat hy op defe landen, nyet en preten~
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deerde. Wilt daeromme letten hoe calumnieuselyck dat men dit ftuck
te van de regierders der ftadt Haerlem ende van de remontot laf
lafte
diefe/ve hate/yck te maecken,
{tranten fouckt te doen verftaen, alomme diefelve
gaet daeromme vast ende refolut, dat die vrienden alhier foo feer
1·egens
legens die Spaenfche heersinge geanimeert fyn, ende deur Godes genade
ten vuyterften verhopen te blyven, als fy
fy altoos nyet alleen mit woorden, maer oock mit wercken get/JOont
gethoont /lebben.
lubben. lck duchte dat den Heer
Car/etton
Carletton (te vee!
veel gelooffs geeft, eenige onfe rust ende wel/tant benydende) onder pretext van seele tot die religie, wel meer by ignorantie
als mailtie.
maNtie. Onfe proceduyren opte vyff poinc~en
poincçen ende eene christelycke
tolerantie van defelve fyn wel ge
fundeert opte twee brieven jJan
gefundeert
jlan Syne
Majefteit anno 1613 aen de Heeren Staten Generael
Generae/ ende van Hollandt
Majefteyt
gefcreven, daervooren Syne M
ajefteyt oock by denfelven is bedanckt,
ende wy hopen ons wel te wachten van bedrogen te worden door equijck wenfehe
wenfche Vorstium over veel hondert mylen van Mer;
hier;
vocatien, ende ick
jck noyt gehoort te hebben dat tusfchen Vorftium ende
edoch bekenne ick
Arminium eenige correspondentie is geweeft, ende en hebbe
I/ebbe van Vorftium noyt hooren
110oren fpreecken by het leven Arminii. lck bidde u
(tium
j)an
j,'an de vrienden ende van myn fwager van der Myle
Myte in fpecie geen
valfche
val/che rapporten te ge/oven;
geloven; maer voor [eeeker
jeecker te houden dat wy ende
hy vast ende refolut fullen blyven in hare oude affectie tot die ware
christelycke gereformeerde
IJ ereformeerde religie, het vaderland ende Syne Excellentie,
christe/ycke
ende wachtende mit affectie Uwe E: advisen, bidde Godt den Heere
Almachtich, Mynheere Uwe E: in voorfpoet ende gefontheyt te houden in syne heylige protectie.
Vuyt den Hage den 29
2.9Dn January 1618.
Uwe E: dienftwillighe,
(geteekend)
JOHAN VAN ÛLDENBARNEVELD.

Uwe E: zal believen den ingeleyden aen den Ambasfadeur van
Vranckryck wel te addresferen.
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BIJLAGE

XIV.

