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ERMELDDEN Frederiks en van der Branden in hunne
tweede en omgewerkte druk van hun Biografisch Woorenboek, die in 18 87 bij L. J. Veen te Amsterdam uitkwam,
slechts zeer weinig omtrent Abraham Booth, en gaven zij nog
blijk niet te weten, welk lid van dit geslacht onder de initialen
A. B. een journaal van een reis naar Zweden en Polen in 1627
had uitgegeven, zoo is het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, dat in 1918 verscheen, in zijn gegevens veel
uitgebreider en nauwkeuriger, waarbij natuurlijk de openbaarmaking van verschillende archivalische bronnen gedurende het
verloopen tijdperk van meer dan dertig jaren van grooten
invloed is geweest.
Maar, alhoewel volledig inlichtend over bovengenoemd journaal, zoo voegt het toch nog aan de vermelding van het bestaan
van het journael van de reis naar Engeland omtrent den schrijver toe: „Hij schijnt toen in een of andere hoedanigheid te zijn
toegevoegd aan het gezantschap, dat naar Engeland werd afgevaardigd om de geschillen tusschen de Hollandsche en de
Engelsche Oost-Indische Compagnie uit den weg te ruimen."
Men heeft evenwel aan Dr. D. H. Smit te danken, dat hij
door zijn relaas in de „Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap, Deel LVII, Jaar 1 9 36", dienaangaande alle twijfel heeft opgeheven, maar de sterk verkorte uitgave
van dit journaal, en de onvolledigheid der annotaties, hebben
den uitgever er toe gebracht, mij, die de transscriptie reeds in
1934, — dus een paar jaar voor de publicatie van Dr. Smit's
arbeid, — voltooid had, te verzoeken het journael, thans zonder
hiaten, en tevens de „Descriptie eeniger steden in Engelant
en van Londen" aan het publiek voor te leggen.
Met graagte nam ik zijn verzoek aan. Moge mijn werk den
lezer een alleszins zuiver beeld geven van de omstandigheden,
waaronder het gezantschap werd uitgezonden, en van dezen
begaafden loot van het geslacht Booth, waarbij het mij alleen
spijt geen afbeelding van zijn uiterlijk te kunnen voegen; zijn
vroegtijdige dood zal ongetwijfeld wel de reden van dit geniis
zijn geworden.
A. MERENS.

INLEIDING
REEDS vrij spoedig na de octrooi-verleening op 20 Maart
1602 aan de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
ontstond er wrijving met de Engelsche Oost-Indische
Compagnie, die tegen het einde van 1599, eerst in den vorm
van een koopmansgilde te Londen opgericht, op den 31 Dec.
I600 van Koningin Elizabeth het royal charter had verkregen.
Deze moeilijkheden leidden telkens en vooral na de sinds
+ 1610 steeds sterker groeiende handelsbelangen der Engelschen in dat gedeelte van Oost-Indio, waar de Hollanders hunne
belangrijkste vestigingen hadden, tot het voeren van onderhandelingen tusschen de beide compagnieen. De besprekingen
te Londen in 1618/9 gehouden leidden zelfs op 17 Juli 1619
tot het sluiten van een formeel contract, waarin o.a. door partijen werd overeengekomen, dat onderhandelingen beurtelings
in Nederland en te Londen zouden plaats vinden, en daar de
jongste bijeenkomst in 1623 in Engeland was gehouden, geviel
het, dat de volgende conferentie in ons vaderland zou moeten
geschieden.
De bezwaren, veelal op economisch en commercieel gebied
gelegen, konden tot dat tijdstip steeds overwonnen worden,
maar erger werd de toestand, toen op het eiland Ambon een
politieke samenzwering van de Engelschen tegen het Nederlandsche gezag ontdekt werd, die met groote gestrengheid door
gouverneur Herman van Speult werd onderdrukt. En waar
Booth gedurende de eerste weken na de aankomst van het gezantschap in Maart 1629 te Londen telkens van deze Amboneesche aangelegenheid en van haar bedrijvers rept, is het wel
dienstig op het gebeurde dieper in te gaan.
Met toestemming van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie hadden vijf Engelsche kooplieden op Ambon een factorij onder het hoofd van Gabriel Towerson gevestigd. Den
23sten Februari 1623 ontving de Gouverneur van het eiland,
Herman van Speult, een rapport, dat Japansche soldaten, in
Engelschen dienst aangenomen, bij aankomst van een Engelsch
schip in de haven hulp zouden verleenen, om de bezetting van
het kasteel te overrompelen en het eiland te bezetten. Van Speult
liet de Engelsche kooplieden, evenals de Japansche soldaten,
in hechtenis nemen en vervolgen. Towerson bekende onder
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pijniging, dat het plan van hemzelf, dus zonder voorkennis van
de Engelschen te Batavia, was uitgegaan; de andere Engelschen
bekenden eveneens onder tortuur, en een hunner, wellicht
minder moedig of eerlijker, Edward Collins geheeten, legde
zonder pijniging een gelijke bekentenis af. Op voorstel van den.
Gouverneur van 8 Maart besloot de raad te Ambon de gevangenen met de processtukken niet aan den Gouverneur-Generaal
en Raden te Batavia op te zenden, doch om zelf vonnis te vellen.
Den volgenden dag ging men daartoe over, tien Engelschen,
negen Japanners en het opperhoofd der slaven werden ter dood
veroordeeld, welke straf nog dienzelfden dag werd voltrokken.
Twee Engelschen ontkwamen de doodstraf en werden met
de goederen der factorij naar Batavia op transport gesteld; de
een was Edward Collins, die buiten pijniging had bekend en
de andere John Beaumont, die zonder pijniging na aankomst
in Juli 162 3 te Batavia aan Pieter de Carpentier een volledige
bekentenis aflegde. Beiden werd vervolgens vrijdom van straf
geschonken.
Tevens blijkt uit Booth's journaal, dat nog eenige — althans
twee met name genoemde — Engelschen tot gevangenisstraf
werden veroordeeld en na die uitgezeten te hebben in hun
geboorteland waren teruggekeerd.
Maar daarmee was de zaak niet afgedaan; integendeel, de
president der Engelsche factorij te Batavia zond een rapport
aan bewindhebbers der Engelsche Oost-Indische Compagnie te
Londen, waarin hij beweerde, dat Towerson en Samuel Coulson
hunne bekentenis voor de terechtstelling zouden hebben herroepen, de eerste door op te schrijven, dat hij onschuldig was
en de tweede door een aanteekening in zijn psalmboek, luidende, dat hij alleen door de doorstane pijn tot bekentenis eener
daad, die hij niet had volbracht, was gedwongen. En als sluitstuk op deze beweringen werd ook nog aangevoerd, dat de
Nederlandsch Oost-Indische Compagnie de samenzwering zelf
zou hebben verzonnen om op deze wijze de Engelschen uit
Ambon te verwijderen.
Betreffende de beide aangevoerde bewijsstukken, die in het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage berusten, schrijft Colenbrander terecht:
„ . . . doch of zij waarlijk door de veroordeelden geschreven
„zijn zal niemand ooit met zekerheid kunnen uitmaken, en al
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„waren zij het, dan zou nog de vraag blijven wat zij gelden
„kunnen tegen de bekentenis van Beaumont.”
Ook van Engelsche zijde werd later een onderzoek ingesteld;
een zekere Forbes, een Engelsche steward in de factorij der
Hollanders te Ambon, wiens hulp was ingeroepen om de bekentenis van Towerson en van de anderen te noteeren, beweerde
toen, dat zij niettegenstaande de pijniging toch niet hadden
bekend. En een Engelschman uit Wales, die door de Hollanders
voor hetzelfde doel was gebruikt, zou Forbes later menigmaal
hebben verteld, dat zij hem gedwongen hadden om, nadat de
doodvonnissen voltrokken waren, nog eenige woorden aan zijn
notifies toe te voegen.
Maar daar staat dan weer tegenover, dat Forbes na het gebeurde nog een drietal jaren in dienst van de Hollanders was
gebleven. Forbes voegde aan zijn getuigenis nog toe, dat, toen
de Hollanders bemerkten, dat uit de Engelschen, zelfs onder
de pijnlijkste tortuur, geen bekentenis was te ontlokken, zij de
verdachten gingen verdenken een of ander toovermiddel bij
zich te dragen; zij ontzagen zich niet hen niet alleen aan een
zeer vergaand onderzoek aan den- lijve te onderwerpen, maar
hun ook het haar van hoofd en schaamdeelen en de baard of
te scheren.
Deze gebeurtenis bracht de gemoederen van het Engelsche
yolk en van de bewindhebbers der Engelsche Oost-Indische
Compagnie in hevige beroering, en laatstgenoemden lieten dan
ook niet na om de aandacht van Jacobus I hierop niet alleen
te vestigen, maar ook om zijn volle instemming en medewerking
in te roepen om deze aangelegenheid door het betalen van een
groote schadeloosstelling aan de erfgenamen der gevonniste
personen uit te doen wisschen en bestraffing van de rechters,
die het vonnis, dat uit Engelsch oogpunt onrechtmatig was
geweest, hadden geveld, te eischen. Hiertoe bleek de V.O.C.,
die zich door deze eischen in haar hoogheidsrechten in OostIndie gekrenkt achtte, niet bereid. Gelijktijdig met de behandeling en afwikkeling van de Amboneesche aangelegenheid
Wilde de Engelsche Oost-Indische Compagnie een nieuw contract afsluiten en tevens de Nederlandsche Compagnie dwingen
aan haar vergoeding te betalen voor alle schade, die deze, althans naar de meening der Engelsche kooplieden, sedert het
verdrag van 1619 aan hen had toegebracht.
8

Ter bespoediging dezer afdoening wend door de Engelsche
Compagnie zelfs gedreigd haren geheelen handel op Oost-Indie,
die aanmerkelijke baten voor land en schatkist afwierp, stop
te zetten, zoodat de tenuitvoerlegging dezer bedreiging nadeelige gevolgen met zich zou sleepen.
Op 17 Augustus 1624 diende de Engelsche gezant een klacht
in bij de Staten-Generaal, waarna hij op io September d.a.v.
een rapport aan de Engelsche Oost-Indische Compagnie toezond, waarin hij mededeelde, al het mogelijke gedaan te hebben
om de Staten-Generaal en de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie van het gepleegde onrecht te overtuigen, doch dat
hij niet geloofde, dat de Staten aan de Nederlandsche OostIndische Compagnie zouden gelasten, zonder daarover eerst te
onderhandelen, om de rechters te straffen en een vergoeding
van schade aan de Engelschen te geven. Hij meende derhalve,
dat de beide Compagnieen, hetzij tot een breuk, hetzij tot een
verdrag, waarin de materieele aangelegenheden geregeld behoorden te worden, dienden te komen en dat de Engelschen
een dergelijk voorstel om te onderhandelen zonder oneer konden aanvaarden.
Na ontvangst van dit rapport werden door den koning Lords
Commissioners uit de Privy Council benoemd, ten einde hem
van advies te dienen en deed de Engelsche Oost-Indische Compagnie hun haar standpunt door rechtsgeleerden toelichten. De
commissie zette spoed achter haar werk en adviseerde, den,
Lord High Admiral op te dragen Nederlandsche Oostinjevaarders op de uit- of thuisreis in beslag te nemen. Reeds op den
29sten September verklaarde de koning aan de Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie, dat hij zulk een opdracht had verstrekt, ten einde haar te dwingen onderhandelingen te openen;
evenwel de tenuitvoerlegging van deze opdracht liet op zich
wachten, en eerst op 24 November werden de noodige brieven
eindelijk door Jacobus verleend.
Gedurende al die maanden hadden Staten-Generaal en Nederlandsche Oost-Indische Compagnie niet stil gezeten; een commissie van drie, door de Staten-Generaal benoemd, onderzocht
met Francois van Aerssen van Sommelsdijk en Albert Joachimi, gezanten der republiek bij het hof van St. James, als
ook met den Engelschen ambassadeur bij de Staten, Sir Dudley
Carleton, de aangelegenheid, die door de Nederlandsche Oost9

Indische Compagnie harerzijds werd toegelicht. En het resultant van de bemoeiingen van Nederlandsche zij de was, dat door
Haar Hoog Mogende Heeren de Staten-Generaal 1 aan hunnen
gezant te Londen op 23 November 1624 — dus juist een dag
eerder dan Jacobus zijn brieven tot inbeslagneming verleende
— werd geschreven, dat zij aan bewindhebbers der V.O.C.
handen gelast, dat van Speult en de andere Amboneesche rechters naar Holland zouden worden gezonden om rekenschap van
hunne gehouden procedure te geven.
Onmiddellijke stappen om tot inbeslagneming van Nederlandsche schepen over te gaan werden evenwel door Engeland
niet genomen en toen Jacobus I op 27 Maart 1625 op „Theobalds" kwam te overlijden, werd de werking voor 18 maanden
opgeschort, om eerst in Maart 1626, onder de regeering van
Karel I, te worden toegepast.
Het lange dralen ten leste moede gingen de Engelschen tot
handelen over en legden op drie Oostinjevaarders: „de Goude
Leuw", „Walcheren" en „Oragnien", uit Oost-Indio met een
rijke lading terugkeerende, in den herfst van 1627 beslag. Het
eerste bericht van die represaille-maatregel geeft de gezant
Joachimi den 28sten September aan de Staten-Generaal, die in
hunne vergadering van den 6den October d.a.v. deze questie
in behandeling nemen en besluiten:
„ . . . waerop goetgevonden is te rescriberen, wat hier in de saecke van
„Amboina is gedaen, ende mitsdien te lasten, dat hij (Joachimi) serieuse
„instantie totte relaxatie sal hebben te doen. Sijn mede gecommitteert de
„Heeren Rantwijck, Heemstede, ende Vosbergen om daerover beclach
„te doen aen den Heer Carleton (den Engelschen gezant te 's-Gravenhage)
„met versoeck dienthalven mede te willen schrijven aen den Co(ninck)
„ten einde de schepen mogen werden gerelaxeert." 2

Eenmaal deze waardevolle panden in handen hebbende, gaan
nu de Engelschen over tot het traineeren van de afdoening
dezer aangelegenheid, want alhoewel uit de resolution van Ho.
Mo., genomen gedurende hunne vergaderingen in de maanden
Oct. 1627—Maart 1628 duidelijk blijkt, dat zij op energieke
wijze de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie steunden en
dat ook Joachimi krachtige vertoogen te Londen hield, zoo is
toch van ontslag der schepen geen sprake, en blijven die onder
I Afgekort tot Ho. Mo.
2 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 501/2.
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het geschut van de forten van Portsmouth aan den ketting.
Typeerend voor deze houding der Engelschen acht ik wel, dat
officieel van de aanhouding der schepen in Engelsche regeeringskringen voor het eerst wordt gerept in een brief van
I Maart 1628 van den Staatssecretaris Sir John Coke aan zijnen
ambtgenoot Lord Conway, waarin wordt gezegd, dat de ambassadeurs der Staten zich over het vasthouden dier schepen
beklagen en restitutie verlangen.
Maar in die zelfde maand gaven Ho. Mo. en de bewindhebhers der V.O.C. reeds duidelijk aan Engeland te verstaan, dat
zij in geen geval bereid waren tot het aangaan van onderhandelingen, indien de schepen niet vooraf zouden zijn ontslagen
en dat zij, indien de Engelschen niet wilden toegeven, er dan
de voorkeur aan zouden geven schepen en lading op te offeren.
Deze flinke houding van Nederlandsche zijde heeft blijkbaar
haar uitwerking op Koning Karel I en op zijn raadgevers niet
gemist; stellig waren zij wel doordrongen van het feit, dat de
Nederlanders er veel sterker, dan de Engelschen in OostIndie voorstonden en dat het in elk geval risquant zou zijn de
zaken am deze Amboneesche aangelegenheid op de spits te
drijven.
Maar bovendien zal hun houding wel in hoofdzaak beinvloed
zijn geworden door de verplichtingen, waarin Karel I sedert
April/Mei 1628 tot de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
was komen te staan.
Karel I, tweede zoon van Jacobus I en Anna van Denemarken, geb. 19 November 1600, volgde zijnen vader den 27sten
Maart 1625 op en had reeds gedurende de eerste maanden zijner
regeering te kampen met groote moeilijkheden, waarin hij
hoofdzakelijk door toedoen van zijn gunsteling, George Villiers,
eersten hertog van Buckingham, was geraakt.
George, tweede zoon van Sir George Villiers en diens tweede
echtgenoote, Mary Beaumont, voor haar huwelijk „waitinggentlewoman", volgens anderen eenvoudiger „serving maid"
genoemd, „in the household of Lady Beaumont of Cole Orton",
was den 28sten Augustus 1592 geboren. In zijn tiende jaar ging
hij naar school, maar verliet die, na zijns vaders dood, reeds op
zijn dertiende, waarna hij bij zijn moeder in huis kwam en feitelij k geen andere lessen, dan die in schermen en dansen, volgde.
Op zijn achttiende jaar wend hij door zijn moeder voor zijn
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verdere opvoeding naar Frankrijk gezonden, waarvan hij in
begin 1614 naar Londen terugkeerde. Aldaar smeedde hij al
spoedig trouwplannen met een meisje uit een goede, doch onbemiddelde familie, terwij1 hijzelf financieel niet in staat was
een huwelijk aan te gaan. Op aanraden van een zijner intimi,
Sir John Graham, een „gentleman of the King's privy chamber"
brak hij deze verloving of en door diens introductie werd hij
aan het hof van Jacobus, die behoefte aan gunstelingen om zich
heen had, geplaatst.
Villiers was, volgens algemeene opinie, een zeer charmant
jongmensch met een knap uiterlijk, die zich uitstekend in de
wereld en in de hofkringen kon bewegen, maar die van nature
weinig bespiegelend was. Ongelooflijk snel is zijn carriêre aan
het hof geweest; van den eenvoudigen post van „cupbearer"
in Augustus 1614 werd hij reeds op 23 April 1615 tot „gentleman of the bedchamber", hetgeen hem in onmiddellijk contact
met zijn vorst bracht, benoemd, waarna hij den volgenden dag
tot ridder werd geslagen. Vervolgens werd hij binnen een tijdsverloop van achttien maanden verheven tot: Ridder in de Kouseband, rechter in Eyre, graaf, markies, hertog van Buckingham,
Lord High Admiral, Master of the King's Bench, High Steward
of Westminster en Constaple of Windsor Castle, waarbij hem
gelijktijdig zulke inkomsten uit de koninklijke domeinen werden toegewezen, dat hij, als een der rijkste edellieden des lands,
werd aangemerkt. Ook zijne naaste bloedverwanten werden
met gunsten overladen en zijn moeder werd tot Gravin van
Buckingham verheven.
Op het eind van Jacobus' levensdagen kreeg de gravin gelegenheid zich te revancheeren; de koning, op 5 Maart 1625
aangevallen door een derde-daagsche koorts, werd door haar
bedokterd, waardoor zij nog de belachelijke beschuldiging op
zich laadde, dat zij met haar zoon, ja zelfs met medeweten van
Prins Karel, in combinatie getracht hadden den Koning van kant
te maken.
Bij het stijgen zijner positie in den lande door de gunst zijns
vorsten bleef George Villiers nog slechts een wensch ter vetvulling over, n.l. het sluiten van een huwelijk met een der lieftalligste en tevens rijkste jonkvrouwen. Deze vond hij in Catharine Manners, de eenige dochter van den Hertog van Rutland,
met wie hij in 1620 in den echt werd verbonden. Maar gedu12