Mis fi vev a n
aan

OLDENBARNEVELT,

NOEL DE CARON,

1618.
dat. z6 Maert 16r8.
Mynheere, Uwer E: brieff
brieft' van den zgn
z3 D February mittet aengenaem
Engelfche bier voor my ende den mynen is hier wel overgebracht;
vriende1yck van alles.
ick bedancke Uwe E: feer vriendelyck
om llOe
be[waerlycker mitte religions differenMen quelt OIJS
fwe langer hoe beJwaerlyeker
ten ende volgende vuyte populaire datelic"heyden (overmits die ongerecht
achterblyven) hoe langer hoe meerder ende grooter jalousien ende ae/tterdencken,, die factieuse libellen worden noch grooter ende jlouter, nyemant
deneken
en eompter
camp ter onbeJehent
onbe[chent van de baen; ick hebbe 1Ioor alle myne moeyten,
tra1laillen ende beJwaerlieklteyden
be[waerlickheyden wel drie dobbelde portien; edoch hope
OJIerwinnen ende myne actien wel te 1Ieralles deur Godes genade te O1lerwinnen
dedigen by alle 1Iroomen,
vroomen, Joo
[aa lange recht ende reeden mogen plaetJe
plaet[e
flebben, daeraen by 1Iee/en
1Ieelen getwyffelt wort. Indien Syne Majejleyt hadde
hebben,
belieft te blyven by syne brieven aen de Heeren Staten Generael ende
van Hollandt mit goede conJideratien
eonJideratien anno 1613 gefcreven,
gefcre1Jen, wy en
/àuden
dele Jwaricheyden
j'waricheyden nyet gecommen syn. Van tgeene daerop
fouden in deJe
alMer
deJen, maer
alhier jegenwoordic!J gebefoigneert
gebej'oigneert wort, gaet copie neffens de[en,
het
lIet en Jmaeckt
[maeekt beyden partyen nyet wel; my is leet dat iek
ick Uwe E:
ean Jc!Jryven,
[c!lryven, inaien der wat goets eompt
compt
geen beeter tydinge hierop en can
fal U deelaehtich
{al
deelachticlt maecken. Syne Excellentie vertooeh
vertooch van hier op
Dynsdach deur Leyden ende Woerden, ende quam 't
[avonts tot Utrecht,
Dynsdaeh
'tJavonts
janderendaechs naer Arnehem opten GeiderJchen
Gelder[chen lantdaeh;
van daer janderendaeehs
lantdacll;
daeeh is van hier
Prinee Heyndrick.
ltier ooek
oock derwaerts vertogen Prince
van daec!J
Die fcheepscapireynen
fcheepscapiteynen fullen mitten eeril:en overcommen, die fieckte
van de capiteyn van Enckhuysen is oorfaeck van het re tardebei1:en excuferen ende hare wedercompfte fooveel
ment; wilt 'felve ten beften
doenelyck vorderen; het ftuck van Spaignen en behaecht my nyet,
men moet Godt den Heere bIdden voor een betere vuytcompste,
als ick duchte.
9
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lek en can Uwe E: nyet raeden omme U in foo fwaren verbant
aldaer langer te houden, maer Uwe E: kent die conftitutie aldaer
beft, toch wilt wel letten op Uwe E: ende der uwen verfeeckeringe,
wy syn al fterffelyck. Int fchryven van defen ontfange ick den uwen
van den 9n defer, het voorgaende dient ten deele tot antwoort;
van de faecke van Dennemarcken hebben wy hier brieven voor ons,
ware beeter (myns ooraeels) dat den Heere Carelton·
Carelton- van Syne Majesfaeeken alhier te befoigneren, naer
teyt ge/ajt ware in de re/igions
religions faecken
inhout van Syne Majejteits brieven van den jare 1613 aep de Heeren
Staten l'an
j.lan Hollandt ende JfTejtvrieslant,
lYejtvrieslant, ende ooek
oock aen de Heeren
StatelI Generael ende
Staten Generael gefereJJen,
gefcreJlen, ende dat de Heeren Statm
van Hollandt beJoigneerden
ajejteyt,
befoigneerden volgende hare antwoort aen Syne M
Majejteyt,
als malcanderen te quellen
queUen mit het voorgeflelde
voorge/l-elde fynodus nationael (alJoo
(alfoo
veroorfaecken, als men wel
myns oordeels) 't felve meer quaets fal veroorfaeeken,
munt, 't welck in tyts wel diende voorgeeommen.
voorgecommen.
meent,
My is Ie
et dat Uwe E: mit myn neeff foo fe er is bemoyet; ick
leet
vinde goet dat Uwe E: hem in plaetfe van vyff hondert guldens,
die van de duysent refteren te betalen duet
doet tellen fes hondert gulden, omme syne reyse te vorderen nae Vranckryck; den commisfaris
Snouck fal die wissel accepteren ende voldoen.
Brenger defer Jan de Bode, heeft aldaer mit een hoveling wat geschil op een asfignatie van Volbergen ; wilt hem behulpe1ick
behulpelick wesen
om te rechte te commen.
Volbergen hebbe ick doen vermanen totte fatisfactie bij uwe
brieven begeert.
Hiermede Mynheere, bidde ick
iek Godt Almachtich U E: te houden
in gefontheyt ende lanck falich leven.
Vuyt den Hage den z6n Marty 1618.
t618.
U
we E: dienitwillighe,
Uwe
dienftwillighe,
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVEL~
OLDENBARNEVELT.
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Den Heere Carelton is van daech voer myn bedde, daerinne ick duer
indispositie acht daghen geweest zyn, geweest, heeft van de zaecken
van Dennemarcquen gefproocken; ick zoude geerne fien een legatie
van een groet aengenaem perfoon als Hoeft ende eenighe neffens
diezelve omme tot accommodatie te befoigneren; alle datelyckheyden
zyn my fuspect.

BIJLAGE XV.

Misfive van ÛLDENBARNEVELT.
aan NOEL DE CARON.
dat. 5 Mey 1618.
Mynheere, Wy blyven alhier noch befwaert
be/waert mitte rel/g/ons
religions verschillen
ende gevolge van dien, jegens my ende myne actien
aetien wort mit /editieuse
feditieuse
libellen, volleugenen, valfheyden ende calumnien
ealumnien by complot geprocedeert.
geproeedeert.
Ick
lek hebbe genootfaeckt
genoot/aeekt geweeft de bygaende remonftrantie aen myne
heeren de Staten te doen; ick
iek weet dat u mishaecht
mishaeeht het ongelyck
ongelyek dat
my aengedaen wort; ick en he noch geen beter
beterfehap,
fe hap , men wil mit
on/en Staet
gewelt een nationael synode hebben, die twee lefte hebben onfen
veel quaets gedaen, [00 dit l'oortgaet
J'oortgaet is thienmael meer quaets te
vreesen
vreesen,, wefende
we/ende die gemoederen ten alderllOoclljlen
alduhooehften jegens maleanderen
verbittert. Indien Syne Majefteit hadde belieft te blyl/en
blylJen by den voet
in den jare 1613 by iterative brieven aen de Heeren Staten Gemme!,
Gemrae/,
ende van Hollandt int particulier gefcreven,
ge/ereven, ende daertoe syne brieven
van het verleed
ver/eeden
en jaer wel konden geappliqueert worden, wy [ouden
ons in betere poincten vinden. Uwe E: weet dat eleke provintie haer
recht van [ouverainiteyt,
faeeken
[ouJlerainiteyt, [00
[aa in kerckelycke als weerlycke /aeeken

heeft, dat bij de .naerdere unie (we[ende het fundament van de vergaderinge van de Heeren Staeten Generael) die dispositie over die
1"eligie,
t'e/igie, aen eleke provintie expresse/yek is gelaten, dat daeromme

(

100 )

nyemant Jonder vrywillich confent, noch by de Staten Geneiad, nocMe
yemant anders rechtmatelyck kan gedwongen worden ende te confenteren dat tgeene die Heeren van Hollandt (seljfs op het iteratyf fchryven
van Syne Majefteit) hebben gedaen of by den Heeren Staten Generael,
of by een fynode nationael, [oude verandert worden en kan het recht
ofte gebruyck der landen nyet lyden, wefende de faeeke felfs feer
important ende die consequentie ten alderhoochften fchadelyck. Hollandt
heeft meeft alle de provintien tot haer liberteyt gebrocht, nu van haer
ofte haere kerckelycke Illyden wetten te ontfangen en kan haren ftaet
nyet Iyden, is teghens haer recM ende 'gebruyck daerinne die andere
provintien ende Syne Excellentie als Gouverneur fehuldich syn hen te
befchermen, als onder het beleyt van de Heeren van Hollandt een
kerckelycke vergaderinge van haren ge/zouden weráe, ende dat daer
byquaemen vuyt andere rycken ende landen, [00 wel kerckelycke ende
politique per[onen, oock vuyte andere provintien , kerekelycke, [00 [oude
mit eenige apparentie van vrucht kunnen geprocedeert worden, fonder
lesie van yemants gerechticlleyt, wilt daerop letten ende het befte doen.
Den Heer Carletton eompt mitten eerften aldaer, ware den Coninek
van onse ordre ende recht wel geinformeert , wy fouden beter hoop
llebben, als nu, terwylen men siet, dat men by notoir erreur buyten
flants meent, dat die [ouverainiteyt ftaet by den Staten Generael, twelck
nyet en is, dan in faecken, die by de naerdere unie gemeen syn ge
maeekt, maer in alle andere faecken, als religie, juftitie, politie is de
[ouverainiteyt by eleke provintie gebleven, t welck de vuytheemfche nyet
wel en kunnen begrypen; dit was die reeden dat Syne Majejleyt aen
mynheeren van Hollandt syn advis gaf, t welck by den Heeren Staten
ende remonftranten danckelyck aengenomen is, maer by de anderen verworpen. De legatie op Dennemarken is goet gevonden, de Jieete van
Graef Ernft van Nasfau /teeft doen deputeren den Grave van Culenburc!l,
geassisteert mit vier, vuyt verscheyden provintien ende il:eeden. Het
ware goet dat Syne Majeil:eit oock aldaer een befeyndinge hadde
gedaen, want Spaignen, Polen ende het huys Oostenryck practiferen
aldaer geil:adich, ontwyffelyck jegens alle religions verwanten. Myne
dispofitie begint wat te beteren, maer die crachten en willen nyet
commen, ick gelove dat het den ouderdom is belettende. Hiermede

(

JOl )
JOl)

iek Godt den Heere Almachtich
Almaehtich Uwe E: in voorMynheere, bidde ick
fpoet ende gefontheyt te houden in fyne heylige bewaringe.
Vuyt den Hage den sn Mey 1618.
Uwe E: dienftwillighe vrient,
vrien~,

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
Syne Excellentie is van daeeh
daech
vertogen na
naer
er Overyssel.

BIJLAGE XVI.
M isfi ve van OLDENBARNVELT,
aan den Heer VAN LANGERAK ,
dat.

Z

Juny 1618.