rende den tijd, waarin hij haar het hof maakte, viel er nog i ets
voor, dat door Arthur Wilson als volgt wordt beschreven:
„De markies, die haar door overreding naar zijn verblijf in
„Whitehall had gevoerd, hield haar daar eenigen tijd achter en
„zond haar daarna naar haren vader terug. Waarop de flinke
„nude graaf hem een brief met deze bedreiging toezond: „Dat
„hij zich te veel gentleman gevoelde om zulk een hoon te aan2,vaarden, en dat, indien Buckingham zijn dochter niet zou
„huwen, waardoor de vlek op haar eer zou worden uitgewischt,
„er geen macht zou bestaan om hem tegen rechtsvoldoening
„te beschermen." De Hertog, die het er wellicht op toegelegd
„had om haars vader's toestemming tot een huwelijk op een
„dergelijke wijze te verkrijgen, had geen enkele reden om van
„een verbintenis met de rijkste erfgename in het koninkrijk of
„te zien, en heelde de geslagen wond, voordat ze tot een vol„slagen twist kon uitdijen."
Een oneenigheid met Jacobus in 1618, die evenwel zeer
spoedig werd bijgelegd, bracht de hertog in nauw contact met
Karel, waaruit al spoedig een hechte vriendschap tusschen de
beide jongelieden groeide, een vriendschap, die tot George's
flood bestendigd zou blijven.
Jacobus' voornemen, reeds van 1617 dateerend, om een
huwelijk tusschen Karel en Maria, dochter van Philips III van
Spanje, tot stand te brengen, viel door een onbekookt plan
van Karel en Buckingham, om samen incognito een bezoek aan
Madrid te brengen, niet alleen in duigen, maar leidde, ongeveer
medio 1625, zelfs tot een oorlog met Spanje. Op zijn doorreis
maakte Karel, namelijk op een hoffeest te Parijs, kennis met de
nog zeer jonge Henrietta Maria, dochter van Lodewijk XIII,
met wie hij, na verbreking der trouwbelofte aan Maria van
Spanje, op 1 Mei 1627 bij volmacht in het huwelijk trad, hetwelk op 13 Juni d.a.v. te Canterbury werd ingezegend.
Kort na zijn troonsbestijging meende Karel I steun te moeten
verleenen aan zijn oom, den Koning van Denemarken, die toen,
als hoofd van de Protestantsche vorsten op het Vasteland van
Europa moest worden aangemerkt en wiens doel het was, om
Graaf Mansveldt op den troop van het Palatinaat te brengen.
Die steun beteekende een maandelijksche ondersteuning van
£ 30.000 sterling, waarvoor, evenmin als voor den krijg met
Spanje, van het Parlement gelden verkregen konden worden,
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hetgeen leidde tot een ontbinding van het onwillige Parlement
op 12 Aug. 1625.
Aangezien Karel I zijn belofte, in het huwelijkscontract aan
Lodewijk XIII gedaan, om de Engelsche Roomsch-Katholieken
te beschermen en gunsten toe te staan, niet nakwam, en hij zelfs
onder invloed van Buckingham de Protestanten op het eiland
Re en in de stad La Rochelle in hun verzet tegen zijn schoonvader steunde, brak in den zomer van 1626 de oorlog met
Frankrijk uit.
Van de zoo dringend noodige geldmiddelen verstoken, besloten Karel en zijn vriend Buckingham om de door Koningin
Elizabeth met zooveel succes beproefde methode, om door leeningen van particulieren gelden bijeen te schrapen, te volgen.
Reeds in den nazomer van 1625 werd Buckingham naar de
Nederlanden gezonden, ten einde te trachten, op onderpand
van de Engelsche Kroonjuweelen, gelden op te nemen. Hij
slaagde evenwel maar voor een zeer miniem bedrag en keerde
dus spoedig ontmoedigd naar Londen terug. Toen na de mislukte tocht van de Britsche vloot naar Cadix in den herfst van
1625, en na de eveneens tot desaster gedoemde expeditie tot
het ontzet van La Rochelle, de geldnood weer nijpend was geworden, werd besloten een nieuwe poging in de Nederlanden,
om gelden los te krijgen, te doen, en wel ditmaal bij de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie.
Over die onderhandelingen behelzen de Resolution van
Heeren XVII 3, niets; alles werd genotuleerd in het „Secreet
Resolutie Boek", dat evenwel niet meer bestaat. Gelukkig
waren in 193o in de Staats-Archieven in Engeland nog authenthieke stukken aanwezig, waaruit de toenmalige Vice-Consul
der Nederlanden te Londen, A. Merens Dz., kon putten; het
lijkt mij het beste, om hetgeen hij daarover schreef, aan te halen.
Waren het in 1625 blijkbaar alleen Engelsche Kroonjuweelen,
die in onderpand konden worden gegeven, geweest, thans in
1628 blijken daaraan ook Deensche te zijn toegevoegd, hetgeen
uit het extract volgt:
„ . . . maar deze houding (n.l. die der bewindhebbers van de
„V.O.C.) zal hoofdzakelijk wel verband gehouden hebben
met „de onderhandelingen die Karel I in Apr./Mei 1628, achter
„den rug der Engelsche Oost-Indische Compagnie om, door
3 Besturend College der Ned. Oost-Ind. Comp.
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„tusschenkomst van Josias van Vosbergen, resident van den
„Koning van Denemarken te 's-Gravenhage, voerde met de
„bewindhebbers van de Nederlandsche Oost-Indische Com„pagnie, aan wie hij teruggave van de schepen beloofde, indien
„zij hem tien ton gouds of een som ter waarde van de in beslag
„genomen goederen wilden leenen op een keten en juweelen
„van de Engelsche en Deensche koningen, die zich in Holland
„bevonden, en indien zij wilden waarborgen, dat het proces
„in de Amboneesche zaak binnen drie maanden beeindigd zou
„zijn. Deze onderhandelingen schijnen bevredigend te zijn ver„loopen, want op 29 Juni 1628 schreef de gezant Dudley Carle„ton aan Lord Conway, dat hij den Prins van Oranje had doen
„weten, belangrijk nieuws te hebben en den Pensionaris van
„Holland (Mr. Duyele) 4, die daarop verschenen was, had
„medegedeeld, dat de koning, op verzekering van de ambassa„deurs der Staten, dat in de Ambon-questie genoegdoening
„zou worden verschaft, en op die van den Prins van Oranje
„aan Lord Carleton, dat spoedig een delegatie met voldoende
„volmacht naar Engeland gezonden zoude worden, om het
„gedane onrecht goed te maken en den handel voor de toe„komst te regelen, bereid was, de drie Suratsche schepen los te
„laten, mits deze verzekeringen bij openbare brieven zouden
„worden bevestigd en de afgevaardigden op den vastgestelden
„tijd in Engeland zouden zijn. Den volgenden dag ontving
„hij, aldus de gezant, bericht van de Staten-Generaal, dat zij
„in deze regeling toestemden en de bewindhebbers onmiddellijk
„hadden opgedragen, zich voor eind Augustus voor de reis
„gereed te maken. 5
„Ten einde deze overeenkomst bij de Engelsche Oost-In„dische Compagnie ingang te doen vinden, heeft Karel I op
„i6 Juli 1628 een deputatie, bestaande uit den Lord Keeper,
„den Lord Privy Seal, den hertog van Buckingham, den Lord
„Steward, den Lord Chamberlain, den Graaf van Suffolk en
„Lord Carleton, met den eersten als woordvoerder, een pom„peus bezoek aan de vergadering der Compagnie laten afleggen,
„maar niettegenstaande de spreker zich op zeer welsprekende
4 Zeer waarschijnlijk verbastering van Anthonis Duyck, zz Jan. 1621 benoemd
tot raadpensionaris van Holland, welk ambt hij tot aan zijn dood op 29 Sept. 1629 bekleedde.
5 Public Record Office. II. fol. 640/1-673 en 684. (Correspondence Denmark.)
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„wijze van zijn taak kweet, voelden de kooplieden zich be„drogen.” 6
Men mag wel aannemen, dat dit de laatste keer zal zijn geweest, dat Lord Buckingham zich met deze aangelegenheid zal
hebben bemoeid. Kort daarop vertrok hij naar Portsmouth om
een nieuwe expeditie voor het ontzet en de herbevoorrading
van La Rochelle, dat door Lodewijk XIII te land en ter zee
belegerd werd, voor te bereiden.
Zijn opzienbarende carriere aan het hof, maar in het bijzonder
de mislukking van de expedities naar Cadix en La Rochelle,
beide blijkbaar zeer slecht door hem voorbereid, hadden hem
veel vijanden bezorgd, die reeds complotten hadden gesmeed
om hem bij de eerst voorkomende gelegenheid te vermoorden.
Maar, voordat zij daartoe konden overgaan, werd een moordaanslag op hem gepleegd door John Felton, een politiek fanaticus en een godsdienstig enthousiast, die meende, dat de voorzienigheid hem had voorbeschikt om den hertog uit den weg
te ruimen. Felton handelde zonder dat hij zijn plannen aan
iemand had medegedeeld en zonder eenige hulp van medeplichtigen; op Zaterdag 23 Augustus 1628, toen de hertog zich
van de ontbijtzaal naar een andere kamer in de woning, die
hij te Portsmouth had betrokken, begaf, stak Felton, die zich
in de gang had opgesteld, hem met een lang mes in de Borst,
waardoor het hart werd doorstoken en waaraan het slachtoffer
een kwartier later overleed.
De Hertog van Buckingham werd zonder openbare plechtigheid den Aden September d.a.v. in Westminster Abbey
begraven. 7
Maar, voordat deze deputatie de Engelsche Oost-Indische
Compagnie bezocht, had er nog een briefwisseling plaatsgevonden tusschen Joachimi te Londen en Haar Ho. Mo. te
's-Gravenhage, waarin eenerzijds Koning Jacobus I stipuleerde,
6 Persoonlijk archief. A.M.
7 Na Buckingham's overlijden komt de aangelegenheid van de geldleening nog
eenmaal in de Vergadering van Ho. Mo. d.d. 16 Oct. 1628 ter sprake; Joachimi heeft
Heeren XVII te Amsterdam bezocht en brengt persoonlijk rapport uit, als volgt: „De
„Neer Ambassadeur Joachimi weder sy gekeert sijnde van Amsterd(am) heeft Haer
„Ho. Mo. rapport gedaen van die kennisse, die by heeft becomen belangende de con„tinuatie van de respective pen(n)in(gen) op Interest daervooren eenige peerlen en een
„seecker ander juweel van den Hertog van Buckingam sal(igher) tot verseeckeringe
„sijn verbonden etc.” waaruit dus tevens blijkt, dat het onderpand niet alleen heeft
bestaan uit Kroonjuweelen, doch, dat er tevens preciosa van den Hertog van Buckingham
bij waren. A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 5o1/2. d.d. 16 Oct. 1628.
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dat, wat het rechtsgeding tegen de rechters te Ambon aangaat,
de koning:
„ . . . nyet absolute straffen aen den lyve ofte leven, maer Justicie nae
„rechten, begeerden, recommanderende ten hoochsten, dat oock sonder„linge acht genomen mochte worden, dat nyet in gelijcke arriveerden,
„alsdan G(e)n(er)ael Coenen van weynich persoonen naer Indien was ge„sonden, oock alsoo derwaerts belast mochte worden ten aensien van 't
„voors(eghde) arrest aldaer met gelijcke ofte arger manier van datelijcheyt
„jegens d'Engelschen te procederen.” a

waartegen Ho. Mo. inbrachten:
„ . . . dat oock in Oostind(ien) geen ordre is gegeven nochte directelijck

„ofte indirectelijck gegeven sal werden om ten aensien van de drie Oost
„Ind(ische) schepen in Porsmout gearresteert ofte uyt eenige andere res„pecten aldaer feytelijck jegens d'Engelschen te procedeeren, maer dat
„de Gouverneur ende d'ander onderofficiers gelast sijn met dezelve te
„onderhouden alle goede correspondentie, dat over de Judicature van.
„Amboyna alhier goet cort ende onpartijdich recht sal werden geadmi„nistreet ende oversulcx Haer E(delen) ten hoochsten te recommanderen,
„dat sy alle middelen in 't werck zullen hebben te stellen, ten yende dat
„de voorn(oemde) drie schepen in allerijle effectivelijck uyt den arreste te
„mogen werden ontslagen, van volck nae behooren voorsien, ende in
„alle seeckerheyt met eenige van 'slants oorlochschepen van de Custe van
„Vlaenderen van elders herwaerts aen geconvoyeert.” 9

De Nederlandsche Oost-Indische Compagnie had dus Naar
zin weten door te drijven, wat de loslating der schepen betrof,
doch de termijn van, overkomst van het gezantschap was te
kort genomen, en het zou eerst tegen het eind van Februari
1629 mogelijk zijn, daaraan gevolg te geven.
Heeren XVII hadden de Kamer van Amsterdam met de geheele verdere afdoening der zaak belast, en op de klachten van.
Joachimi, dat het gezantschap in September, zooals overeengekomen was, nog niet te Londen was aangekomen, antwoordde
de Kamer, dat dit Engeland's eigen schuld was, omdat de koning, die de acte van ontslag reeds den izzlen Augustus had
geteekend, de schepen eerst veel later had laten vertrekken.
De resolution doorlezende komt men tot de conclusie, dat ze
kort vOOr 6 Nov. 1628 bier te lande zijn binnengevallen.
Eveneens was nog niet aan het verzoek, tot den Koning
gericht, voldaan om:
8 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 501/2. d.d. 3 Juli 16z8.
9 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 501/2. d.d. 4 Juli 1628,
Een Dienaer 2
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„ . . . een acte in behoorl(ycke) forma by Hem geteickent, gelijck den
„Gedeputeerden van de gemelte Comp(agni)e in gelijcke voorgaende de„putatien verleent is geweest, daarby Sijne Hoochst ged(achte) Ma(jestei)t
„sal belooven, dat de ,Gedep(uteer)den vry ende vranck sullen comen ende
„wederkeren tot haeren believen alwaer het schoon, dat de questien
„tusschen d'Oost Ind(ische) Comp(agni)e deser Landen ende die van Enge„lant nyet en werden geaccordeert.” 10

Inmiddels waren Heeren XVII in de laatste dagen van September overgegaan tot benoeming van de leden van het gezantschap, maar ook dienaangaande moesten moeilijkheden
worden overwonnen. Besloten was, dat het gezantschap uit
drie leden-bewindhebbers zou bestaan en wel respectievelijk
een vanwege de Kamers van Amsterdam, Zeeland en de kleine
Kamers van Holland en West-Friesland. Symon de Rijcke,
Raad en Oud-Schepen der stad Amsterdam, voor de Kamer
van die stad gekozen, bedankte, evenals Gerald() Welhoeck,
voor de kleine Kamers, die beweerde, dat hij
„ . . . als sijnde tresorier der Stadt Delft alleen die bedieninge waernemende
„sonder dat by die aen yemandt anders can overstellen, behalven veele
„andere particuliere excusen aengaende domestique saken.” ii

en het was slechts Hans de Haze, oud-Raad van Indie, Gouverneur van het fort Paleacatte en Directeur op de Custe van
Choromandel, voor de Kamer van Zeeland gekozen, die geen
bezwaren tegen zijn benoeming opwierp.
Welhoeck wend vervangen door Jan Martsz. Merens, die er
ook niet veel lust toe gehad heeft, zooals blij kt uit de resolutie,
die vermeldt:
„Ende is daernaer by verscheyden persuasien ende instantich in derselven
„plaetse gesurrogeert ende gecommitteert d'heer Jan Martsz. Meerens
„oud burgem(eeste)r der stat Hoorn die deselve commissie eindlingh heeft
„aengenomen.” 12

Toen de oud-Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier in
het vaderland was teruggekeerd, achtten Heeren XVII het raadzaam hem in de plaats van de Rijcke te kiezen, doch alvorens
daartokon worden overgegaan, diende hij eerst tot bewindhebber der Kamer van Amsterdam te worden benoemd, hetgeen met bezwaren gepaard ging, omdat hij in bloedverwant10 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 5o1/2. d.d. 13 Oct. 1628.
II & 12 A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. No. 184 d.d. i Oct. 1628. Punt 8.
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schap tot een der andere bewindhebbers dier Kamer stond,
zoodat dienaangaande eerst dispensatie door Ho. Mo. moest
worden verleend, hetgeen in de vergadering van z November
1618 geschiedde wider het volgende beding:
„ • . . dat hem volgens 't derde article van d'ampliatie op 't Octroy van

„de voors(eghde) comp(agni)e soude mogen obsteren de gradus van affini„teyt ofte consanguiniteyt daerinne by bestaet een van de jegenwoordige
„Bewinthebberen in de voors(eghde) Camer, waerop gedelibereert sijnde,
„is goet gevonden ende verstaen den voors(eghden) Carpentier daervan
„by desen te dispenseren met expresse verclaring, dat de meeninge nyet
„en is om van 't voors(eghde) IIIde article in 't regart van anderen te
„wijcken ofte toe te laten, dat dese dispensatie in consequentie getrocken
„soude mogen worden.” 13

Toen deze questie derhalve geregeld was konden Heeren
XVII gevolg geven aan hun voornemen, en nadat de Carpentier
zich zijn benoeming had laten welgevallen, konden zij eindelijk
op 10 November d.a.v. door eenigen hunner persoonlijk in de
vergadering van Ho. Mo. mededeelen, dat de Carpentier, de
Haze en Merens, benevens Dr. Johan van Heemskerck, advocaat, tevens lid en secretaris, als gezanten naar Engeland waren
benoemd, terwijl zij tevens hun verzoek om verleening van
een Sauf conduit herhaalden, waaruit dus blijkt, dat Jacobus I
nog steeds in gebreke was gebleven, dit voor de gezanten zoo
belangrijke stuk, in te zenden.
Deze acte van vrijgeleide werd eindelijk den 24sten November 1628 door Joachimi aan Ho. Mo. toegezonden en werd in
hare vergadering van den i i den December d.a.v. besloten „dat
copie van de voors(eghde) acte van vrygeleide aen de Bewinthebbers van d'Oost-Ind(ische) Comp(agni)e tot Amsterdam gestuert sal worden."
Het blijkt nog een moeilijk punt te zijn geweest om de juiste
bewoordingen van deze .acte te preciseeren, althans de acte, die
hier volgt, diende slechts als concept en een vertaling daarvan
in het Latijn — die evenwel niet meer bestaat — zou dan worden
toegezonden. Zij luidt aldus: 14
Charles par la grace de Dieu Roy de la Grand' Bretagne,
France & Irlande, Defenseur de la Foy etc. Comme ainsy soit,
que Messieurs les Etats Generaux des Provinces Unies du13

A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No's 501/2.
14 Public Record Office. Sp. 84/139 fol. 34/5. (Holland Correspondence).
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pals bas, Nos bons amis & alliez, ayants donne certains Commissaires ou Deputez de la Compagnie de leurs Subjects, qui
traffiquent aux hides Orientales pour venir traicter & accorder par deca les differents, qui se retrouvent entre la Compagnie de Nos Subjects traffiquants aux dites Indes, & celle
la du pals bas, Nous desirants favoriser de nostre part, autant
qu'en Nous sera, l'advancement d'une si bonne oeuvre, Declarons & promettons que les Commissaires designez desdits
SSes Etats, a scavoir les SSes Pierre de Carpentier, cy devant
Gouverneur general es Indes; Jehan de Hase, cy devant
Conseiller es dites Indes, & directeur aux costes de Chormandel; Jehan Maissen Merens, Vieu Bourguemaistre de la
ville de Hoorn, & le docteur de Heemskerck Advocat de la
dite Compagnie; Ou tels autres qui pourront estre nommez
ou substitues en leur place, seront pris, & les prendrons en
nostre speciale protection & sauvegarde; Et que lesdits Commissaires pourront librement & franchement venir, demeurer
& sejourner en nostre royaume d'Angleterre, & selon leur
bon plaisir retourner au pals bas, sans estre violet ou endommagez, ou qu'aucune molestation, trouble, tort, ou empeschement sera fait en leurs personnes, bien ou suite, en quelconque
facon, ou pour quelque raison ou pretexte qu'il pourra estre,
soit a present ou a l'advenir, rien except6; Ainsy que la foy
publique, & nostre parolle royale les doivent & peuvent
asseurer, & comme it appartient aux personnes employees
es Commissions & affaires communes & publiques, Et pourtant ils iouyront par deca & dans l'estendue de nos jurisdictions de toute la seurete, franchise & Liberte qui est defie
a personnes de telle qualite, Voulants & Commandants a
tous Nos Lieutenants, Admiraux, Vice-admiraux, Capitaines
de terre & de mer, & a tous autres nos Officiers & justiciers
qu'il appartiendra; non seulement de leur faire, ou souffrir
d'estre fait, soit a leur venue & sejour pardeca; ou au retour
vers leur pals, aucun destourbier, trouble ny empechement:
Mais plus tot de leur prester toute ayde, faveur, & assistance,
dont ils pourront avoir besoing. En tesmoin dequoy Nous
avons signe la presente des nostre main, & a celle fait mettre
& apposer nostre seel. Donne en nostre palais de Westmestre.
(zegel afgenomen)
20

Charles R.

Aanteekening op den rug, van de hand van Secretary Lord Dorchester:
Safeconduct for such as come out of the low-countreys to treat about
ye Est Indian differences delivered to ye States Ambr. after this example
in latin the of January 1628 w(i)th limitaon of the extent therof to
the occasion onely of this treatie.
Jan 7 1628. 15

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dezen vrijbrief van Engelsche zijde los te krijgen. Uit de resolution van
Ho. Mo. blijkt immers, dat Karel I reeds den 27sten October
1618 vanuit zijn paleis te Westminster een dergelijke acte ten
behoeve van de Gedeputeerden van de Nederlandsche OostIndische Compagnie voor hun reis naar Engeland had verstrekt, maar dat deze door hen niet aanvaardbaar werd geacht,
omdat de acte in algemeene termen was opgemaakt en de persoonsnamen daarin niet voorkwamen.
Wanneer dan ook N. Brouwer en Hans de Hase, als Bewindhebbers van de V.O.C., den Eden Januari 1629 ter vergadering
van Ho. Mo. verschijnen om eenige punten toe te lichten en
om de origineele stukken inzake de gerechtstelling te Amboyna,
door van Speult nagelaten, ter examinatie te overhandigen, dan
blijkt het, dat de gezanten verlangen:
„dat de acte van securiteyt voorde voors (eghde) Gedep(uteer) den mochte
„uytgebracht werden, met expressie van de namen ,derselver, sonder
„'twelck sy (sonderlinge den gewesen Gouverneur Carpentier) meenden
„nyet seecker te connen sijn, offe soo Haer Ho. Mo. de overgesonden
„acte voor suffisant hielden, dat henluyden daervan gegeven werde acte
„van belofte voor deselve te sullen garandeeren etc."

waarop is besloten dit verzoek in nadere overdenking te houden.
Ook de „gewesen rechters en de Raden van Amboyna" zijn
niet tevreden met de gang van zaken in verband met het aanhangige proces, want de resolutie van de vergadering van
Ho. Mo. van den 9den Januari 1629 vermeldt, dat
„Op de req(ues)te vande gewesen rechters en de Raden van Amboyna
„versouckende naedien de Gedep(uteer)den van de Oostind(ische)
„Comp(agni)e op haer vertreck staen naer Engelandt, dat dock nyet langer
„uytgestelt off opgehouden worde de expeditie van haer saecken deur de
„gedelegeerde rechters; sijnde sijluyden inde uyterste elende ende tot
„desperatie gecomen. Is de deliberatie noch uytgestelt tot dat de Heeren
15 I6z8 zal een schrijffout zijn en moet wezen: 1629.
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„Gedep(uteer)den 16 op de visitatie vande stucken van Speult deselve
„oversien, ende rapport gedaen sullen hebben, om alsdan naerder op der
„suppliante versouck ende gelegenth(eyt) te worden gelet.”

Maar wie ook niet met het dralen der V.O.C. accoord gaan,
dat zijn Ho. Mo. zelf, Prins Frederik Hendrik en Joachimi.
Dienaangaande moge ik verwijzen naar de resolutie van hetzelfde College van den 27sten December 1628:
„ . . . dat men oock aen de Bewinthebberen van d'Oost Ind(ische)Com„p(agni)e tot Amsterdam sal schrijven, dat Haere Ho. Mo. van derselver
„Gesanten uyt Engelandt brieven hebben ontfangen, houdende advis, dat
„het stuck van Amboyna aldaer seer hart ende he fftich gedreven werdt
„ende dat sy oversulcx herwaerts aen sullen hebben te committeren een oft
„twee personen uyt den haeren, versien met alle de stucken, die in haere
„handen soude mogen zyn, belang(en)d de saeck van Amboyna, daervan
„d'Heeren Gedelegeerde rechters geen dubbelt is gelevert ende spe„cial(kck) de stukken by den Gouverneur Speult nagelaten, dienende al
„t'samen tot defentie ende justificatie van 't voors(eghde) stuck van Am„boyna, dat men wijders aen deselve Bewinthebberen sal schrijven, dat
„sy Haer Ho. Mo. opt spoedichste sullen laten weeten in wat pointen haere
„voorgenomen deputatie met Engelandt staet, met vermaen, dat sy de„selve in aller yle voortganck willen doen nemen, opdat Haer Ho. Mo.
„ende Sijn Ex(cellen)tie ontlast mogen worden van de beloften, die van
„haerentwegen aen de Co(ninck) van Groot Britannien sijn gedaen van dat
„eenige Gedeputeerden van d'Oost Ind(ische) Comp(agni)e deser Landen
„derwaerts souden vertrecken tot wechnemen ende verdediginge der
„misverstanden tusschen beydersijts Comp(agni)en geresen, mits ont„slaende de drie Oost Ind(ische) schepen tot Portsmouth gearresteert
„'twelck nu alberrijts eenen geruymen tijt geleden is geschiet.”
Doch eindelijk worden dan toch alle questies uit den weg
geruimd of geregeld, zijn de geloofsbrieven door Ho. Mo.,
evenals die van de kamer Amsterdam der N.O.I. opgemaakt
en aan Gedeputeerden ter handgesteld, en hebben de Gezanten
en Joachimi maatregelen voor hun vertrek naar Londen getroffen.
Eerstgenoemden komen in de Vergadering van Ho. Mo. van
den 1 zden Februari 1629 persoonlijk afscheid nemen; daarvan
staat het volgende genotuleerd:
„Sijn inde vergaderinge gecompareert de Heeren Gedep(uteer)den van
„d'Oostind(ische) Comp(agni)e nae Engelandt verclaerende, dat sij gereet
„waeren om derwaerts met den Heer Ambassadeur Joachimi te vertrecken
16 d.w.z. in dit geval de gedeputeerden uit Ho. Mo., die de zaak van Amboina in
studie hebben genomen.
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„met presentatie van haeren dienst ende versouck, dat ingevalle hun aldaer
„yetwas soude mogen voorcomen ende gevercht werde, dat de limiten van
„de redelijckheyt soude passeren, dat Haere Ho. Mo. hun soude willen
„bieden de behulpsame hant, waerop gedelibereert sijnde, is goet gevonden
„ende verstaen de gemelte Heeren Gedep(uteer)den goede reyse te wen„schen, oock te recommanderen, dat sy van hare sijde alles willen by
„brengen, dat tot wechneminge van de differenten tusschen d'Oostin„d(ische) Comp(agni)e deser Landen en d'Oostind(ische) Comp(agni)e in
„Engelandt soude mogen dienen, alsoo de vrintschap van de Croon van
„Groot Britannien seer noodich voor desen staet, dat sy oock willen cor„responderen met Haer Ho. Mo. over 'tgene in haere conferentie met
„d'Engelsche sal passeren, ende dat men nyet naelaten sal in alle redelijck„heyt hun te mainteren.”

waarna deze zaak, althans wat de Staten-Generaal betreft, tot
hunne vergadering van den z4sten Juli 163o is blijven rusten.
Nadat in de vergadering van den Loden November 1628
Heeren XVII aan Ho. Mo. hebben medegedeeld, dat de leden
van het gezantschap naar Engeland zijn benoemd, verzoeken
zij eenige leden uit de Staten Generaal te willen benoemen om
met hen te „delibereeren wat verders tot acceleratie ende bevorderinge der voors(eghde) deputatie te doen staet ende nootsaeckelijck gerequireert wert”, aan Welk verzoek Ho. Mo.
voldoen door een commissie van zeven leden te benoemen.
Maar tevens geven Ho. Mo. aan Heeren XVII kennis van hun
besluit „dat de deputatie tot coste van deselve Comp(agni)e
sal moeten geschieden”, een besluit, waarmede de bestuurders
der V.O.C. als goede kooplieden, het nu maar niet zoo direct
eens zijn. 17
Althans uit de resolutie van Ho. Mo. d.d. 13 November
blijkt, dat Heeren XVII, als een hunner desiderata naar voren
brengen, „dat Haere Ho. Mo. souden believen te stellen ordre
„op de betalinge van d'oncosten die haere voorgenomen de„putatie nae Engelant soude comen te bedragen, dan dat sy
„Gedep(uteer)den van Haere Ho. Mo. daerop openinge hadden
„gedaen van derselver resolutie daerby, dat dit point Wert ge„difficulteert”, waarop Ho. Mo. inderdaad deze aangelegenheid
in behandeling hebben genomen, doch hebben besloten „vol„gens haer voorgaende resolutie te difficulteeren”, waarmede
de V.O.C. wel niet zoo bijster in haar schik zal zijn geweest. 18
Evenwel zal de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
17 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 501/2 d.d. 10 Nov. 1628.
18 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 5o1/2 d.d. 13 Nov. 1628.
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zich er op mogen verlaten, dat „haere besoignes geassisteert
„sullen worden door d'Heer Joachimi, ordinaris Ambassad(eu)r
„van Haere Ho. Mo., doch, d'Heere extra-ordinaris Amb(as„sadeu)rs tot Londen tegenwoordich sijnde over deselve be„soignes by ende aen sullen sijn gedurende haer verblijf al„daer sondernochthans tendien insichte daer langer te verblijven,
„als tot uytvoeren van haeren spicialen last gerequireert 'sal
„sijn.” 19 En in hare resolutie van den Wen December 1628
verstevigen Ho. Mo. haar beslissing van den I2den nog in
dier voege, wat hare buitengewone gezanten aangaat, „dat
„oock Haere Ho. Mo. extra-ordinaris Gesanten jegenwoordich
„tot Londen geduerende haer verblijff aldaer deselve besoignes
(d.w.z. van de V.O.C.) sullen assisteeren.” 20
Heeft het gezantschap van de assistentie van de buitengewone ambassadeurs, Arnold van Randwyck 21 en Dr. Adriaen
Pauw van Heemstede, 22 weinig kunnen profiteeren, wegens
hun terugkeer naar ons land reeds op den 19den Maart 1629,
dus luttele dagen na aankomst van de Gedeputeerden der
V.O.C., zoo veel te meet heeft het, zooals uit Booth's journaal
blijkt, mogen steunen op Joachimi's hulpvaardigheid om hun
taak te verlichten, hulp, die ook door de V.O.C. hoogelijk werd
gewaardeerd, hetgeen zij tijdens zijn gezantschapsjaren heeft
willen uitdrukken door toekenning van een geldelijke belooning.
Het was de gewoonte van de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie, geschenken of vereeringen aan personen, die haar
goede diensten hadden bewezen, aan te bieden; de vereering
aan Joachimi 23 bestond uit een jaarlijksche toekenning van
„

19 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 501/2 d.d. 12 Dec. 1628.
20 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 501/2 d.d. 14 Dec. 1628.
21 Arnold van Randwijck, een zeer gezien en invloedrijk man, geb. te Wesel den I7den
Febr. 1574 oval. te 's-Gravenhage den 21 ste p Maart 1641. In 1627 werd hij met Adriaen
Pauw, als extra-ordinaris ambassadeur der Staten-Generaal, naar Engeland gezonden om
te trachten voor de Republiek de onzijdigheid te bewaren in den toen dreigenden oorlog
tusschen Frankrijk en Engeland. Tijdens dit gezantschap werd hem den 27sten Juli
1628 de titel van „Doctor in artibus" te Cambridge toegekend.
22 Dr. Adriaen Pauw, ridder, Heer van Heemstede, geb. te Amsterdam den 'sten
Nov. 1585 overl. te 's-Gravenhage den 2isten Febr. 1653, werd in 1627 tot Raad en
Rekenmeester van Holland en West-Friesland benoemd. In 1627 ging hij met Arnold
van Randwijck, als extra-ordinaris ambassadeur, naar Londen. Den 4den April 1631 werd
hij voor den duur van vijf jaar benoemd tot Raad-Pensionaris van Holland en WestFriesland, welk hooge ambt hij in 1636 heeft neergelegd. Den I9den Oct. 1613 werd hij
door Koning Jacobus I tot „Eques Auratus" (gulden ridder) geslagen.
23 Albert Joachimi, Heer van Oostende, Vinninge en Hoedekenskerke, geb. te Goes
in I560, oval. aldaar den 17den Mei 1654, werd na den dood in 1624 van Noel de Caron,
gezant der Staten-Generaal te Londen, in zijn plaats als ordinaris ambassadeur benoemd.
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Koning Karel I, als Ridder van den Kouseband
Gekleurge teekcling door Abram Booth

een obligatie van Fl. I000,—. In het jaar 1644 was het montant
van hoofdsommen en interessen opgeloopen tot een bedrag
van Fl. 21.964,—. In 1653 werd de aanbieding herhaald, doch
Joachimi weigerde, evenals hij zulks ook voordien gedaan had
„onder voorwendingh dat hij, in dienst en eedt van het lant
„zijnde en een eerlijck tractement daarvoor genoten hebbende,
„gehouden was geweest d'ingesetenen van dien ten dienste
„te staan en deselve behulpsaam te wesen," en besloot de
Compagnie toen, „dat men na Sijn Wel Ed's overladen sijn
„posteriteyt soude gedagtigh wezen en deselve met een eer„lijcke gratuiteyt begiftigen.”
Toen Joachimi den i7den Mei 1654 te Goes overleden was,
volvoerde de V.O.C. haar besluit en werden zijn erfgenamen
„vereert een vergulden kop met duysent dubbele rijders in
„specie daarin."
Sloeg Joachimi geldelijke belooningen af, zoo versmaadde
hij toch een versnapering voor zijn tafel niet, hetgeen uit de
bescheiden der Compagnie als volgt blijkt:
„Nogh sijn meest jaarlijcx aen d'heer Ambassadeur Joachimi
in Engeland mede gesonden eenige specerijen, tot de volgende
quantiteyt:
peper .
nagelen

.

noten ..

......

foulie ..
caneel ..
suycker

......
......
. •

3o lbs.
10 ,,
15 ,,
6 ,,
Io ,, i
42 ,, in

4

broden,

te samen doenmaels begroot op 169 Guldens."
Zooals Ho. Mo. aan den Koning van Engeland beloofd en
aan de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie gelast hadden,
om de rechters, die te Ambon het vonnis geveld hadden, te
laten overkomen naar Holland, zoo is deze instructie ook naar
Batavia doorgegeven, maar het valt geenszins te verwonderen,
dat vooraleer de rechters bier te lande aangekomen zouden zijn,
vele maanden moesten verloopen.
Onophoudelijk drong Karel I op afdoening der zaak aan, en
dientengevolge schreven Joachimi en de Pensionaris Brasser,
die ook tijdelijk naar Londen was vertrokken om met de Gedeputeerden der V.O.C. overleg te plegen, op 18 Maart en io
April 16 3 2 nog eens instantelijk en dit wel eveneens op aan25

dringen van de Gedeputeerden, om deze zaak toch af te doen:
„ . . . datse (d.w.z. Joachimi en Brasser) ondertusschen wel voorsien dat
„alles aldaer (Londen) hoe langer soo slimmer sal gaen ten regarde van
„dese saeke etc." 24

Doch in September van datzelfde jaar was men nog niet
veel verder opgeschoten, alhoewel er tusschen Louden, 's-Gravenhage en Amsterdam voortdurend gecorrespondeerd moet
zijn, waaromtrent finesses evenwel niet te vinden zijn, omdat
de „secrete registers van de notulen", 25 waarin alles dienaangaande werd genoteerd, niet meer voorhanden. zijn. Joachimi,
Brasser en de afgezanten der V.O.C. moeten evenwel geadviseerd hebben de zaak ook door betaling van een bedrag in
geld af te doen, want de resolutie van Ho. Mo. d.d. zo Sept.
1632 spreekt dienaangaande duidelijke taal:
„ . . . hebbende onder anderen geexamineert de missive van de Heeren
„Joachimi ende.Brasser geschreven tot Chelsey den IIIen deser, houdende
„dat noyt geaffirmeert hebben, dat de saeck van Amboina met gelt soude
„sijn aftemaecken, maer wel dat sonder 'tzelve sulcx nyet doenkick) en.
„was ende dat de preuve daervan by hun fatsoenl(Mck) soude connen ge„nomen worden, volgens de maniere by deselve aen Haer Ho. Mo. ge„opent, stellende verders aen Haer Ho. Mo. in bedencken, off deselve nyet
„dienstich jae nodich souden achten, alvorens in dese saecke naerder te
„disponeren te hooren hun beyder rapport, als oock dat van Gecom„(miteer)den van d'Oostindische Comp(agni)e in Engelandt sijnde. Is nae
„voorgaende deliberatie goetgevonden ende verstaen dat men sal rescri„beren aen Heer Brasser alleen, dat by herwaerts come om Hare Ho. Mo.
„rapport te doen van sijne negotiatie etc.” 26
Ten slotte werd bereikt, dat de aangelegenheid door een
gedelegeerde rechtbank zou worden behandeld; de rechtzittingen hebben in het laatst van 1632 plaatsgevonden, en de
fiscaal eischte schuldig verklaring der rechters van Ambon
op grond van gepleegde informaliteiten, doch de rechtbank
wees dezen eisch af en diende op z Januari 1633 bij de Staten24 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 501/2 d.d. 5 Mei 1632.
25 A.R. Res. Kol. Aanw. No. 184 en 25o. Verg. XVII. d.d. Nov. 1631. Punt
12. „De resolutie op dit point genomen werdt om redenen. in 't boeck van de secrete
„notulen gestelt.”
A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No. 501/2 d.d. 2 April 1631.
alsoock tgene by Hare Ho. Mo. daerop sal worden geresolveert, sal stellen
fl
„int secreet register van Haere Ho. Mo., ten eynde daervan niemant en become kennisse
„die sulx nyet en competeert.”
26 A.R. Res. Ho. Mo. Kol. Aanw. No.'s 501/2 d.d. 20 Sept. 1632.
• • .
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Generaal een concept-vonnis, strekkende tot geheele vrijspraak, in.
Het vonnis werd niet uitgesproken, maar wel werd met de
Engelschen over afdoening der zaak bij geldelijke schadeloosstelling onderhandeld; een daartoe strekkende acte, aangeboden
in November 1633 — dit zal dan wel geschied zijn in verband.
met besprekingen met het gezantschap de Carpentier, de Haze
en Merens — werd evenwel van de hand gewezen. Na vertrek
van het gezantschap bleef de zaak hangende, totdat bij het
vredesverdrag van Westminster, na den eersten Engelschen
oorlog werd vastgesteld, dat aan de erfgenamen van eenige
ter dood gebrachten een bedrag van £ 3615 Sterling zou worden.
uitgekeerd.
Maar ook toen nog was deze zaak niet geheel van de baan;
althans Karel II nam haar nogmaals in 1665 onder de redenen
van de oorlogsverklaring van den tweeden Engelschen oorlog
op.
Ongetwijfeld zou gouverneur van Speult, die inmiddels was
overleden en niet terecht heeft gestaan, verstandiger hebben
gedaan de zaak naar Batavia te verwijzen en niet zelf met zijn
Raad dit strenge vonnis na de vreeselijke pijnigingen der verdachten te vellen, maar onwettig en onrechtvaardig is het
blijkbaar niet geweest.
Zooals Dr. F. W. Stapel resumeert moet men na een onpartijdig onderzoek wel tot de volgende conclusie komen:
t) de Engelschen op Ambon hadden in 1623 een aanslag tegen
het Nederlandsche gezag aldaar voorbereid.