Mynheere, Seedert myne leste, syn my die uwe van den ZIn ende
Juny
J uny wel ter handen gecommen, die ingeilooten hebbe ick geaddresfeert, ick fal die goede hant daeraen houden, dat het fchip
Zzn

weder nae Diepen gefonden werde omme de penningen te halen,
dat den bode ofte courier mitte brieven van den ZIn gefonden
ende dar
fal worden betaelt. Uwe E: meent dat syne brieven daervan den
brieffvan I I (Syne Excellencie) mentie maeckt, foude wefen geopent,
ende daeromme nodich te wesen couriers expres te feynden, omme
te voorcommen gelycke openinge, ick en vinde 't felve nyet goet,
dan om importante faecken in grooten haeft befl:aende,
beftaende, het fchryven
I I (Syne Excellencie) is gefundeert (myns oordeels) dat eenige gevan II
committeerden tot defe vergaderinge aen dewe/cke ick int fecreet ope-

dim hebbe gedaen,
gedam,
ninge van denfelven brieft ofte den inhouden van dien
de faeeke nyet te rechte verftaen
verftam ofte gerapporteert hebben, want u
fchryven en hout nyet dat 1 I (Syne Excellencie) yet foude begeeren ofte
voor hebben in de faecke, ma er dat gefeyt wort dat 87, 76 (de contrefulck voornemen foude hebben,
remonftranten) gereformeerde religie fuIck

(

10'2 )

ick foude tfelve wel felft's
felffs verthoont hebben, maer ick en vonde nyet
goet 471 (M. du Agean) daerin bekent te maecken om redenen, ick en
can nyet quaet vinden dat ghy aen 1 I (Syne Excellencie) fchryft tgeene
off oorbaer is U autheur
autlieur te noemen, vin de ick
U gefeyt is, maer oft'
bedenckelyck, in allen gevalIe dient die daerop geconfulteert. Wy
fyn in een vreempde wereJt,
werelt, men weet nyet wie te betrouwen; de
meeile provintien voorderen feer 't nationael fynode, ick gelove dat
Uwe E: daervan haeil aldaer wat meer verilaen fal, Hollandt ende
Utrecht en hebben nyet geconfenteert en corps, Overyssel heeft
verclaert noch eenige meer gecommitteerden te wachten, tot dat hare
pnncipalen int nationael synode hebben bewillicht
dçn Heere Almachtich Uwe E:
Hyermede Mynheere, bidde ick Godt dt;n
in voorfpoet ende gefontheyt te houden in zyne heylige bewaringhe. 1)
Vuyt den Haghe den

U
'2
'lU

Juny 1618.
Uwe E: dienilwillighe,
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

BIJLAGE XVIL
XVII.
Misfi ve van OLDENBARNEVELT,
aan den Heer VAN LANGERAK,
LANGERAK ,
dat: 2'2 Juny 1618.
Mynheere, Alle Uwe E: brieven tot den 25
'l5 Mey toe gefcreven,
syn alhier wel overgebracht ende my ter handen gecommen, den
Heere Burgemeefter Nobel doet in de addresfe goet devoir ende
meriteert wel tgeene uwe leilen inhout, ick fal blyde wefen als iek
daertoe wat go ets fal cunnen doen, maer den anderen feyt fyne
hoff aldaer te hebben, let we! op wat fundament die
commissie vuyt het hoft'
propooften van den Heere 471 (du Agean) in den uwen van den 18 D mede
verhaelt gefundeert
gefundeert syn ende onderfouckt alles by alle bequame midD

I) Wat na de cijfers ingehaakt staat, is de verklaring door cene
ccnc andere hand
op den rand gesteld.
.
.

( TOS )

delen, adviserende by alle gelegentheyt van fu!ckc
fu!cke ende gelycke
ny,et gebrocht totte notelycke
importante faecken, wy en fyn noch n~et
ende gewenfchte
gewei1.fchte eenicheyt, maer en despereren daervan oock nyet,
Majejeyts goede vermaningen deur den Heere du
hopende dat Syne MajeJl:eyts
Maurier int generael ende particulier tot meermalen end,e noch binnen
IIlc duysent
drie dagen (neffens die openinge van het confent van de lUc
ponden) gedaen, ende 'tgeene voorder van Syne Conincklyke affectie
tot onsen beften verwacht wort, daertoe veel go ets doen fal, gelooft
dat alle vromen sukken goede offitien seer aengenaem syn, hoewel
daertegens oock misgenoegers 'syn, als Uwe E: ontwyffelyck oock
aldaer wel verneempt ende noch vernemen fal, daerop wel gelet fal
moeten worden, indyen aldaer yet goeds tot onsen beste voorgenomen
wort, hout aen het effect van dien, die goede hant. Myn vertrouwen

is, dat Godt den Heere een goede vuytcompfte
vuyteompfte verleenen ende defe
landen van onheylen bewaren fal; op 't geene Uwe E: van de
twee vrouwen begeert, fal- ick by gelegentheyt helpen het befte doen,
Cres (Monsieur d'Aersfens) maeckt ftoutelyck
ftoutelyek den haen, maer de
waerheyt fal wel die overhant winnen, waermede my aen Uwe E:
dienftelyck
dienftelyek gebiedende, bidde Godt den Heere Almachtich
Almaehtich Mynheere,
Uwe E: te houden in syne heylige bewaringe.
Vuyt den Hage den

ZD

Juny 1618.
Uwe E: dienftwillighe
(geteekend)

JOHAN VAN

OLDENBARNEV~LT.