2) de competentie der rechters in het daarover gehouden geding
kan niet betwist worden.
3) bij de procedure zijn verschillende informaliteiten begaan,
die echter voor het meerendeel niet in strijd waren met de
praktijk in het moederland.
4) het is niet geoorloofd, van een gerechtelijken moord te
spreken. 27
Staken de Gedeputeerden van de Compagnie dus naar Londen
over met de geloofsbrieven van Ho. Mo., van de Kamer Amsterdam, en het vrijgeleide van Koning Karel I, zoo hadden
27 Tijdschrift van het Bataviaansch Genootschap van K. & W. deel LXII afl. i blz.
209.
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zij ook nog van de Kamer Amsterdam, aan wie de afdoening
deter aangelegenheid door Bewindhebbers der V.O.C. was opgedragen, een instructie medegekregen, waarin hun werd gezegd, op welke wijze zij de hun opgedragen onderhandelingen
dienden te vervullen. En inderdaad werd hun niet veel speelruimte toegestaan, zooals blijkt uit het stuk zelf, dat ik, als bijlage I. aan dit werk toevoeg: ja, wordt hun zelfs in een soort
van vermaning op het hart gedrukt „daerin (toch) niet te versuymen" en al moge deze vermaning nu slechts gelden voor
het opstellen van „een pertinent en wijtlustisch verbael" en
voor het „toeschicken" daarvan „alle weecken met d'ordinarie
post, wel bewaert en gecacheteert", zoo leest men toch duidelijk tusschen de regels door, dat dit niet alleen slaat op dit bijzondere punt, doch dat Gedeputeerden ook wel terdege acht
moeten slaan op alle andere artikelen in deze instructie opgenomen.
Uit deze te volgen gedragslijn, waarin van alles en nog wat
wordt opgesomd, blijkt hoe weinig bewegingsvrijheid en initiatief door de Kamer aan hare afgezanten werd overgelaten,
waardoor zij feitelijk aan handen en voeten werden gebonden.
En hoe springs uit deze instructie het tijdens deze periode
van de Republiek der Vereenigde Zeven Provincien zoo geliefkoosde systeem van aanhoudende ruggespraak met hooger
geplaatste colleges te moeten houden in haar uiterste consequentie naar voren.
In hoofdzaak draaien de artikelen der instructie om het
tractaat, dat tusschen de Nederlandsche en de Engelsche OostIndische Compagnie in Juni 1619 werd afgesloten, een tractaat,
dat regelrecht indruischte tegen het streven van den Gouverneur-Generaal Coen en dat ook wel nooit de voile instemming
van Bewindhebberen der Compagnie en van de Staten-Generaal zal hebben gehad. Was eerstgenoemde met hart en ziel
vervuld van zijn opzet om de plannen van de Engelsche concurrenten in Oost-indie te fnuiken, waarin hij reeds wonderwel
was geslaagd, terwijl nog verdere successen in het vooruitzicht
lagen, zoo waren laatstgenoemden wel verplicht hunnen
naasten Westelijken buurman zooveel als mogelijk was tegemoet te treden, teneinde ook op zijn steun te kunnen rekenen,
wanneer de krijgsverrichtingen tegen Spanje, na het afloopen
van het Twaalfjarig Bestand in 1621, wederom hervat zouden
28

moeten worden. Uit alles blijkt, dat dit economische en commercieele conto-a-meta tractaat een bron van moeilijkheden voor
de V.O.C. is geworden, en dat het slechts de weinig krachtige
financieele positie van de Engelsche Oost-Indische Compagnie
en de mindere bekwaamheid en doortastendheid der door haar
Haar Indio uitgezonden dienaren zijn geweest, die geleid hebben
tot het groote succes en de goede resultaten, waarmede de
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ten slotte haar gezag
in den Indischen Archipel heeft kunnen vestigen.
Wanneer ik betreffende het inzicht van de Carpentier en zijn
Raad in de Amboineesche .zaak later zijn rapport aan. Heeren.
XVII van den 2 5sten December 1623 aanhaal, dan moge ik thans
de volgende passage uit datzelfde rapport naar voren. brengen:
„In alle poincten van 't accoort (d.w.z. het tractaat van '619) leggen hier
„met d'Engelsen overhoop; niet eene wert er van haerder sijden geobser„veert, als alleen de geveinsde vrintschap. Op malitieuse gesochte actien
„hebben sy haer vande gemeene (d.w.z. gemeenschappelyke) deffentie met
„opgesetten voordacht in 't generael ontlast; den handel van de Molluc„cos, Amboina, Banda, en Palliacatte hebben t' eenemael verlaten, en de
„haer uyt de lasten der selver gedraeyt nu de profijten sober vallen. Bantams
„besettingh trecken haer niet alleen niet aen, maer hebben met gewelt van
„schijnredenen ons willen dwingen haer toe te staen tot Bantam alleen
„voor beyde de Compagnien er te mogen gaen handelen.
„Tot noch toe hebben 't met redenen weerhouden, ende is de saecke soo
„verre gecomen, dat sy onze wapenen met de mont beginnen te tergen,
„en te vragen, soo wy onderleyden naer Bantam alleen te gaen, off WY haer
„met gewelt van wapenen souden tegenstaen. Wy hebben haer geant„woort, dat d'een sonder d'ander, off sonder gemeen consent, niet ver„moght naer Bantam te gaen, alsoo het een gemeene saecke was, daer
„de liberteyt van d'een, soo wel als van ander gelden most.
„Tot noch is de saecke dus blijven steecken; by gebreck van cappitael achten
„wy, dat sy noch na Bantam niet en gaen, maer soo eens middel becomen,
„ende onderstonden alleen derwaerts te gaen, sullen sy ons mogelijck
„met dadelijchh(ey)t tergen, soo dan geene redenen noch behoorlijcke
„insinuatien haer connen weerhouden, off datter geen middelwegh te
„vinden sy, om door haer den handel (sonder UEd. prejuditie) te doen
„ondersoecken. Wat sal ons dan anders resteren, als protest, ende soo dan
„'t protest niet en helpt, sullen wy het moeten opgeven, off haer met
„gewelt moeten wederhouden.
„Wat exclamation ende moyten daer dan op volgen sullen, mag men
„wel dencken.” 28

Hieruit kom.t, evenals uit de instructie aan de gezanten mede28 zie b z. 34.
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gegeven, naar voren, tot welke voortdurende moeilijkheden
de uitlegging van dit tractaat heeft geleid. Het valt dan ook
eigenlijk geenszins te verwonderen, dat van Speult en vervolgens de Carpentier en zijn Raad gevolgtrekkingen uit de
overvalplannen en de daarop volgende bestraffing te Ambon
hebben getrokken, die in een minder geprikkelde atmosfeer
waarschijnlijk achterwege zouden zijn gebleven, en dat ook
het voortduren van deze stemming van grooten invloed tijdens
de onderhandelingen te Londen van 1629-1634 zal zijn
geweest.
Gaf ik in de voorafgaande bladzijden een uiteenzetting van
de origine van het conflict met de Engelsche Oost-Indische
Compagnie en van de maatregelen, die hier te lande werden
genomen QM de gevolgen daarvan uit den weg te ruimen,
d.w.z. in de eerste plaats, zooveel als doenlijk was, door onderhandelingen tusschen de beide Compagnien zelf en slechts bij
mislukking daarvan door inmenging en hulp van de zijde van
de Republiek en van haren gezant Albert Joachimi — welk
standpunt ook door de Engelschen werd ingenomen — dan
ga ik thans over tot een korte biografie van de leden van het
gezantschap en van hunnen secretaris Abraham Booth, den
schrijver van journael en descriptie.
* *
*
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Een zucht van verlichting zal uit den boezem van het College van Heeren XVII ontvloden zijn, toen, na het bedanken
voor de post van Gedeputeerde naar Engeland door Simon.
de Rijcke, hun het bericht van de goede aankomst van de retourvloot van vijf schepen onder admiraalschap van den OudGouverneur-Generaal, Pieter de Carpentier, op 1 z November
1627 van Java vertrokken, te Amsterdam op 3 Juni 1628 bereikte. Immers werd het College daardoor in de gelegenheid
gesteld een hunner bekwaamste, en der take van Amboina
kundige, dienaren tot leider van het gezantschap te benoemen.
Wel bestond er nog het bezwaar, dat de Carpentier, geen bewindhebber van een der Kamers van de V.O.C. zijnde, eerst
tot die functie moest worden gekozen, maar, toen het obstakel
van de verhindering daartoe, wegens zijn bloedverwantschap
tot zijn oom Louis Delbeecque, oprichter-bewindhebber van.
de Kamer van Amsterdam, sedert 20 Maart 1602, onder goedkeuring van de Staten-Generaal, overwonnen kon worden,
werd tot zijn verkiezing tot bewindhebber der Kamer Amsterdam in October 1628 besloten, waarna vervolgens tot die
van Gedeputeerde naar Engeland kon worden overgegaan. 29
Pieter de Carpentier, oudste noon van Pieter de Carpentier,
„laeckenbereyder", uit zijn eerste huwelijk met Agnieta Delbeecque, werd den I9den Februari1586 te Antwerpen geboren.
In November 158 7 moesten zijn vader en stiefmoeder — zijn
vader was in Juni 158 7 voor de tweede maal getrouwd met
Janneke de Gelken, — wegens geloofsvervolging de Zuidelijke
Nederlanden verlaten en trokken zij eerst naar Aken, waar
Pieter, toen reeds twee jaar oud, in de Gereformeerde kerk
„de Cluppel", werd gedoopt. Vandaar vestigde het huisgezin
zich in 15 9 1 te Luik om vervolgens naar Amsterdam te vertrekken, waar zijn vader in begin 1595 in de „ververye op den
Oude-Zijds Burghwal" ten slotte een rustige woonplaats vond.
De jonge Pieter moet met vrucht de schooljaren aldaar
hebben doorloopen, althans in 1603 werd hij, als Petrus Carpenfarius, Antwerpiensis, aan de Leidsche Hoogeschool als
student in de philosophie, ingeschreven. Zijn roeping in dezen
tak van wetenschap zou hij evenwel niet volgen, want zeer
waarschijnlijk door voorspraak van zijn oom Louis Del29 De resolutie, die spreekt van „desselfs moeye", zie R.G.P. Dr. F. W. Stapel. 1 ste
boek, deel I, fol. 1 9 1, moet op een abuis berusten.
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beecque, werd hij reeds op het schip „de Trouw" in 1616 als
opperkoopman naar Indie, waar hij een schitterende carriere
zou maken, uitgezonden. In 1619 vergezelde hij Jan Pietersz.
Coen op diens tocht naar Ambon en werd spoedig daarna tot
Raad van Indie, Directeur-Generaal van den handel en vervolgens tot lid van den Raad van Defensie, volgens het tractaat
met de Engelschen van 1619 ingesteld, benoemd. Door de
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie tot opvolger van
Coen verkozen, nam de Carpentier van hem op 31 Januari
1623 te Batavia het Gouverneur-Generaalschap over.
Het is velen schrijvers over onze Koloniale Geschiedenis
licht gevallen, een minder gunstig oordeel te vellen over het
Gouverneur-Generaalschap van de Carpentier, Coen's vroegeren medewerker, dat onmiddellijk volgde op het roemruchtige eerste tijdperk van Coen's bewind. De indruk wordt daardoor gewekt, dat Heeren XVII eigenlijk hun keuze hadden
laten vallen op een man, op wien het spreekwoord „tel brille
au second rang qui s'eclipse au premier" van toepassing zou
wezen, een oordeel nochtans, dat wellicht te hard en daardoor
ook onjuist moet worden genoemd.
Na de jaren, waarin Coen later terecht herhaaldelijk wordt
aangeduid als de grondlegger van ons gezag in Nederlandsch
Oost-Indie, is er bijna van zelfsprekend een periode van pacificatie gevolgd, waarin veel geregeld moest worden, waaraan
gedurende de oorlogsjaren zelfs niet kon worden gedacht. En
het viel nu de Carpentier ten deel, die maatregelen te moeten te
treffen en uit te voeren. Uit al zijn daden blijkbaar een man van
zeer Christelijke opvattingen, doch van een minder streng en
onverbiddelijk karakter dan van Coen, heeft de pas benoemde
Gouverneur-Generaal in de allereerste plaats tijdens de jaren
van betrekkelijke rust in den archipel gedacht aan de verbetering
van de juridische, sociale en economische positie van de onder
hem geplaatste Nederlanders; ik moge dienaangaande verwijzen naar zijne decreten betreffende de oprichting van de
wees- en boedelkamers, een maatregel van wijdstrekkende beteekenis, waarvan de vruchten ook thans nog worden geplukt;
het laten drukken van kerkboeken voor Nederlandsch-Indie
en zijn aandringen op bestuurderen in het Vaderland om toch
vooral goede leerboeken voor het lager onderwijs uit te zenden.
En met dat al heeft hij dan toch ook de commercieele belangen
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Pieter de Carpentier
Kopergravure door H. F. Diamaer in 1725
naar een teekening van Matti* Balen, 1684-1766

van de participanten en een mogelijke verdere uitbreiding van
het gezag der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie allerminst uit het oog verloren. Rijke retourvloten konden naar
Holland worden gezonden, en zijn opdracht in 1623 aan Jan
Carsten om met twee schepen de landen van Australia vender te
gaan verkennen, getuigt van zijn open oog, om ook in die streken naar nieuwe bronnen van inkomsten uit te zien; zijn naam
ten lien opzichte klinkt dan ook nog door in de door Carsten
naar hem gedoopte Golf van Carpentaria.
Onder zijn bewind werd ook Formosa bezet en werd een
voordeelig contract met den Vorst van Malabar afgesloten;
onderwiji breidde hij ook de handelsbetrekkingen met het
eiland Ceylon en den vasten wal van India belangrijk uit.
Reeds voordat de Engelschen den 1 iden December 1624 van.
Batavia naar het eiland Lagoendi vertrokken, had de Carpentier het eiland Sebessi, tusschen Bantam en Lagoendi ingelegen,
laten bezetten, waardoor de Engelsche Oost-Indische Compagnie, die gehoopt had op Lagoendi een tegenhanger van
Batavia te kunnen stichten, door hongersnood gedwongen
werd het weer te verlaten, waar bij de Nederlandsche OostIndische Compagnie haar goede diensten verleende door de
Engelsche met haar eigen schepen weer naar Batavia terug te
brengen.
In Januari 1628, dus kort na Coen's terugkeer te Batavia,
besloten de Engelschen geheel voor eigen rekening een factorij
te Bantam op te richten, maar toen ook aldaar weinig goede
resultaten konden worden behaald, hieven zij deze weer op en
namen het besluit zich in het bijzonder op Voor-India te concentreeren en de geheele eilandengroep aan de Hollanders over
te laten.
Trouwens meermalen hebben bewindhebbers en Heeren
XVII van hun waardeering over de Carpentier's beleid duidelijk
doen blijken; een aanvraag om ontslag van den 3den Februari
1626 werd door laatst genoemd College in zijn vergadering van
31 October d.a.v. in een beleefd schrijven van de hand gewezen,
waaraan nog werd toegevoegd, „dat (Heeren XVII) op sijn
voorstel by de naeste behoorlijck sullen letten". En wanneer
dan ten slotte de Carpentier, die van 1 Februari 1623 tot 3o
September 1627 het bewind heeft uitgeoefend, in het vaderland
is teruggekeerd, kennen Heeren XVII hem een veneering van
E,en Dienaer 3
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fl. Io.000,— een gouden keten met medaille, ter waarde van
fl. 2.000,- en een statiedegen van fl. 400,— toe.
Maar het zal de Carpentier stellig nog wel een grootere voldoening zijn geweest, dat hem de bekleeding van het Gouverneur-Generaalschap opnieuw na het plotselinge overlijden van
Coen, tijdens het beleg van Batavia door den Soesoehoenan
van Mataram, wend aangeboden, een aanbieding, die hij, pas
kortelings getrouwd, en met zijn gezin te Londen als gezant
vertoevende, van de hand wees.
Het gestrenge en onverwijkle ingrijpen van Herman van
Speult op Ambon wijst in de richting van een initiatief, waarin
hij vreesde wellicht gedwarsboomd te zullen worden door een
milder inzicht in het gebeurde door den Gouverneur-Generaal
en zijnen Raad te Batavia. Waarschijnlijk acht ik het, dat
de Carpentier in deze aangelegenheid te veel en te waarachtig
vertrouwen geschonken heeft aan van Speult's uiteenzettingen en besluiten. Althans het rapport van hem en zijnen
Raad aan Heeren XVII d.d. 25 December 1623 verzonden,
luidt:
„Eenen Gabrieel Touwerson agent wegen d'Engels(che) Comp(agni)e
„op Amboina hadde met sijnne geassocieerde Engelsen, item eenige Jap„panders, ende den maringho 3 ° van de Mardicquers 31 alle in comp(agn)ies
„dienst wesende geconspireert om 't fort van Amboina affteloopen, daertoe
„alreede tot sijn devotie de voors(eghde) Jappanders, die binnent fort
„waeren, mitsgaders den voors(eghden) marinho gebracht hadde. Doch is
„voors(eghd) verraet miraeckeleuselijck aen den dach gecomen ende sijn
„daer over den voors(eghden) Touwerson met noch negen Engels(en) tot
„hem, soo cooplieden als andere, mede aent verraet schuldigh, mitsgaders
„thien Jappanders ende die Marintio by den breden raet op Amboyna
„ter doot gesententieert, ende altsamen oock op den Aden Marty geexe„cuteert.