BIJt.AGE
lHJ1.AGE XVIII.
Misfive van
Van OLDENllARNEVELT
aan NOEL DE CARON,
dat: 7 Juny 1618.
r6r8.
Mynheere, lck
lek ben verblyt geweest dat Uwe E: goede directie,
faeeke van den capiteyn
eapiteyn van Rotterdam foowel heeft doen
die faecke

(

104. )

offiopen; wilt de goede hant daeraen houden, dat jegens onse visfchers geen nyeuwicheyden en werden voorgenomen. Wy hebben
ordre gegeven dat fy Syne Majefteyts ondersaten alle gunften ende
faveuren fullen bewysen ende nyet onbehoorlicx "tot haer nadeel
attenteren. lek hope dat men te wege brengen fal, dat eenige aen
Syne Majefteit fullen gefonden worden, om me foo opte faecke van
de Ooft Indifche Compagnie als anderen, alle behoorlycke offitien,
tot vorderinge van eenicheyt ende onderlinge vrientfchap te doen,
intJien Syne Majejleit tot accommodatie van onfe religiolJS differenten ,
alhier foude willen feynden; by fommige wert gemeynt dat die bisfcllOppen van Rochejler, Duimen ende Liesvelt wel die bequaemfle
totten vreede fouden wesen, maer Uwe E: moet hierinne [eer voorJichtelyck gaen; die lJromen hopen noelt ten bejlen, betrouwende op Godt
den Heere, ende hare oprechte goede meeninge tot Godes eere, des
lants endejleeden welvaren ende verfeeckeringe. De llOpe is dat een
provintiale kerckelycke vergaderinge alhier veel goets fal ctllJnen doen,
byeenige goede vuytheemfche wel geassisteert synde. Syne Excellentie
heeft den Heere van Marquette nae Vranckryck gefonaen, om fyn
lenen te verheffen. lek wachte mit groote devotie advis van 't geene
Digby vuyt Spaignen brengt, let wat aldaer ende elders pasfeert
onsen ftaet raeckende, ende advifeert by alle gelegentheyt, ende my
feer dienftelyck tot Uwe E: gebiedende, bidde Godt den Heere AImachtich U Mynheere, in voorspoet ende gefontheyt te houden in
syne heylige bewaringe.
Vuyt den Hage den

r

Juny 1618.

Den Heere Carlton is op fyn vertreck vereert mit drie duysent
guldens. Sundeert wel 't geene hy aen Syne Majejleyt van alles, fao de
religie, als de regieringe deler landen amgaende fal rapporteren, ende

verfeeckert Sym Majefteyt by alle geiegemheyt, dat de Heeren Eedelen
ende die meejle groote jleeden van Hollandt ende Wejlvrieslant, foo
wel die religie, als die regieringe geertJe souden houdm in de poincteft
daerinne die nu XXX jaren geluckelyck door Godes zeegen tot eonten-

( 1°5 )
temmt van hare ende Syne M
Majefleyt
ajefleyt van Engelant
Enge/ant gehouden .ryn geweest, maintinerende mit.
m# authoriteyt opte que(lie van de predeflinatie
ende gevolge van dien, den wyfen raet van Syne Maje/leyt iteratÎveiterativelyck by .ryne brieven foo aen de Heeren Staten Generael
Generae/ als den Heeren
Staten van Hollandt ende Weflvrieslandt gegeven anno 1613 ende by
verfclzeyden hare refolutien daernae geconfirmeert.
geconjirmeert. Men heeft reeden
van twyffelen off in den landen nyet en syn, die in de regieringe veranderinge begeeren; ende in de reNgie
religie die ordre van Vranckryck,
fynoden pro-.
fonder authoriteyt van de wettelycke overheyt deur de JYnoden
vintiael ende nationael willen beleyden, het recht ende constitutie van
Hollandt ende Westvrieslant, hare hoocheyden en~e digniteyten, oock het
recht 1Jan de Heeren Eedelen, fleeden ende veel notabele inge.retenen,
is daerjegens
daerjegen.r flrydende, ende de provintien, leeden ende fleeden hebben
by de Naerder Unie malcanderen belooft, daerinne mit Iyff,
lyff, bloet ende
goet te defenderen; doet tfelve wel verftaen, opdat .!)'yne
.!))ne Majefteyt tot
JYne
fyne ende defer landen dienfte, daerop in tyts mach letten.

Uwe E: dienitwillighe,
(geteekend)
JORAN
JORAN VAN
VAN OLn~NBARN~VELD.
OLn~NnARNEvELD.

Den 7"
7h Juny 1618

BIJLAGE
BIJLAGE

XIX.'