„Hiernevens gaen de confessien en de sententie der voors(eghde) delinc„quanten soo als ons deselve van Amboyna toegesonden sijn.
„D'Engelsen alhier blixemen seer tegen dese executie, ende seggen ronduyt,
„dat haer volck ten onschult om den hals gebracht is, dat men haer door
„inhumanie torturen, tot bekentenisse van soo onmogelijcken saecken
„gedwongen heeft.
„D'onmogelijckheyt sonderen sy hierop omdat de macht van d'Engelse op
„Amboina soo geringh was, dat het voor soo een Kant vol volcx niet
3o maringho; laagste in rang der inheemsche ambtenaren op Ambon.
3 x mardiquers; vrijgelaten slaven en hun afstammelingen; daar voor vrijlating allereerst de Christenslaven in aanmerking moesten komen, wordt mardyker bij de Cornpagnie herhaaldelijk gebruikt in de beteekenis: Inlandsch Christen.
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„mogelijck souden geweest sijn sulcken grooten stuck t'effectueeren, doen
„als off sy geen anderen aenhangh soude gehadt hebben.” 32

Het Besturend College nam het gebeurde veel ernstiger op,
maar daarbij moeten wij stellig niet uit het oog verliezen, dat
ons Vaderland zorgen te over had met Engeland, en dat, al
moge dan de V.O.C. sterker hebben gestaan dan de Engelsche
Oost-Indische Compagnie in Oost-Indie, onze Republiek wel
degelijk eenerzijds rekening had te houden met de positie van
het krachtige Engeland dier dagen en anderzijds met de hervatting van den oorlog met Spanje na afloop van het Twaalfjarig Bestand.
Evenals Coen eerst na afloop van zijn Gouverneur-Generaalschap in Holland, dus op betrekkelijk laten leeftijd, is getrouwd,
heeft ook de Carpentier pas na zijn thuiskomst een huwelijk
gesloten. Van Coen verliep het huwelijksleven wel alle y ongelukkigst; den 8sten April 1625 met Eva Ment te Amsterdam
gehuwd, vertrok hij met haar en met zijn schoonzuster Lysbeth
den i9den Maart 1627 naar Batavia, waar het gezin den z8sten
September 1627 aankwam.De geboorte van een dochtertje op
16 September 1629, dat op den 23sten d.a.v. den doopnaam
van Johanna ontving, heeft hij nog mogen beleven, maar een
kwaadaardigen aanval van dysenterie maakte op den zosten
dier maand, een einde aan zijn leven. Het dochtertje stierf een
zestal maanden daarna en zijn weduwe keerde in December
1629 zonder in het bezit van een groote nalatenschap te zijn
gekomen — Coen was steeds een eerlijk en onbaatzuchtig
dienaar van de V.O.C. geweest — weer naar Holland terug.
Anders en gelukkiger verliep het huwelijk van de Carpentier.
Den 3den April 163o trouwde hij met Maria Ravenel te Middelburg, naar welke plaats hij van Londen overstak. Dr. Johan
van Heemskerck vereerde hem met eenige „Versicules", die
door Booth in zijn journael werden opgenomen. Uit het dagboek blijkt ook, dat het jonge paar weer den Aden Mei d.a.v.
te Londen terugkwam, waar eerst Anna, den zden April 1631,
en daarna den 5den December 1632 Maria, die even. wel reeds
op 3 Februari 1633 overleed, en ten leste den z6sten Januari
1634 hun noon Pieter, werden geboren; daarna zagen nog Roe32 A.R. Kol. Archief No. 991. Deze brief werd onderteekend door P. de Carpentier,
Gouverneur-Generaal, en de Raden Frederick Houtman, Dedel, Martinus Sonck en
Jacques Specx.
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land, Jan of Joannes, Agneta en Maria te Amsterdam het
levenslicht.
Zijn zoon Pieter werd aan de Leidsche Hoogeschool op den.
I zden April 165 z als student ingeschreven, doch stierf ongehuwd als doctor in de philosophie in Februari 1659 te Amsterdam, waar hij den Eden diet maand in het familiegraf in de
Westerkerk werd bijgezet. Reeds op 23 September 1641 was dit
geopend voor Maria Ravenel; de Carpentier overleefde haar
nog bijna achttien jaren, toen hij den 5den September 1659
in zijn woning in de Nieuwe Doelenstraat overleed.
Zijn zoon Roeland vertrok in dienst van de Nederlandsche
Indische Compagnie naar Indie, waar hij, volgens „het Daghregister van het Kasteel Batavia" den 'sten Mei 1664 met Anna
Thyssen Payart in het huwelijk trad, waarna de bruiloft ten
huize van den Gouverneur-Generaal Johan Maetsuycker werd
gevierd.
Uit dit huwelijk werden te Amsterdam een zoon Pieter en
een dochtertje Johanna, die beiden zonder oir aldaar kwamen
te overlijden, geboren.
Ook zijn zoon Jan, ook wel Johan genoemd, de latere schepen
van Amsterdam, trad den 15 den Juni 1666 in het huwelijk met
Elisabeth du Gardyn, uit welk huwelijk eerst drie dochters en
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ten laatste den i 8den Augustus 1675 een zoon Pieter werden

geboren. Uit het huwelijk van Pieter met Elisabeth Brandt van
Alkmaar stammen de vele leden van het thans nog in ons land
en tevens in andere werelddeelen levende geslacht af. Ook
in de vrouwelijke lijn zijn nog verscheiden afstammelingen van
den Oud-Gouverneur-Generaal in leven.
De Carpentier heeft zich, na zijn terugkeer uit Londen, als
bewindhebber van de Kamer Amsterdam, op het Oost-Indische Huis tot aan zijn dood nog met bestuursaangelegenheden onledig gehouden en hare belangen behartigd.
* *
*
33 Hij overleed in zijn huis in de Nieuwe Doelenstraat, met den achtergevel aan den
Amstel, dat hij waarschijnlijk in 1646 zal hebben gekocht. Na zijn dood verkoopen zijn
kinderen Johan, Agneta, gehuwd met Ernst Klenck, Roeland en Anna, gehuwd met
Pieter v. d. Venne, het den z4sten October 1663 aan Lucas v. d. Venne voor fl. 23.000,—.
Diens kleindochter verkocht het in 1678 weer voor fl. 16.000,— aan de Wed. Roeland
de Carpentier, waarna het ten slotte in 1700 door verschillende leden van de families de
Carpentier en Klenck voor fl. 18.000,— aan Willem van Dam, bewindhebber van de
Kamer Amsterdam der O.I.C., overging.
Amstellodamum, 6de Jaarboek.
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Hans de Haze is stellig een der bekwaamste dienaren van de
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in het eerste tijdperk
hater vestiging in Indie geweest, en zij heeft voornamelijk veel
aan hem te danken voor de vestiging hater factorijen in VoorIndie. Hij is evenwel zijn carriere niet in de Oost, maar in de
West begonnen, waarheen hij, als commies, voor het eerst op
het schip „de Engel Gabriel" in 1603 vertrok. Een tweede reis
werd van uit Zeeland den 3I sten Maart 1606 aangevangen en
het blijkt, dat hij voor het laatst den 5den Juni 1608 naar die
streken vertrok, om daarna in dienst van de Nederlandsche
Indische Compagnie over te gaan.
De Haze heeft steeds zeer nauwe betrekkingen met de Kamer
Zeeland van de V.O.C. onderhouden en ook zij heeft hem op
allerlei wijzen voortgeholpen en gesteund. Bij haar resolutie
van den 29sten November 16io vertrok hij als opperkoopman
eind December 1610 of begin Januari 1611 met het schip „ter
Veere" onder commando van den lateren Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer naar Indie om, nauwelijks daar eind
Augustus of begin September aangekomen, door GouverneurGeneraal Pieter Both den 5den September d.a.v. tot Raad van
Indie te worden benoemd op een salaris van fl. 144,— per
maand, hetgeen ook Brouwer, die reeds veel langer dan de Haze
in dienst der Compagnie was, genoot, hetgeen dezen dermate
ontstemde, dat hij een brief met ongepaste uitingen dienaangaande aan den Gouverneur-Generaal richtte, waarvoor hij
later dan ook excuses heeft aangeboden. Brouwer's jalouzie
moge verklaarbaar zijn, maar hij wist niet, dat de Kamer van
Zeeland den zisten Januari 161i had geeischt, dat altijd een der
Raden van Indie door haar zou worden aangewezen, en dat zij
haar keuze reeds bij zijn vertrek op de Haze had gevestigd.
Wanneer Both den 26sten Juli 161z aan Bewindhebbers
schrijft, dat hij het noodig heeft gevonden om „een Directeur
van de Moluques" aan te stellen, dan voegt hij daar meteen
aan toe, dat hij de Haze met de waarneming van dat ambt heeft
belast met standplaats Maleye in Ternate. Maar betrekkelijk
kort na deze benoeming krijgt de Haze in Augustus 1613 de
vereerende opdracht om alle kasteelen, forten en kantoren enz.
der Compagnie als Visitateur-Generael te gaan inspecteeren
en om van zijn bevindingen aan den Directeur-Generaal te
Bantam een rapport op te stellen. Met uitzondering van een
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inspectie op de ver verwijderde kusten van Atjeh en Coromandel had hij zijn opdracht reeds 4 Juli 1614 volbracht, waarna
hij ter voltooing der opdracht, den 1 4den Augustus van dat
jaar via eerstgenoemd land met het schip „de Leeuw met Pijlen"
naar Paliacatte vertrok, waar hij den zosten December d.a.v.
aankwam.
Met alle stukken en bescheiden vertrok hij den ioden Juni
1615 aan boord van hetzelfde schip, begeleid door het schip
„der Goes", weer naar Bantam, toen de schepen den z9sten
Juli vier groote Portugeesche schepen ontmoetten, waarmede
zij al ras in gevecht raakten. „De Leeuw met Pijlen", zeer
slecht en lek, werd door de Haze verlaten en in brand gestoken,
waarna hij op „der Goes", staande onder commando van
Wemmer van Berchem, overging om eindelijk na een zwaren
tocht met veel sterfgevallen en zieken aan boord, weer via
Atjeh, den 3den December van dat jaar den hoofdzetel der
Compagnie te bereiken.
Ook Coen noemt hem in zijn rapport van den ioden November 1614 „een cloeck ende ervaren persoon" en men mag
dan ook wel aannemen, dat de adviezen van de Haze, betreffende de vestiging van factorijen in Voor-Indic van veel invloed zullen zijn geweest. En over die vestiging is heel wat
gedelibereerd.
Kort na de oprichting der Compagnie had zij reeds een vestiging op de kust van Coromandel, waar zij batikstoffen, indigo
en kleedjes ruilde tegen specerijen, sandelhout, Chineesche
stoffen en andere lijnwaden. Doch een versterkte factorij had
ze er nog niet gevestigd, omdat de Portugeezen, die groote
belangen op de kust hadden en een sterk fort te Goa bezetten,
zulks niet gedoogden. Maar ten slotte ging Wemmer van
Berchem er toch toe over om het fort „Geldria" te Paliacatte
ter bescherming tegen aanvallen van de Portugeezen te bouwen,
maar het was niet krachtig genoeg en werd in 161z door de
Portugeezen verwoest; weer opgebouwd, doch met te beperkte
middelen, bleek het tegen stortvloeden in 1613/4 niet opgewassen, en spoelde het weg, zoodat, toen de Haze, als visitateur-generaal, er in November 1614 aankwam, eigenlijk geen
voldoende bescherming voor de factorij bestond. Hij nam dan
ook onmiddellijk maatregelen om hierin te voorzien door het
bouwen van een flink fort met bolwerken, waarna de bevolking
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van Paliacatte, die zich thans beschermd wilt, spoedig sterk
in aantal toenam, en St. Thome en Nagapatnam in verval, geraakten. Wel kwamen de Engelschen in 1616 als concurrenten
opdagen, doch zij waren niet tegen de Hollanders in handel en
bedrijf opgewassen, omdat zij geen voldoende specerijen en
sandelhout in ruil tegen de producten van de kust konden
aanbieden.
Maar voor het zoo ver gekomen was, hadden de autoriteiten
op Java en de bewindhebbers in Holland meermalen ernstig
overwogen of het wel der moeite en der kosten waard was, om
deze kostbare en risquante loges aan de kust te bestendigen,
doch blijkbaar heeft de noodzakelijkheid van het instandhouden
van den ruilhandel den doorslag gegeven, en bleef de compagnie
daarna flink doortasten, zoodat het Directeurschap van de
kust een ambt van gewicht was geworden, waarmede Hans de
Haze, nadat van Berchem, met wien groote moeilijkheden
waren gerezen, naar patria was vertrokken, in 1615 werd vereerd.
Met vaste hand heeft hij het bestuur van 1615 —1619 gevoerd.
doch het is hem niet steeds mogen gelukken de Portugeezen,
die te Goa veel sterker bleven, afbreuk te doen. Wel smaakte
hij het genoegen, dat veel inlanders van de Portugeesche bezittingen naar die van de Hollanders overliepen, doch ook dit
bracht bezwaren met zich; hun aantal werd ten slotte te groot
en kon niet 'anger ondergebracht worden, zoodat de Haze
besloot een groot gedeelte van hen naar Bantam door te zenden.
Maar deze inlanders waren door de Portugeezen tot het R.C.
geloof bekeerd, hetgeen weer niet dienstig was voor de immigratie in de door de Hollanders bezette gebieden. In zijn brief
van den 5den Juni 1616 vestigt hij dan ook daarop Coen's bijzondere aandacht en voegt daaraan toe „dan connen door Godts
hulpe mettertijdt beter wetenschap crijgen", terwijl hij eveneens aandringt op het zenden van een flinken predicant naar
de kust.
Hij schijnt een vrij autocratisch heer te zijn geweest, want
toen hij den 21 sten Juli 1619 van Mazulipatnam voor goed naar
patria terugkeerde, stelde hij een waarnemer aan op fl. zoo,—
zijnde het dubbele van het door hem zelf genoten tractement,
met welk eigenmachtig optreden evenwel niet accoord werd
gegaan, zoodat dit besluit dan ook werd vernietigd en zijn op39

volger Andries Soury weer tot het oude peil werd teruggezet.
Na zijn terugkeer op den I3den Maart I620 te Texel vereeren
Heeren XVII hem den 24sten Maart d.a.v. met een extra belooning van fl. I000,—, terwiji hem nog eens een veneering van
1000 Rijcxdaelders bij resolutie van den i5den Maart 1 63 2
wordt toegekend, uit hoofde van zijn verblijf van vier-entwintig maanden, als Gedeputeerde, in Engeland, hetgeen wel
een extra buitenkansje zal zijn geweest, want van dergelijke
belooningen aan de andere leden der Deputatie blijkt niets.
De Haze wordt den 22sten April 1628 tot bewindhebber van
de Kamer Zeeland te Middelburg benoemd en betrekkelijk kort
daarna gaat hij, als gedeputeerde der V.O.C. naar Engeland.
Zooals Booth in zijn journaal schrijft moet de Haze eenige
keeren naar Zeeland zijn teruggekeerd, doch in elk geval vettoeft hij in Juni 163o weer te Londen, vanwaar hij den 15 den
dier maand in correspondentie met de Kamer te Middelburg
treedt. In de lente van 1631 is hij eveneens in Zeeland, want den
3den Maart zendt de Kamer van dat gewest hem voor besprekingen met Heeren XVII naar 's-Gravenhage. Gedurende de
tweede helft van 1632 en de eerste weken van 1633 bevindt hij
zich weer in Engeland, doch den ioden Maart van dat jaar,
woont hij, en ditmaal voor het laatst, de vergadering van bewindhebbers te Middelburg, bij. Kort daarna moet hij zijn
komen te overlijden, want reeds den 3 'sten dier zelfde maand
benoemt deze kamer Cornelis Francken in zijn plaats als gedeputeerde voor „de secrete besoigne" met Engeland.
Genealogisch heb ik weinig kunnen uitvorschen, en het is mij
evenmin gelukt een portret van hem op te speuren. Zeer waarschijnlijk was hij geboortig uit de Zuidelijke Nederlanden; een
zoon werd den 2.1 sten Juni 1618 tot ondercommies van de
V.O.C. benoemd en kwam den 13 den Sept. 1619 op Java aan.
Zijn zwager, Antonio del Court, staat eveneens in betrekking
tot de Kamer van Zeeland; hij gaat voor haar den 15 den Juni
1623, als opperkoopman, naar Indie. Wellicht is hij ook de
briefschrijver van den 2osten Oct. 1629 te Suratte geweest,
waarmede ik mijn werk besluit.
* *
*
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Jan Martenss. Merens

Portret in olieverf door J. IVaben, 1618
IVest-Friesch Museum to Hoorn

De derde gedeputeerde van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, Jan Martenss. Merens, werd te Hoorn, ongeveer een maand na het overlijden van zijn vader, een der
Watergeuzen, die den Briel innamen, den i4den Januari 1574
O.St. geboren. Opgevoed door zijn moeder, Maria Anthonisdr.
Verduyn, dochter van een groothandelaar in lakenen, valt het
niet te verwonderen, dat de jonge Merens voorbestemd scheen
om in ditzelfde vak zijn brood te moeten verdienen, zulks te
gereeder, daar hij van vaderszijde verwant was aan de bekende
geslachten Merens en Boelens te Amsterdam, die denzelfden tak
van handel dreven, en het was dan ook aldaar, dat hij na zijne
schooljaren in dit yak werd opgeleid.
Deze heeft hij te Room en daarna te Haarlem, waar hij onder
den bekenden humanist Schonaeus op de Latijnsche School
ging, en zeer waarschijnlijk ook in huis was, doorgebracht.
Na een mislukte liefdesgeschiedenis met Geertruyt, bastaarddochter van Burgemeester Cornelis Pieterss. Berckhout, die,
weduwnaar zijnde, op 25 Febr. 1591 met Maria Verduyn was
hertrouwd, werd Jan Martss. naar Lissabon gezonden, om
zich verder in den handel te bekwamen, en het is vanuit die
plaats, dat hij, na een kart verblijf te Calais, waar hij denkelijk
de laatste instructies van zijn relation in het vaderland zal
hebben afgewacht, op den i5den Mei 1600 zijn groote reis naar
Rome heeft aangevangen. Vool het kunstzinnige journaal van
deze reis, die ong. medio October van dat jaar te Hoorn eindigde, moge ik verwijzen naar mijn transscriptie daarvan in de
„Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut
te Rome", tweede reeks, deel VII, 1937, waaraan een monografie over hemzelf werd toegevoegd. Deze reis is ongetwijfeld
een handelsreis geweest en, zooals in die tijden zeer gebruikelijk
was, er wordt over handelstransacties en handelsrelaties in het
journaal niet gerept, zoodat ik over het werkelijke doel der reis
nog steeds in het duister verkeer. Maar was ik bij het schrijven
deter monografie ook nog in het duister omtrent de juiste plaats
van zijn overlijden op 22 Nov. 1642 „op de Viersch in Sticht
van Utregt", zoo hebben nadere onderzoekingen in de notarieele protocollen van Hoorn dienaangaande opheldering gebracht. Hij moet overleden zijn op zijn buitenplaats „Het Oude
Groene Woudt", die gelegen was onder Baarn, niet ver van
het buiten, „Groeneveld", dat nog bestaat. Op den 6den
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Januari 1687 verkoopen Jan Martss' kleinkinderen de plaats
met de landerijen, die ten opzichte van de verbinding over de
Zuiderzee met Hoorn, zeer gunstig gelegen was, maar die
anderszins blijkbaar van geen groote beteekenis voor dit gedeelte van het Sticht is geweest; althans dienaangaande is in kronieken niet veel te vinden. Het huis lag aan den weg tusschen
„de Oranjeboom" en de „Roskam" en kwam nog voor op een
kaartje van ong. 1780; daarna is het blijkbaar afgebroken.
Merens vestigde zich te Hoorn niet als handelaar in lakenen,
waarvoor zijn moeder en stiefvader wel plannen hadden gemaakt, maar als reeder en groot-koopman op velerlei gebied.
Voor zijn bedrijvigheid in laatstgênoemde richting moge ik
verwijzen naar mijn studie in het „Economisch Historisch
Jaarboek", 19de deel 1935, die handelt over zijn belangrijke
transactie in West-Friesch vee met eenige Engelsche kooplieden, die groote belangen in Massachusetts in Noord-Amerika
hadden, en met wie hij tijdens zijn verblijf te Londen, als gezant
van de O.I.C., kennis zal hebben gemaakt. Ook in dit geval
hebben nadere onderzoekingen mij wijzer gemaakt, dan ik
bij het schrijven van dit artikel in 1934 was. Toen wist ik wel
uit de in het archief van de Nederlandsche Hervormde Kerk
te Londen ontdekte charter-partijen, dat de opzet dier veeleveringen wel had bestaan, maar geenszins, dat de plannen tot
uitvoering waren gekomen, en zoo ja, of het vee dan ook werkelijk zijn bestemming had bereikt. Slechts eenige maanden
geleden mocht ik uit Boston (Mass. U.S.A.) hooren, dat de
beide schepen inderdaad aldaar, na blijkbaar een zeer voorspoedige reis, waarbij geen enkel stuk vee verloren is gegaan,
den 3den Juni 1635 zijn aangekomen.
Merens heeft het lidmaatschap der Gereformeerde Kerk
nooit opgezegd, maar heeft stellig met de Remonstranten gesympathiseerd, hetgeen Prins Maurits tot het besluit voerde,
om hem op 5 Oct. 1618 uit de vroedschap te Hoorn, in welke
stad hij sedert zijn terugkeer in Oct. 1600 verschillende ambten
had bekleed, te zetten. Ook zijn bewondering voor Johan van
Oldenbarnevelt en diens beleid hebben hem bijkans door een
onvoorzichtige uitlating in 1620 op „Loevesteyn", waar zijn
oom, Rombout Hogerbeets, reeds gekerkerd was, gebracht.
Een request aan Prins Maurits en een belofte op handslag zich
te zullen onthouden van verdere staatsgevaarlijke handelingen,
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hebben hem deze, toen gebruikelijke, interneering bespaard.
In 1619 tot Bewindhebber van de Kamer Hoorn van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie gekozen, heeft hij in die
capaciteit het drietal bewindhebbers-afgezanten naar Engeland,
door Heeren Zeventien gekozen, volgemaakt.
* *
*

Over hun mede-gedeputeerde, Dr. Johan van Heemskerck, 34
die, „als advocaet en voorspraeck in de conferentien" aan het
gezantschap door de Kamer Amsterdam der V.O.C. was toegevoegd, zal het stellig niet te klagen hebben gehad. De Compagnie had, toen ze hem daartoe in 1628 benoemde, de keuze
laten vallen op een der knapste juristen in den lande. Geboren
in 1597 te Amsterdam, als zoon van den groothandelaar Reynier
van Heemskerck en Geertruida Cant, werd hij, na zijn schooljaren te Wijdenes in West-Friesland, Amsterdam en Bayonne
te hebben doorgebracht, in 1617 als student in de rechten aan
de Leidsche Academie ingeschreven. Na beeindiging dier
studie ondernam hij in 1621 een groote reis door Europa, studeerde in dat jaar eenigen tijd aan de Universiteit van Oxford,
vertoefde in den winter van I622 te Parijs en vertrok in het
voorjaar van 1623 over Orleans naar Bourges, om aan de
Universiteit dier stad op den i9den Juli d.a.v. den Doctor's
bul in de beide rechten te verkrijgen.
Moge het ons thans wat vreemd in de ooren klinken, dat
een Nederlandsch student in de rechten aan een buitenlandsche
academie zijn doctor's titel behaalde, in vroeger eeuwen kwam
zulks zeer vaak voor; ook omgekeerd voltooiden buitenlanders wel hunne studien te Leiden, Utrecht of Groningen,
waarbij in de eerste plaats wel Boerhave's naam naar voren
komt. Ook Merens' zoon Meyndert promoveerde, volgens de
familie-aanteekeningen den 14den December 1645 tot Dr.
juris te Bourges.
Heemskerck, zijn reis vervolgende door Italie, kwam in den
winter van 1624 weer te Parijs terug, waar hij in den huiselijken
kring van zijn bloedverwant, Hugo de Groot, werd opgenomen. Hij vertrok vandaar in de lente van het volgende jaar
34 Zie over hem: Johan van Heemskerck, 1597-1656. Dr. D. H. Smit, 1933; dissertatie.
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naar het vaderland, waar hij zich, als advocaat bij het Hof van
Holland en den Hoogen Raad in 1626 lies beeedigen en zich te
's-Gravenhage vestigde.
Burgemeesteren van Amsterdam benoemden hem in Januari
1627 tot stadsadvocaat, waarop in het jaar 1628 de Kamer
Amsterdam der V.O.C. hem tot zich riep voor de juridische
leiding bij het gezantschap naar Engeland. 35 De conditi en,
waarop hij deze functie aanvaardde, waren niet slecht; behalve
het overeengekomen salaris gedurende die jaren van in totaal
Fl. 24.000,— schonk de Compagnie hem, toen hij in 1634
terugkeerde uit Londen, nog een gratificatie van Fl. 6500,—
en later nog eens een bedrag van Fl. woo,-- ter vereffening
van eenige door hem tegen haar ingebrachte grieven.
Maar behalve als jurist is Heemskerck ook evenzeer, ja wellicht nog meer en stellig algemeener, bekend geworden als
de dichter van de „Batavische Arcadia", waarvan de eerste
uitgave in 1637 verscheen. Toch getuigt zijn schoondochter,
Cornelia Pauw, van hem, dat hij de dicht- en prozakunst louter
als een liefhebberij en uitspanning beoeffende en dat hij voor
alles zijn krachten aan zijn juridischen arbeid wijdde, hetgeen
ook de uitgever van den tweeden druk der „Arcadia" erkende.
Blijkt uit Cornelia's dagboek, evenals uit zijn letterkundige
waken, dat hij de Hebreeuwsche, Grieksche, Latijnsche, Italiaansche, Hoogduitsche, Fransche en Engelsche talen meester
was, Booth's journaal bewijst, dat hij Latijnsche redevoeringen
a l'improviste in dezelfde taal vermocht te beantwoorden.
In 1640 kwam hij in de vroedschap van Amsterdam en trad
aldaar op 10 April van hetzelfde jaar in het huwelijk met Alida
van Beuningen. Op 11 Juli 1645 door Frederik Hendrik tot
Raadsheer in den Hoogen Raad gekozen, stond hij in 1655
op het drietal voor de verkiezing tot President van dat College,
toen hij in hetzelfde jaar door een beroerte werd getroffen,
waaraan hij op 27 Febr. 1656 in den Haag overleed.
* *
*

Abraham Booth, afstammeling van het zeer bekende oudDordtsche geslacht van dien naam, werd te Utrecht, vermoedelijk in den nazomer of in den herfst van 1606, als tweede
35 Willem Boreel assisteerde hem, zie blz. 251
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zoon uit het huwelijk van Mr. Everard Booth, predicant, en
Alid Ruysch, geboren. Hij verloor zijn vader reeds den i4den
Augustus 1610 en zijn moeder een zestal jaren daarna den 8sten
April 1616.
Biografische gegevens omtrent zijn opvoeding en die van
zijn ouderen broeder Dr. Cornelis, geboren den 2osten October
1605, alsmede van zijn zuster Henrica, zijn mij niet bekend
geworden, doch ik vermoed, dat Adriaen Booth, „boeckvercooper en wachtmeester" 36 te Utrecht, oom van het jonge
drietal, wel een waakzaam oog op hen zal hebben gehouden,
immers in den tijd, toen Dr. Cornelis voor zijn huwelijk te
Utrecht woonde, dirigeerde Abraham brieven aan zijn broeder
uit Londen aan het adres van dien oom aldaar.
Dr. Cornelis studeerde aan de Leidsche Hoogeschool; van
een academische opleiding van Abraham heb ik niets kunnen
opspeuren, maar uit al zijn nagelaten werken blijkt toch wel,
dat hij een grondige studie in de letteren, en misschien ook in
de wijsbegeerte en rechten, moet hebben gevolgd. Evenals
zijn broer, de latere eerste bibliothecaris van de Universiteits
Bibliotheek te Utrecht en erkend kundig genealoog en heraldicus, heeft ook Abram veel lust in beide neven-wetenschappen
gehad, en getuigen zijn journael en descriptie van groote heraldische bekwaamheid door de vele wapens, die daarin voorkomen, (doch door mij niet worden opgenomen).
Reeds op twintig jarigen leeftijd wordt hij, denkelijk als adjunct onder secretaris N. Schultsen, aangesteld bij de ambassade
van Rochus van den Honaert, Andries Bicker en Simon van.
Beaumont, afgezonden door de Staten-Generaal ter bevordering van het tot standkomen van den vrede tusschen de Koningen van Polen en Zweden. Van het daarbij gedurende de
jaren 1627/8 gebeurde heeft hij een journaal bijgehouden, dat
36 Uit de „Instructie voor de Wachtmeesters, gearresteert bij de Gedeputeerden van
de Ed Mo. Heeren Staten 's Lands van Utrecht" van 6 Mei i590 (afgedrukt bij Van de
Water, Groot Utrechts Placaatboek. Deel I blz. 508) blijkt, dat de wachtmeesters der
stad — er waren er vier — in hoofdzaak waren belast met het „bestellen" (d.i. van bezetting voorzien) der wachten en het houden van toezicht op de poorten en de wallen.
Zij werden door Gedeputeerden benoemd en waren „gehouden den Staten, Schout,
Borgemeesteren en Magistraat te obedieeren en respecteeren." Blijkens de Staten van
oorlog kwam hun bezoldiging echter geheel ten laste van de provincie Utrecht.
„Adriaen Boot deser Stadt Borger" werd den 19den September 16z6 door Gedeputeerden tot wachtmeester aangesteld (Register van acten, commission en instruction der
Staten. Cat. v.h. Archief der Staten Nr. 349); hij bleef dit ambt tot aan zijn dood in 1638
vervullen.
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na zijn benoeming tot secretaris van Wijk bij Duurstede, in
het net uitgewerkt, onder de initialen A.B. in 1632 door
Michiel Colyn te Amsterdam, evenwel zonder schetsen, is
uitgegeven.
Het was gedurende deze reis, dat hem door den Koning
van Zweden de gedenkpenning werd vereerd, die aan zijn
broeder gelegateerd, met vele brieven, genealogische en andere
bescheiden, als de verzameling C. Boot tijdens de veiling
Smissaert in April 1906 door Frederik Muller & Co. te Amsterdam werd verkocht. 37
Kort na zijn thuiskomst, in den nacht van 10 op 12 Juni 1628
in den Helder, werd hij den 4den November 1628, volgens zijn
eigenhandig journaal 38, tot secretaris van het gezantschap der
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie naar Engeland benoemd, welke functie hij heeft aangehouden tot ong. medio
163o, toen hij het secretariaat van Wijk bij Duurstede aanvaardde.
Eenige bundels uit deze verzameling, bevattende genealogieen, familiepapieren en brieven van Abraham aan Cornelis
Booth, werden door koopers aan het Gemeente-Archief en de
Universiteits-Bibliotheek te Utrecht geschonken, en het is uit
de eerst genoemde collectie 39, dat ik nog eenige gegevens uit
Abram's korte leven heb vermogen te putten. De inhoud dier
brieven, vaak over financieele familie-aangelegenheden loopende, getuigt evenwel ook van het hoogstaand intellectueel
milieu, waarin hij en zijn broeder verkeerden, en veelal verzoekt Abram aan Cornelis opzending van juridische en historische werken, die blijkbaar voor Abram's huwelijk bij zijn
broer in bewaring zijn gebleven.
Tijdens zijn verblijf te Wijk bij Duurstede treedt hij den
14den Mei 1631 in het huwelijk met Johanna van Hagenouwen,
37 Deze penning wordt in de catalogus dier veiling niet vermeld, doch de Heer J.
Schulman, penningkundige, te Amsterdam, die mij welwllend de volgende inlkhtingen verschafte, herinnert zich wel, dat een dergelijk stuk werd geveild. De penning
is vrij zeldzaam en wordt hoofdzakelijk aangetroffen in landen buiten Zweden, hetgeen
verklaarbaar is, omdat ze door Koning Gustaaf Adolf geschonken werd aan personen,
die zich op eenigerlei gebied voor Zweden verdienstelijk hadden gemaakt, zooals zulks
ook door Booth werd gedaan. Hoogstwaarschijnlijk zal het de goud geemailleerde ovale
medaille, dragende de buste van dezen koning, geweest zijn, beschreven door Emil
Hildebrand in „Svenjes och Svenska Koningahusets Minnespenningan", Stockholm
1874, onder No. 92.
38 Universiteits Bibliotheek te Utrecht, No. 1196 M.S.
39 Gem. Oud-Archief, Utrecht 2376, No. 1507 IVa.
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geboren aldaar, dochter van Antony Hermanss., camelaer 4°
der stede Utrecht, uit welken echt geen kinderen zijn gesproten 41.
Een fragment der onderhandsche huwelijksche voorwaarden
bevindt zich nog onder de bovengenoemde bescheiden in het
Gemeente-Archief te Utrecht; daaruit blijkt, dat, behalve zijn
broeder Cornelis, zijn ooms Adriaen Booth en Dirck van Velthuysen, en zijn neven Philippes Ram en Andries van Wyck,
zijnerzijds de getuigen zijn geweest. Ik ga eenigzins dieper
hierop in, omdat de verwantschap met het geslacht van Wyck
voor Abram's carriere van veel beteekenis is geweest; Sophie
van Wyck, zijn grootmoeder van vaderszijde, had een zuster
Maria, die gehuwd was geweest met Johan Strik, Secretaris
van de Staten van Utrecht en naderhand raad en rentmeester
van den graaf van Culemborg. Uit dit huwelijk werd Johan
geboren, de latere ridden en Heer van Linschoten en Polanen 42.
Aan hem heeft Abram wel hoofdzakelijk zijn benoeming tot
secretaris van Wijk bij Duurstede te danken gehad. Ook tijdens het bekleeden dier betrekking werd Neef Strik's protectie
nog eens ingeroepen voor Abram's sollicitatie naar een betere
positie, waarin hij evenwel niet slaagde.
Onder bovengenoemde brieven bevindt zich zijn eerste brief
van den 8sten Maart 1629 na aankomst te Londen aan zijn
broeder Cornelis, die in dit werk in fac simile wordt afgedrukt;
nog een tweeden brief van den 1 1 den Juni d.a.v. uit Londen
mocht ik aantreffen. De inhoud staat niet in eenig verband met
de aangelegenheid, waarvoor Booth naar Londen was gezonden, maar wel vermeldt hij daarin de kwaal, het graveel,
waaraan hij toen reeds op zoo'n jongen leeftijd lijdende was,
in de volgende bewoordingen:
„'t Graveel quelt my nu soo seer niet als te vooren, hoewel ik bevinde,
„dat hetselve driftich wert op mijn water, daer 't op leyt als lijm in out
„bier, weete niet off een goet off quaet teecken sy. Zal daeromme ende om
40 thesaurier.
41 Zijn weduwe hertrouwde in 1637 met Mr. Rudolphus van de Nyport, advocaat
voor het Hof te Utrecht.
42 In 1618 in de Regeering van Utrecht benoemd, w a rd hij weldra een man van den
meesten invloed in dat gewest, waarvan het binnenlandsche bestuur geheel op hem rustte.
Hij werd ook in vele staatscommissies te 's-Gravenhage benoemd. Lodewijk XIII verhief hem in den adelstand en sloeg hem tot Ridder van St. Michel. Hij kocht de heerlijkheden van Linschoten en Polanen; naar de eerste noemde hij zich later. Hij overleed
in 1648.
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„eenige andere oorsaken by gelegentheyt voor een dach 5 a 6 eens soecken
„over te commen. En de soo UEd(ele) my dit sijn huwelijck eer hadde
„bekent gemaeckt, soude mischien noch wel selffs present connen geweest
„zijn, 't-welck nu om de cortheyt des tijts niet mogel(yck) en was; hoope
„nietemin dat met onse vrunden 43 wel sonder my suit vrolijck geweest sijn,
„alhoewel het beter gepast ende meer eer soude geweest hebben, dat ick
„mede ald(ae)r ware te meer deweyl UEd (ele) mijn eenige broeder was.
„Dit nu onmogelijck sijnde moetens voor goet nemen ende patienteren
„tot gelegentheyt, die ons, off Godt wil, weder gesondt by den anderen
„laet comen.”
Onder stond: „Ter eerste gelegentheyt soo wanner sal verstaen hebben
„UEd(ele) getrout te sijn, sal niet naerlaten mijnen dienst met een lettercken
„aen mijn aenstaende suster te presenteren, die nu hartelijck mede ge„groet sijn.”