Mis
Misfive
fi vev
van
an

OLDENBARN~VELT,

aan den Heer VAN
VAN LANGERAK.
LANGERAK.
dat: 17 Juny 1618.
Mynheere, Uwe E: leite
le1l:e syn geweest van den 8n ende II In defer, iek
ick
bedancke Uwe E: van de advisen, indien Uwe E: yet feeekers kan
vernemen, waerop gefundeert syn die propoosten van 471 CM. du Angean),
{oo in myn voorgaende als Uwe E: lefte
le1l:e verhaelt, fal dienftich
dien1l:ich wesen
daervan geadvifeert te worden; den Heere van Haulterive compt
10

(
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my nu terftont thonen brieven van Syne Majefteyt ende den Heere
van Pifieus, daerby hy precise belaft wort, aldaer te commen, hy
fal daerop vertrecken ende meent binnen 15 dagen wederomme hier
te wefen; on fe faeeken blyven in de oude poincten, alle provincien
hebben nu hier hare gedeputeerden, Mynheer Graeff Willem is mede
gecommen, men hoopt noch accommodatie, maer iek en can nyet
verfeeckeren, overmits iek nyet anders en verftae, als pure verbitterheyt der humeuren, gelooft ende doet feeckerlyck geloven, dat die
'Heeren Eedelen ende [teeden , begeerende die tolerantie, in de vyff
poincten oprechtelyck gerefolveert fyn ende blyven jegens den Spanjaerts ende hare adherenten, fulcx als fy ende hare ouders ofte
voorgangers geweeft syn van den jare 72 off tot nu toe, ende oock
die gereformeerde religie in hare fuverheyt, 'mit goede ordre ende te
mainteneren, begeerende alleenlyck die tolerantie in de vyff poincten,
latende den anderen by haer gevoelen, fond er yemant yet jegens
syn gemoet te willen opdringen, begerende oock in de regieringe
ende beleydinge van alle faecken te blyven in poincten als in de
na.efte dertich jaren tot der landen dienfte ende contentement van de
Coningen ende princen onfe geallieerden de faeeken beleyt fyn,
fonder yemant te vercorten, ma er de wettelycke autoriteyt, hooeheyden ende rechten, ende alle goede ingesetenen jegens gewelden,
datelickheyden ende jegens dwanck der confcientien te befchermen,
Oock Syne Excellentie in syne wettelycke authoriteyt te maintineren , maer let wel dat men Jiieuwe quade ende ongefundeerde maximen
neempt, willende die fouverainiteyt aen de Heeren Staten Generael
brengen, twe1ck n yet vorder en kan genomen worden, als die
naerdere unie inhout, ende die confenten van de privilegien ende
andersfints conform diefelve unie gefundeert is.
Maer in alle poincten daerinne aen de Generaliteyt in fpecie nyet
geftelt, is de fouverainiteyt gelaten aen de Heeren Staten van e1cke
provincie int particulier, als van religie, ftaet, jl1stitie, politie ende
alle andere faecken, ende bovendien is het ftuck Van de religie in
fpede, by het Xlne articul aen de refpectivf' provintien behol1den,
ende noch anno 90 int confereren van het gOl1vernement van Utrecht
aen Syne Excellencie su1cx wel expresfelyck bedongen ende by Syne

( 1°7 )
Excellencie byeede belooft, mit kennisfe van de Heeren.
Heeren Staten
Excellende
Generae1
Generael ende van Hollandt int particulier, Syne Excellentie als
veele provintien heeft oock belooft in defelve refpecGouverneur van vee1e
elcx in den haren te onderhouden ende doen ondertive provintien e1cx
houden de refolutien
refolmien van de Staten van deselve provintien , ende
die overften ende volck van oorloge hebben belooft die Heeren
Staten hare betaeltsheeren ende onder wiens gebiet sy gebruyckt
beveelen
fullen worden, gehouw ende getrou te wesen, ende hare bevee1en
te gehoorfamen, dit wil men in Hollandt alsnu disputeeren.
disputeeren, overmits
fesfteeden hen mitten Heeren Èedelen ende die meeste fteden nyet
en willen conformeren, twelck geheel jegens alle recht ende ordre
Eedelen ende fteeden wil
wiloffdringen,
is, byfonder dat men de Heeren Eede1en
offdringen,
dat fy jegens haren eedt ende debvoir, hare gereferveerde rechten
ende hoocheyden aen de Heeren Staten Generael ofte aen een gepretendeerde synode nationael, fouden moeten ftellen. 'T is waer dat
int jaer 1606, nae veele instantien in eenige jaeren gedaen, by gemeen confent was ingewillicht , het houden van een nationale fynode,
maer daerbij was verftaen, dat de confessie ende catagismus souden
worden gerevideert ende opte pointen daervuyt alle questien gerefen
waren, behoorlyck gelet. De predicanten van de contraremonftranten
sulcx dat de refpective
opinie hebben daerinne swaricheyt gemaekt, su1cx
pro vin tien , elcx in den haren, foo politiquelyck als kerckelyck, opte
queftieuse poincten ordre hebben geftelt, foodat men op dat confent
geen fundament en kan maecken, als van selffs ende deur de voors:
resolutien defert ende te nyet gelopen synde. Seedert myne lefte is
binnen Delft getracht deur eenige van de schutterye de magistraet
te beweegen tot veranderinge van hare refolutie; binnen Leyden is
ongeregeItheyt gepasseert , ende daerover eenige gequeft,
oock eenige ongeregeltheyt
vreempde ende ongehoorde proceduyren !TI
111 defe landen, die veele
wettelyck syn geregiert, onfe groote vrienden
jaeren foo wel ende wette1yck
ende geallieerden, behoren de wettelj'cke ordre ende alJtoriteyt te hel-