die kwaal zal wellicht door vererging geleid hebben tot zijn
vroegtijdigen dood op den i9den September 1636.
Ook uit Londen zendt hij zijn broeder ter gelegenheid van
diens huwelijk met Amelia van Oort op den 24sten Mei 1629
zijn „Rijm-Dicht" toe, dat, als bijlage IV, aan mijn werk wordt
toegevoegd en dat Booth doet kennen als een gelegenheidsdichter, die niet zonder succes eenige aardige vondsten in zijn
zang heeft kunnen verwerken.
Booth schreef zijn journaal uit Engeland blijkbaar van dag tot
dag op kladjes, die hij later te Wijk bij Duurstede zal hebben
uitgewerkt en vervolgens in het net zal hebben geschreven.
Midden in zijn werk is hij daarmede opgehouden, wellicht door
een ziekte, die het begin van zijn eind zou worden, overvallen;
maar het laatste kladje, waarin de reis naar Cornwall werd beschreven tot aan zijn aankomst op den Aden Juli 1630 te Utrecht,
bleef bewaard, waardoor de mogelijkheid werd geschapen zijn
journaal tot aan het einde toe uit te geven 44.
Zijn „Descriptie eenigher steden in Engeland en van Londen" 45, werd m.i. reeds veel eerder voltooid en is waarschijnlijk geleidelijk te Londen in het net uitgewerkt; in zijn brief
van den 27sten Augustus 163o aan zijn broer uit Wijk bij
Duurstede geschreven, vraagt hij om zijn Engelsche annotaties
te laten inbinden bij zijn oom, den boekverkooper, Adriaen
43 vrunden: bloedverwanten.
44 Universiteits Bibliotheek te Utrecht. No. 1197 M.S. „Journael van mijne reyse van
Londen na Plemouth A°. 163o ende St. Ives in Cornwall. Ende vandaer weder te rugge
op Londen ende soo voorts tot in Nederlandt toe."
45 Universiteits Bibliotheek te Utrecht, No. 1198 M.S.
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Booth. In hetzelfde boekje, waarin deze descriptie voorkomt,
staan nog aanteekeningen over Engeland, Wales, Wetten en
Posities in Engeland, enz., dock deze zijn van te algemeenen
acrd en van te weinig belang om een speciale uitgave te rechtvaardigen.
* *
*

In het „journael", dat ik nu hierop laat volgen, heb ik een
enkel gedeelte uit de „descriptie" opgenomen, dat, als afzonderlijk stuk, beter in het eerste te pas kon worden gebracht.
Nadat Booth weer te Gravesend bij het gezantschap, dat aldaar
in de „Bonte Bul" voorloopig zijn intrek had genomen, was
teruggekeerd, laat ik zijn beschrijving van Londen volgen.
Daarna geeft Booth zelf in zijn dagboek aan, wanneer hij vanuit
Londen het aangrenzende Westminster gaat bezoeken en
achtte ik toen het juiste tijdstip aangebroken om te laten hooren,
wat hij daar zag.
Booth heeft een enkele maal niet kunnen vermijden in zijn
journaal iets te vermelden, dat hij reeds in zijn beschrijving had
opgenomen. Deze, voor den lezer storende, gedeelten, heb ik,
in het eene dan wel in het andere stuk, en wel daar, waar zij het
best gemist konden worden, laten vervallen.
Verder is Booth's werk onverkort en onveranderd weergegeven.
* *

*

en Dienaer 4

49

Mons(ieu)r mon frere,
Naer dat den [I4den] February vuyter Haege ende den
23(sten) van Middelb(orch) gescheyden waren, sijn wy eyntel(M) (niet sonder pericul van stormen) den i(sten) deser hier
wel aengecomen; ende hadden mijn Heeren op gisteren haere
audentie ende d'Heeren extraordinaris Amb(assadeu)rs haer
affscheydt van Sijne M(ajes)teyt. Zullen mitsdien eerstd'(aech)s
te rugge gaen, met soo weynich verrichtinge als de voorgaen
(de) Ambassade in Polen geweest is 46. Doch (naer mijn opinie)
sal ons verblijve alhier niet off weynich minder als een jaer
sijn, alsoo dese procedure tander progres hebben.
In dese onse herbergs hebbe mede aengetroffen Mons(ieu)r
Moucheron, die sijne gebiedenis(se) aen UEd(e/e) is doen(de)
ende my groote vrindtschap ende familiariteyt bewijst. Ick ben.
metten H(eer) Rekenm(eeste)r Pauw extraord(inari)s Amb(assadeu)r, alhier, nop(en)den mijne r(eet*ningbe) UEd(ele) bekent,
monteren(de) by de 5 000 G(u)1(dens) geliquideert ende heb van
Sijn Ed(e le) daerenboven opgenomen zoo Guld(ens); zal oversulx hiervan acquit versoecken tot UEd(e/e) ende mijne indemniteyt ende in Preventie van moeyte, die by versterven wel
daeruyt mochten ontstaen.
Wat ald(ae)r ons gemeen ende UEd(e/e) off my int p(ar)ticuher aengaen(de) passeert versoecke door UEd(e/e) successive
schrijven te verstaen ende sal alsnu naer mijne gebiedenisse aen
Oom ende Meuye Boot, Cousijn Strick, Oom van Velthuysen,
Griet nicht ende haer dochter (die mijnent halven geluck
wensche) mitsgaders meere bekenden. UEd(ele) met deserve
Gode bevelen ende blijven
UEd(ele) dienstbereyde Broeder ende
D(ienae)r

In Londen den Marty.
N(ieuwe) St(/l) 1629.
8

46 Ambassade van de Staten-Generaal onder Rochus van den Honaert, Andries Bicker
en Simon van Beaumont naar Polen en Zweden in 1627/8.
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Brief van Abram Booth
gedateerd Londen 8 Maart 1629
(Gemeente-Archief, Utrecht)
Zie transcriptie op blacWde 5 0

$,„ 4.1 ,t4

4

ABR. BOOTH

JOURNAEL
VAN 'T GEPASSEERDE
OP MIJNE REYSE
IN ENGELANT
(als secretaris van het gesantschap voor
de zaksen der O.I. Compagnie
in 1629-1630)

Abr. Booth.

JOURNAEL VAN 'T GEPASSEERDE OP MI JNE REYSE
IN ENGELANT,
(als secretaris van het gesantschap voor de zaken der 0.I.
Compagnie in 1629-1 630)

A

Extraordinaris ende Ordinaris AmLSOO d'Heeren
van Hare Ho. Mo. op de relaxatie van de
b(assadeu)rs

Drie Oostindische Schepen „De goude Leuw", „Walcheren" ende „Oragnien" comende van Suratte, tot Portsmuyen 47 in Engelant inden jare 1627 gearresteert ende by acte
vanden izen Augusti 1628, ontrent een jaer daernaer, ontslagen, hadden moeten belooven, dat vanwegen de Nederlants(ch)e Oostindis(che) Comp(ag)nie, tot accommodatie vande
differenten, tusschen haer ende de Engels(che) Compagnie
t'sedert het accord vanden Jare 161 9 ontstaen, Gedeputeerden
souden overgesonden werden, ende dat d'H(ee)r Joachimi,
Ambass(adeu)r ordinaris, om hetselve te vervorderen met de
gemelte schepen in Nederlandt gecomen was, soo hebben de
Heeren vande Vergaderinge der XVII, gehouden binnen Amsterdam de 7den October 1628, om het geengageerde woort
van Hare Ho. Mo. ende Sijn Ex(cellen)tie te dechargeren ende
op de ernstige recommendatie vanden gemelten Heer Joachimi,
tot deselve deputatie vuyt gemelte Hare vergaderinge gecommitteert: d'Heeren Simon de Rijcke, Raet ende Outschepen der
Stadt Amsterdamme; Hans de Haese, geweest Raet van Indien,
Gouverneur vande Port(e)resse Paleacatte ende Directeur opde
Custe van Choromandel; mitsg(ade)rs Geraldo Welhoeck, Outschepen ende Thesorier der Stede Delfft, doch alsoo d'Heeren
de Rijck ende Welhoeck sich hadden geexcuseert, soo sijn in
derselve plaetse gesurrogeert d'Heeren Pieter de Carpentier,
gewesen Gouverneur G(e)n(er)a(e)1 in Indien, ende Jan Martsen
Meerens, Out-Burgem(eester) der Stede Hoorn. Welcke als
Advocaet ende medelidt bijgevoecht is d'Heer Johan van
Heemskerck, Advocaet voorden Hove van Hollandt.
Den 4den Novemb(er) hebben d'Heeren Gecommitteerden
vuyt het Corpus der Bewinthebberen ter Camere van Amsterdam – – aen Wien de Heeren vande XVII dese saecke hadden
47 Portsmouth.

53

geremitteert – – opde intercestie vande Heeren van Heemstede 48
ende Joachimi, Ambass(adeurs) orden(a)r(is) in Engellandt,
geresolveert in mijn employ als Secretaris vande gemelte Gedeputeerden, met last van my eerstdaechs te prepareeren om
met deselve ende in Compagnie van d'H(ee)r. Ambas(sadeu)r
Joachimi – – die eerstdaechs meende te verreysen – – over te
seylen.
Zoo sijn evenwel deselve Gedeputeerden tot dien eynde
eerst op den i9den Januarius 1629 inden Hage gecomen,
alwaer tot op den i4den Februarius door eenige voorgecomen
empeschementen, soo wel van den Heer Joachimi, als Haer
Ed(e le) selffs, sijn opgehouden. Denselven 4den Februarius
sijn Haer Ed. – latende d'Heer Joachimi, die eerlangh volgen
soude, in den Haege – 's middachs vertreckende over Daft,
des avonts gearriveert tot Rotterdam, - alwaer geembarqueert
sijn in een jachte vande Admiraliteyt van Zeelandt, ophebbende
8 metale stucken ende 20 man ende deselven avonts t'seyl
gaende, verbleven des nachts een halfe myl boven Lexmondt.
Den i5den weder seyl maeckend(e) met getijde, passeerden
dien dach Dort, de Clundert ende Willemstadt, verbleven des
avonts eenige uyren op een droochte, de Slaeck gen(aem)t,ende
des nachts opde Schelde op ancker leggen.
Den i6den 's morgens vroech weder seyl maeckende sijn
doorde stilte opden middach eerst gecomen op 't Hooft van
Armuyden 49, ende gingen vandaer te voet over 't Stedeken
Armuyden naer Middelborch, alwaer des avonts arriveerende,
logeerden inden Gulden Engel by den Dam.
Den 1 9 den is d'Heer Joachimi met sijn bijhebbende suite
mede tot Middelburch aengelangt, hebbende in 't overcomen
een seer harde wint met pericul vuytgestaen.
Den 22sten is Haer Ed.(ele) wegens de Heer Ambas(sadeu)r aengeseyt -- alsoo Sijne Ed. (ele), 's anderendaechs meyndete vertrecken – – dat sick mede tegens dien tijt gelieffden te prepareeren.
Den 23sten tegens den middach – – naer dat Haer Ed.(ele) de
bagage ende eenige Dienaers met een lichter vooruyt gesonden
hadden – – sijn deselve met haer vordere suite van Middelborch
te voet gegaen naer Vlissingen, alwaer dien middach verbleven ende maeltijt hielden.
48 Dr. Adriaen Pauw.
49 Arnemuiden.
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Tegens den avont sijn Haer Ed. naer 't boort gevaren ende
embarqueerden mette heure in 't schip van Capiteyn Cornelis
joostes Calis van ter Veere, voorsien met 14 stucken geschuts
erode 6o Coppen. Doch d'Heer Joachimi met Sijn Ed.(ele)
suitte waeren geembarqueert in 't schip van seeckeren vrijbuyter, de Panthyer gen(aem)t, ophebben(de) 22 stucken ende
over de ioo coppers, die Sijn Ed.(ele) toeseyde tot aen 't Voorlandt van Engellandt te sullen overvoeren. Tot meerde verseekertheyt vande Heer Amb(assadeu)r ende ons tegens de
Duynckerckers ende andere roovers, die – – soo verstonden – –
in zee waren, hebben ons noch 2 a 3 andere vrijbuyters belooft
t e) Voorlandt van
by onse vloote te blijven, tot aen 't gem(elte)
Engellandt soude arriveren. Verbleven dien avont, vermits
het laet wiert, opde Reede voor Vlissingen.
Den 24ste 's morgens heel vroech t'seyl gegaen sijnde, passeerden dien dach de Vlaemsche Custe, als ter Sluys, Brugge,
Oostende, Nieuwpoort, Duynkercken, vanwaer zeewaerts instaecken naer 't buytenlant van Engellandt.
Tegens den avont waeren ons de gem(elte) roovers, mitsg(ade)rs 't schip ,daer d'H(ee)r Joachimi in was, al uyt 't gesichte. Namen oversulcx onse cours naer Marygate ".
Den 25 ste 's morgens vroech cregen het Voorlandt van
Engellandt in 't gesichte ende passeerden desselven morgens
de Stadt van Marygate ende opden middach de Roocolvers 51.
Corts naer 'tselve gepasseert waren mosten wy door 't con-

trarie getije anckeren, ende die nachte aldaer verblijven.
Den z6ste was seer mistich weder, sulx, dat alhier noch op
ancker mosten verblijven, de riviere niet mogelijck sijnde om
aen te doen. Tegens den avont hebben ons laeten boechstangen 52 inde diepte boven de periculeuse santbancken, daer wy
tusschen vervallen laegen, om de periculen te eviteeren ende
verbleven 's nachts aldaer.
Den z7sten 's morgens was alsnoch seer mistich; conden
oversulx geen seyl maecken.
5o Margate.
51 Roocolvers, het Romeinsche Regulbium en het daartegenover liggende Rutupium,
later Reculver en Richborough geheeten, waren twee belangrijke Romeinsche kasteelen
ter bescherming van Londen aan de zeezijde. In de stad Reculver bezaten de Saksische
koningen reeds een paleis; de Bededictijnen hadden er een abdij. De zee, die steeds hoe
langer zoo meer op het land invrat, maakte beide plaatsen reeds sedert eeuwen onbewoonbaar.
52 waarschijnlijk in de tegenwoordige beteekenis van; boegstagen.
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Des middachs, naerdat de mist verdweenen was, hebben
seyl gemaeckt ende tegen den avont gepasseert het Casteel
van Quinborch 53, leggende aende vermaerde riviere de Teems
inde Provincie van Kent. Hierontrent lagers des avonts op
ancker; des nachts tusschen den 27 ende 28 hadden een seer
harden vliegenden storm vuytten Z.W., sulx, dat ons schip
slecht gestreecken lach. 't Was voorwaer een groot geluck,
dat inde riviere waeren, want, indien op onse voorgaende reede
by de Roocolvers noch waeren geweest, souden groot pericul
geloopen hebben van te vergaen.
Den 28sten ende lesten, tegens den middach de storm wat
overgegaen sijnde, sijn weder t'seyl gegaen, ende ten twee
uren gearriveert voor Gravisende 54, alwaer anckerden ende
Haer Ed.(ele) met Haer gevolch sick lieten naerde Stadt roeyen;
logeerende ald(ae)r in de Bonte Bul dicht by 't strande.
Des nachts sonden Haer Ed. my voorvuyt nae Londen – –
sijnde ontrent 20 Engelsche mylen vanhier – – om een logement
de despicieren ende byde Heeren Amb(assadeu)rs van Haer
Ho.Mo. te versoecken, dat ordre gestelt werde ten eynde haer
bagage, comende met het oorlochschip opwaerts, soo van tol
als andere empechementen, ongemolesteert moge passeeren.
De Stadt Londen; waerby claerlijck verthoont werden de
principale Huysen ende plaetsen derselver Stadt, welcke waerdich sijn gesien te werden.
Londen, de Hooftstadt van Engellandt is seer lustich gelegen
op de Riviere de Teems gen(aemp)t, die het in tween deelt ende
omvat in haer circul acht mylen.
Waerin dat sijn '21 Parochiekercken, het Hoff vanden Coninck, de Huysen vande Grooten, Collegien voorde onderwijsinge vande Eng(elsch)e Rechten ende een groote ende
excessive menichte van Inwoonders, gegist ontrent op 400 M
[cluysent], welck getal veel aenwast inde Termtijden, dat is
Rechtdagen. Somma, het is als een middelpunt, waerdat alle
dingen van 't gans(che) Landt naertoe vloeyen.
Hoe, wanneer ende van wien het gebouwt is, ende waervan5 3 Queenboro,
54 Gravesend.
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daen het den naem mach gecregen hebben, is onseec ker. Het
eerste gewach, dat daervan gemaeckt wert is by Tacitus, die het
Londinium noempt, seggende, dat hoewel het geen Colonie
der Romeynen was, het nochtans vermaert gehouden wiert
doorde menichte van coopluyden ende grooten handel; dit
was ontrent het jaer ons(es) Heeren 6z 55. Daernaer in het jaer
306 wiert Londen ommuyrt door Helena 56, de moeder van
Constantijn de Groote, houdende in haer begryp alsdoen
ontrent drie mylen ende wiert het noorderdeel vande muyren
vernieuwt A(nn)o 1471 door Rodolph Josselyn 57, Meyer, doch
sijn huyden ten dage in veele plaetsen vergaen ende ter neder
gevallen. Hoewel de poorten, die zes in getal sijn noch overblijven ende vernieuwt werden.
Londen wierd by de Denen verwoest ende verbrant ontrent
het jaer 8 39 58 ende bleef soo leggen tot het jaar 886- in 't weick
Alfred, Coninck van de Saxons 58, 't selve weder geboudt, versterckt ende bewoonl(iick) maeckte, ende heeft sints het incomen van de Noormans weynich slagen ofte ongeval gevoelt.
Van haer tegenwoordigen staet spreekt Camden aldus: 60
„Sy is beyde by landt ende by water op 't hoochste geluckich gelegen in
„een vruchtbaer ende in alle dingen overvloeyende grondt, op het hangen
55 A.D. 6o.
56 Londen werd op twee heuvels, die ongeveer 1200 M. van elkaar verwijderd liggen,
gebouwd. De Westelijke heuvel draagt nu St. Paul's kerk en de Leadenhall markt staat op
den Oostenlijken. De naam is Keltisch van oorsprong; voordat de Romeinen slechts
eenige jaren na Christus' dood Engeland binnen vielen bestond er geen vestiging van
eenige beteekenis op die plaats, zoodat Londen inderdaad door hen werd gesticht. De
stad werd in A.D. 61 totaal door Boudicca (Boadicea), koningin van de Iceni (de landstreek van het tegenwoordige Norfolk en Suffolk) totaal verwoest en hare inwoners gemassacreerd, opgehangen, verbrand of gekruisigd. Volgens Tacitus verloren de Romeinen in dezen strijd ong. 70.000 man. Maar in A.D. 62 wreekten zij zich, versloegen de
koningin, die daarna vergif innam en een einde aan haar leven maakte, en grondvestten
door deze overwinning hun heerschappij over geheel Engeland.
57 Camden: blz. 304. Maioris Jotcelini. Anno 1474.
58 De Deensche invasie begon in ong. 866 onder de regeering van Ethelred (866Paschen 871); na een hevigen strijd gelukte het Alfred den Grooten, broeder van Elthered,
den vrede van Wadmore in 878 te sluiten, waarna hij in ong. 886 Londen begon te herbouwen. In ioi3 werd Engeland veroverd door den Deenschen koning Sven, doch
kwam het door de overwinningen van Eduard den Belijder (Edward Confessor) weer en
thans voor goed in Engelsche handen.
59 Alfred de Groote. Waarschijnlijk geb. ong. 848, besteeg den troon in 871 en overl.
in 899.
6o William Camden, geb. z Mei 15 51 te Londen, overl. 9 Nov. 1623 te Chislehurst en.
begr. 19 Nov. in Westminster Abbey, genoot zijn opvoeding op St. Paul's school te Londen en Magdalen College te Oxford. In het bijzonder legde hij zich op antiquarische
studien toe; zijn beroemd werk „Britannia" is een uitvoerige reisbeschrijving van Engeland, dat hij geheel doorkruiste. De eerste Latijnsche, en complete uitgave verscheen
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„van een gemackelijck opgaenden heuvel, en aenden oever van de Teems,
„die als een besigen coopman op sijne getijen, met een diepe veylige en„de scheepdragende stroom, soo veel Rijckdommen ende costelijcheden
„dagel(Mcks) vuyt het Oosten en 't Westen inbrengt, dat hij mette coop„steden van 't Christendom huyden ten dage voor de tweede plaetse
„strijt 61.