pen maintineren ende fulcke
fu!cke vreempde coursjèn
cotJrsjèn te doen ophouden.
Wy hebben hier op een nieu een ambasfadéur van Moscovie, verfouckende fchat, geit, cruyt ende loot jegens den Coninck van
Polen, oick een ambassadeur aldaer, ick hope dat wy hem haeft

(
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fullen affvaerdigen
affvaerdigen,I den Heere Carelton is in Engelant gecommen
gecommen,I
wy leeven aldaer in hope ende vreefe; ick bidde Uwe E: in alles
houden,I ende het befte te doen.
een ooch int feyl te houden
Hiermede Mynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich Uwe
E: in gefontheyt te houden in Syne heylige bewaringe.
Vuyt den Hage den 17n Juny 1618.
Uwe E: dienftwillighe

(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

JSIJLAGE
BIJLAGE

XX.

Mis fi vev a n OLDENBARNEVELT,
aan NOEL DE CARON,
dat. 8 July 1618.
Mynheere,I lek
lck seynde Uwe E: copie
eopie van tgeene ick
iek fchryve aen
Mynheere
den Heere Carletton, ambasfadeur van Syne Majefteyt alhier, daervuyt Uwe E: ten dee1e
deele fal verftaen tgeene alhier
a/hier passeert in de
principaele [aeeke.
faeeke. lek wacht mit groote devotie Uwe E: advisen,
fonderling van de receptie van mynen brieff deur Knibbergen reyfende
mitten voors: heere ambasfadeur gefonden, daerop ick noch geen advis
en hebbe ontfangen, ende fyn in twyffe1 off de myne ende Uwe E:
wel te rechte worden geaddresseert. lek en had
hadde
de nyet gedaeht
gedacht dat
iek [ukken
iek beJukken cours [oude beleven als nu gehouden wort, maer ick
trouwe dat Godt dm
den Heere alles
a/les noeh
noch ten beften dirigeren [al,
fal, wih
by Syne Majefteyt het befte helpen vorderen. Den voors: Heere Ambas(adeur
fadeur is geoffen[eert
geoffenfeert ende [eer
Jeer ingenomen. Toeh
Toch iek weet dat hy religieus [al
fal wesen int naeommen van de ordre van Syne Majefteyt ende
/!,ieus
iek vertrouwe dat Syne Majefteit het ver[cheyden
verfeheyden gevoelen opte pregel/o/ge toeftaet, ende dat in een ryek ofte lant daer
deftinatie
dejtinatie ende gelJolge
de Hoge Overicheyt
Overieheyt de religie defendeert , die ordre van de Puritainen

( 1°9 )
ofte cruyskereken, gem plaetJe en mach hebben, noehte ooek die ordre
van de fynode van Vranekryek, alfoo den Coninek aldaer (ah weJende
van ander religie) geen ordre op fynen naem en maeekt, ende daeromme notelyek by de (ynode moet gemaeekt worden, maer in Engelant
ende hier behoort die by de Hoge Overieheyt gemaeekt te worden,
gelyek aldaer is (ende?) oeck alhier in veele provintien over veele
jaren gedaen is.
Hiermede Mynheere, bidde ick Godt den Heere Almachtich, Uwe
E: te houden in fyne heylige bewaringe.

Vuyt den Hage den 8n July 1618.
Uwe E: dienstwillighe
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

Post date.
Mynheere, lek seynde Uwe E: de lefte vere/aringe by myne heeren
van Hollandt gedaen opt voornemen van het conJloeeren van een fynode
nationael; ooek wat Dordrecht· ende andere vyff Jteeden daer jegens
hebben overge/evert. Op gisteren is begonst het poinct van de waertgelden ofte aengenomen Joldaten, te casJeren. Op huyden wert begraven
het lichaem van den Heer van Kenenburch. In haeJte den ron July 1618.
Ick zeynde mede neffens deelen een translaet van de Hol/antJehe
verclaringhe ende offre opte kerekelycke zaecken in François, nyet
geheel wel nae myn oordeel gedaen. Uwe E: Jal daerop naerder moghen
letten.
Uwe E: dienstwillighe
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.
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OLDENBARNEVELT,
NOEL DE CARON.

dat: 18 Augustus 1618.
Mynheere, Uwe E: lefte is geweest van den r8 n July; ick bebedancke U van de advisen ende goede offitien. Wat alhier ende
tot Utrecht zeedert is gedaen ende gepasJèert, [al Uwe E: ontwyffelyck hebben verftaen, men moet Godt den Heere bidden, dat alles tot
JYns naems eere ende der landen beste mach gedieden; men wilt met
het fynode nationael deur, ende die van Utrecht hebben mit defe veranderinge daerinne mede geconJènteert. lek hope dat volgende Uwe E:
fchryven Syne Majesteit goede geleerde ende vredelyevende perfonagien
{al doen commen, ende aen defelve goede laft ende inftructie geven,
omme die faecke tot christelycke eenicheyt, accommodatie ende lieffde te
helpen brengen, daerby Syne Majefteyt ende defe landen beft gedient
(uilen wesen. Men fal aldaer apparentelyck geadviseert hebben dat
myne heeren van Hollandt tot UtreclJt aen het volck van oorloge ot
haere betalinge ftaende, yet dat onbehoorlick is, fouden hebben aengefcreven ofte aengeseyt deur hare Gecommitteerden. Die waerheyt is dat
die Huren l Jan Hollandt verftaende dat feer gehaest werde omme
Syne Excellentie ende eenige vuyte andere provintien nae Utrecht te
Jèynden, terwylen die van Utrecht nae haere provintie waeren gegaen
omme van de fwaricheyden rapport te doen ende naerder laft te gecrygen, ende dat die van Hollandt verfoclJten dat men de wedercompste
van die van Utrecht foude offwaclJten, ende dat die vergaderinge
van Hollandt mochte compleet wesen, ende dat t Jèlve affgeflagen werde,
foo hebben die preJènten van de vergaderinge lJan Hollandt , overmits
de faecke geen vuyt./fel en mochte Iyden, eenige gedeputeert nae UtreclJt,
omme den Heeren Staten ende regierders ~'an de ./fadt a/daer te onderrechten van het gepas/eerde, ende alle goede offitien aen te bieden, mit
brieven aen Syne Excellentie omme dJèlve te bewegen tot gevouchgeIycke accommodatie, fonder extremiteyten te gebruycken jegens die refolutie van de Heeren Staten van UU'eclJt, die Syne Excellentie belooft
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hadde te aehtervolgen? ende by alle overjlen
overften ende volck van oorloge
te doen onder/zouden?
onder/wuden? e.nde foo Syne Excellentie daerinne fwaricheyt
foude maecken?
maecken, aen defelve te verclaren ? dat fy in fulcken gevalle
gevalIe
lajl
laft hadden aen de overjlen?
overften ? ritmeejlers
ritmeefters ende capiteynen opte Hollantfche
betalinge jlaende,
ftaende? by brieven ende by monde te vermanen? dat fy by
eede verplkllt
verplicM waren aen de Heeren Staten van Hollandt ? als hare
betaelsheeren
betaels!teeren gehouw ende getrouw te wesen? ende hare
!tare bevelen te ge!worfamen?
IlOorfamen? ende insgelicx de provintie ende jleeden
fteeden daerinne fy gebruyckt
worden? londer
jonder jegens hare refolutien te mogen doen? maer delelvc
delelve te
helpen voorstaen ende naercommen? ende conjequentelyck
confequentelyek niet gedogen?
dat daerjegens gedaen foude worden; als den eedt van Syne Excellentie
ende het volck van oorloge opte betalinge van Hollandt jlaende
ftaende we!
wel
verftaen worden, syn Jy daertoe onwederfpreeckelyck
onwederfpreeekelyck gehouden ende
verplicht?
verplicht ~ maer wy leven in een werelt?
werelt, dat alles ten quaeften wordt
geduydt. lck mercke wel dat Uwe E: daerinne oock mede deelt? maer
ick in alle manieren; myne fwacklleyt continueert ende wort deur defe
afJlictic
afJlictie vermeerdert; ick ftelle myn betrouwen op Godt den Heere ende
myn oprecht gemoet voor het lant? Syne Excellentie ende religie? daer·
inne iek verhope deur Godes genade ten vuyterften te continueren.
Mynheere ~ bidde lek Godt den Heere Almaehtieh Uwe E:
Hyermede Mynheere?
te houden in zyne heylige bewaringhe.
r8n AugustÎ 1618.
Vuyt den Haghe den I8n

Uwe E: diert{\:willighe,
diertt\:willighe,
(geteekentf)
(geteekend)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