Op dese rivier sijn over de zoo° paravoors(en) ende schollers
off bootiens, die dienen om den passagier over de rivier ende
van d'eene plaets inde andere te brengen, waerby over de 3000
waeterluyden haer cost winnen. Zijnde de Theems, vanwaer se
begint tot daerse inde zee loopt, ten minsten 1 8o Engels(che)
mylen laugh.
De Regeringe van Londen bestaet vuyt 26 Aldermannen
ofte Raetsheeren, die opsicht hebben opde 26 deelen – – diese
Wards noemen – –, waer Londen in verdeelt is; vuyt deese
wert alle jaer op de Feestdach van Michael 62, de Aerts Engel,
de Lord Meyer gecosen, die 't Hooft vanden Raet is, sijnde
geassisteert by eenen, diese de Recorder noemen, sijnde een
Rechtsgeleerde, die inde Stadtsvergaderinge ende andere bijeencomsten plaets neemt boven alle de geene, die noyt Meyer
geweest zijn.
Hiernevens wordender alle jaren gecosen twee Sheriffs,
waervan de eene des Coninc ende de andere des Stadts genaemt
wert, die naerden Meyer het meeste gesach hebben ende
meest in crimineele saecken gebruyckt werden.
Boven dese Hooge Overicheyt heeft elcke Ward off gedeelte
sijn Constabels, wiens ampt het is te letten, dat alle Bingen elc
in sijn ward wel ende ordentlijck toegaen, te maken, datter geen
clachten incommen, de straten 'snachts met wachten te besetten,
de misdadige ende ongeregelde in gevanckenisse te leggen ende
een veylige gerusticheyt doorde stadt te hanthaven; welcke
ordre te weech brengt, dat selffs by wintertijt inde donckerste
op 2 Mei i 5 86 en de zesde, eveneens in het Latijn, in 1607. Een Engelsche vertaling van de
hand van P. Holland verscheen in 161o, maar werd vOOr het afdrukken niet door Camden gecorrigeerd, en toen het boek eenmaal verschenen was, keurde hij het af. Daarna
kwam in 1637 een verbeterde editie uit.
Camden's huis te Chislehurst werd o.a. na den Fransch-Duitschen oorlog door Keizer
Napoleon III betrokken.
61 Booth heeft voor zijn „descriptie” gebruik gemaakt van bovengenoemde, zesde
editie, getiteld: Britannia sive Florentissimorum Regnorum Angliae: Descriptio: Londini, G. Bishop & J. Norton, 1607, en deze passage staat op blz. 303, derde regel van
onderen: ab utroque etc. tot blz. 304: contendat.
62 St. Michael, 29 September.
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nachten men van geen moetwille, straetschenderye, roverye,
huysbreeckinge ende diergel(Me) en weet te spreecken, maer
soo veylich ende ongemoeyt overal mach gaen, als off in 't
midden vanden dach was; een ding selden in groote en volckrijcke steden gesien.
De voorneemste gebouwen, die Londen vercieren en heerlijck maecken sijn deese:
De Brugge 63, dewelcke de voorstadt van 't Suydwerck 64 aen
de Stadt heeft, sijnde eerst gemaeckt van bout; wiert begonnen
van steep gebouwt te werden. A(nn)o '176 ende in 33 jaer voltoyt. Sy is Boo voeten langh, staende op 19 boogen – behalve
de valbrugh – –, van vuytnemende sterckte ende groote, vuyt
gehouwen steen opgemetselt, sijnde elcke booge 6o voeten
hooch, zo breet ende zo voeten vande anderen verscheyden.
Hebbende een poort in 't midden ende aen beyden sijden een
doorgaende streeck van huysen, soodat het beter een straet,
dan een brugge gelijckt.
De Tower 65 - - dat is Toorn – dewelcke haer begin hadde
onder Willem den Conquerer 66, diese begon te bouwen ontr(ent) het jaer io18, was grootel(k) vergroot ende versterckt
A(nn)o 1190; was bequaem gemaeckt om gevangenen in te
bewaren ontrent het jaer i 241 ende in 't jaer 136o was aldaer
gevangen:
Jan, Coninck van Vranckrijck 67.
A(nn)o 1399. Coninck Richard de Tweede.
63 Begonnen onder de regeering van Hendrik II werd ze in 1209 onder die van Koning Jan voltooid.
64 Southwark.
65 Volgens de traditie zouden de grondvesten onder de regeering van Julius Ceasar
zijn gelegd.
66 William I, koning van Engeland, bijgenaamd „de Veroveraar", bastaard zoon vrn
Robert III, hertog van Normandie, geb. in 1027 of 1028 te Falaise, tot koning gekroond
25 Dec. 1066 en overl. 9 Sept. 1087 te Rouaan.
67 Jan II, koning van Frankrijk, bijgenaamd „de Goede", geb. tusschen 1301-1320,
tot koning gekroond in 1350, werd door de Engelschen op 29 Sept. 1356 in den slag van
Poitiers gevangen genomen. Nadat hij eerst in de Savoy gevangen gehouden was, werd
hij begin 1359 naar Somerton Castle bij Lincoln gevoerd en vandaar weer op 21 Maart
136o naar de Tower te Londen, waaruit hij een paar maanden later werd ontslagen, waarna
de vrede van Br6tigny in October d.a.v. werd gesloten. Behalve een losgeld van 1 millioen Pond Sterling moesten zijn zoon, de Hertog van Anjou, met verschillende edellieden, als gijselaars naar Engeland komen. Maar tegen die voorwaarden in verliet zijn
zoon Calais en begaf zich naar Parijs, om welke reden Jan zich gedrongen zag zich
wederom naar Londen te begeven, waar hij, opnieuw in de Savoy gekerkerd, op 9 April
1364 kwam te overlijden.
Volgens anderen stond deze terugkeer naar Engeland evenwel in verband met de
liefde, die hij voor de gravin van Salisbury had opgevat.
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A(nn)o 1465 68. Coninck Henrik de Zesde, alwaer hy bleeff
tot het jaer 1470 69, alsdoen verlost werde doorden Mayer ende
Aldermans van Londen, doch wiert het volge(nde) jaer wederom
gevangen gestelt ende aldaer vermoort by die van de Yorckse sij de.
A(nn)o 1483 wiert Coninck Eduardt de Vijffde met zijn
broeder 7 ° aldaer vermoort door haer oom Richaerd de Derde 71
A(nn)o 1536 wiert Coninginne 1 huysvr(ouw)en van CoAnna Bellein 72
f
ninck.
A(nn)o 15 42 wiert Coninginne
Hendrick de Achtste.
Catharina Howard 73
in desen tour off gevanckenisse onthalst.
Desen Tower – – die seer begint te vervallen – – is een groot
ende ruym Casteel, met muyren ende grachten rontom sterck
gemaeckt ende met soo veel wooningen ende huysingen versien, dat het schier een stedeke schijnt te sijn. Is mede een
plaetse voor Conincklijcke Vergaderingen ende onderhandelingen; een gevanckenisse voorde Groote, als geseyt is, – –
hoewel nu onlanx N. Felton 74, die den Hart(och) van Buckingam 75 tot Porsmouth ombracht, hier mede gevangen sat. – –
Is munte van Engellant; een wapenhuys voor Crijchsrustingen,
iae, meer als voor 20,000 man; een schatcamer voor iuweelen
ende vercierselen vande Troone ende een bewaercamer vande
meeste schriften ende monumenten van des Coninx Rechtbancken tot Westminster ende anders.
Hier naerby is een plaetse daer leuwen, luyparden, tigren ende
andere vreemde dieren in bewaert werden, die daer oock jongen
voortgeteelt hebben.
A(nn)o 1546 den 1 7 April, old(en) stijl, viel eenen Will(ia)m
Foxley, pottebacker, voorde mont vanden Tower in slaep ende
bleef 14 dagen ende 15 nachten sonder dat hy door eenige
cnijpinge, stootinge, steeckinge off berninghe 76 conde ge68 1466.

69 21 Mei 1471.
7o Richard, hertog van York.
71 De broeders werden tusschen Juni. en October 1483, wellicht in Aug. vermoord.

72 19 Mei 1536, Anna Boleyn.
73 13 Febr. 1542.
74 John Felton, die den z8sten Nov. 1628 te Londen, werd opgehangen.

75 Sir George Villiers, eerste hertog van Buckingham, werd den 23sten Aug. 1628
vermoord. Zie blz. II.
76 branden.
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weckt werden; d'oorsaecke van dit slapen was niet te vinden,
hoewel daer ernstel(iic) naer gesocht wiert door des Coninx
medicijns ende andere hun des verstaen(de). De Coninck selve
den voors(egden) Will(iam) Foxley ondervragen (de), die op
sijn ontwaecken in alien deelen gevonden wiert, alsoff hij maer
eenen nacht geslapen hadde. Levende daernaer noch veertich
jaren inden gem(e 1 t e n) tour.
De Bourse 77 - - genaemt in 't Engels The Royal Exchange – –
wiert begonnen in 't jaer 1566, hebbende de grond gecost aen
de Stadt 3535 £ Sterl(ing), waerop Sir Thomas Gresham 78,
Ridder, dat heerlijcke werck voorts op sijn eygen costen
bouwde van witten gehouwen steen met twee ingangen, ende
op 34 pilaren onderstut, heeft van binnen een schoon viercant
pleyn ende staen rontom hetselve pleyn, in de arketten 79 boven
de pilaren, alle de Eng(e ls ch)e Coningen totten tegenwoordigen
toe, vuyt gehouden van witten arduynsteen; boven op het pant
ofte den omgangh sijn allerhande winckels met alderley waren;
ende onder kelders, om stuckgoederen in te leggen; gelijckt
voorts in allerdeelen de B(e)urse tot Amsterdam, alleen dat
dese soo massiff niet en is.
Het beelt vanden stichter deser b(e)urse staet inde muyr aende
oostsijde, die benevens dit werck, sijn schoon ende groot huys
in Bischopsgate Straet by Testament, als tot een gemeene
school maeckte, om in de Termtijden daerin geleert te werden,
eens 'sweecks, elck op sijn bysonderen dach, een les in Theologia, Jure Civile, Medicina, Rethorica, Musica, Astronomia ende
Geometria; te weeten 's morgens in 't Latijn ende 'snaermiddachs in 't Engels, waertoe by ordonneerde 3 5o £ Sterl(ing)
'sjaers, om de Professoren te gageren, 't welck noch duyrt
ende onderhouden wert.
De Guild Hall 80 ofte Stadthuys gebouwt in 't jaer 1411: alhier
sijn negen Raetcameren ende een groote Sale, alwaer de Meyer
op sijn verkiesdach open Hoff bout ende over de duysent
gasten onthaelt. Alhier sijn te sien de statuen van twee reusen 81,
Het Charterhouse, gelegen buyten Aldersgate niet vette van
77 Geopend door Koningin Elisabeth in 157i.
78 1519-1579.
7 9 Bogen,
8o De Guildhall werd niet gebouwd, doch herbouwd gedurende de jaren 1411-1431.
81 Gog en Magog.
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Smitfield, is eertijts in 't jaer 1349 82 gesticht geweest by Sir
Walter Manny – – een vremdel(ick) Heere van Manny 83 by
Camerick, die voor de diensten aen Coninck Eduard de Derde
gedaen, Ridder van de Kousebant gemaeckt was – – ende
met eenich omleggend landt geordoneert voor den begraefenisse van vreemdelingen ende andere, die doorde groote
sterfte ende menichte van dooden geen plaetse inde kercken,
noch op de kerckhoven conden crijgen, ende wierden aldaer
in 't gem(e 1 t e) jaer van 1349 over de 5o duysent menschen begraven.
Dese plaetse met alle de schoone boomgaerden, hoven ende
wandelpaden, seer lustelijck gelegen, wiert gecoft door Thomas
Sutton 84, Schiltknape, vuyt handen vanden Graefe van Suffolcke voor 13,000 £ Sterl(ing) contant gelt, om daervan op sijn
eygen costen een Godtshuys te maecken, daertoe gevende veel
landen ende heerlijckheyden tot iaerl(iicks) onderhout; ende
wonderlijcke ordre stellende tot goede opsicht van hetselve,
gel(M) in een Tafereel in een vande saelen van 't voors(eghde)
huys hangende te sien is. Sijnde de eerste instellinge voor 8o oude
beiaerde luyden ende voor 4o jongens, om totte studien gehouden te werden, benevens haeren opper-opsiender – – een
man van aensien – –, Predicant, Schoolmeesters en andere
officieren ende dienaeren om op hun te passen, soodat het
getal van die tot dit Huys behooren, comt tot 180. Doch hy
stierff eer deese plaetse ten vollen gereet gemaeckt was A(nn)o
1611. Dan wiert niettemin by de vuytvoerders van sijn Testament voltoyt A(nn)o 1614.
Benevens dit Godtshuys ende alle de incomsten van 't selve
maeckte hy over de 9000 £ Sterl(ing) aen legaten voor acme
luyden ende diergel(/cke) Godtl(iicke) gebruycken. Latende
noch het overblijfsel van 20,000 £ Sterl(ing) tot discretie der
vuytvoerders van sijn vuyterste wille. Zijnde noyt in Engellandt soo danige en soo groote giften tot sulcke goede gebruycken by een alleen gegeven; een man seecker waerdich
gedacht ende gevolcht te werden.
Smitfield 85, sijnde een seer groot pleyn ende marckt, is de
8z 1371.
83 Sir Walter de Manny.
84 Thomas Sutton leefde van 1532-12 Dec. 1611, hij kocht de plaats in Mei
1611.
85 Smithfield, de groote veemarkt van Londen.
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plaetse daer men gewoon is alle dagen peerden te coopen ende
vercoopen.
De Morefields 86, alsnu seer lustige wandelplaetsen, verdeelt
in drie viercante parcken, rontom beplant, sijn eertijts geweest
een vuyle stinckende moeras(se), doch is nu met een muyr
omringt, gel(M) oock als voors(seght) is, met muyren in drie
parcken verdeelt, leggende d'een wat hooger als d'ander ende
bequamel(ick) geaccomodeert met eenige trappen om van 't
een(e) parck in 't andere te gaen.
Alhier comt bysonder op Heylige dagen een wonderlijcke
groote menichte volck van allerley soorten wandelen ende haer
vermaeck nemen. Ende op de werckdaegen is het vol van bleyckmeysgens, die haer lijwaet aldaer accomoderen ende droogen.
St. Paull, de grootste Kerck in Londen, is gesticht bij Ethelbert 87, Coninck van Kent, ontrent het jaar 610; verbrandende
in 't jaar 1087 88 ende wiert alsdoen op den nieuw van steen
dies heerlijck ende groot, als se nu is, begonnen door Mauricius, Bischop van Londen, een werck, dat de luyden van dien
tijt oordeelden nemmermeer te connen voltoyt werden.
De lengte daervan is 120 voet, de breedte 1 30 ende hoochte
van 't lichaam vande kerck i5o voet. De hoochte vanden toorn
sijnde eertijts geweest 5 zo voet, te weeten 260 voet het steenwerck ende 260 voet het opperwerck. Deese toorn raeckte aen
brant doorden blixem in 't jaer 156i den 4den Juny ende
brande soo schrickel(7ck), dat niettegenstaende alle moge1(#cke) vlijt om te lessen, in vier uren tijts de toorn met het
dack vande kerck verbrant was. De kerck wiert doorde liberaliteyt van Coninginne Elisabet weder toegerust ende vermaeckt ende was alles weder op sijn stel A(nn)o 1566, sijnde
gans met loot overdeckt; doch de toorn is tot noch toe onvolmaeckt gebleven.
Sommige houden, dat op dese plaetse weleer een tempel van
Diana gestaen heeft, waertoe eenichen schijn geeft, dat tentijde
van Eduard den Eersten de groote menichte van ossenhoofden
op 't kerckhoff vuytgegraeven wierden, dewelcken men alsdoen hielt voor reliquien vande heydens(che) offerhanden.
86 Thans Moorgate Street en omgeving.
87 Ethelbert, vermoedelijk in 560 geboren, stierf omtrent 616.
88 St. Paul's verbrandde in 961, werd, waarschijnlijk op een andere plaats, herbouwd
en viel opnieuw in 1087 aan de vlammen ten prooi en werd daarna van steen opgetrokken.
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In deese Kercke sijn begraven:
Erkenwald, Bischop van Londen, A(nn)o 700 89.
Sebba, Coninck van Oost-Saxen, die sijn rijck verliet van
Godt te geruster te dienen, ontr(ent) de fare 68o 99.
Etheldred, Coninck van West-Saxen, A(nn)o 101791.
Jan van Gent, Soon van Coninck Eduard de Derde, in een
fraye tombe nettelijck gehouwen van witten steen, hebben(de)
sijn lance ende schilt by hem hangen; stierf A(nn)o 139 9 92.
Sijn titulen op sijn graff gestelt sijn in onse taele overgeset,
diese:

i

De Doorluchtige Prince, Jan Plantagenet, Coning van Castilian en.
Leon; Hartoge van Lancaster, Grave van Richemont, Leycester, Lincoln ende Darby, Stadhouder van Aquitania, Groot-Seneschal van
Engellandt etc.

Willem Herbert, Grave van Penbroke 93, Ridder van (de)
Coussebandt, Camerlingh van Hendrick de VIII, stalmeester
van Eduard VI ende sijn Stadhouder in Wailes. Verscheyden
mael Opperveldtheer onder Coninginne Maria ende Grootm(eeste)r vande Ceremonien van Coninginne Elisabeth; hebbende beyde sijn huysvrouwen nevens hem.
Achter het Choor hangt aen een taferereel met dit graffschrift voor Sir Ph(i01(ipu)s Sidney " sonder eenighe tombe;
verwonderenswaerdich sijnde, dat dat Edele verstandt, waervan haer Engelant soo hoochelijck roemt, geen statelijcker
rustplaetse voor sijn beenderen opgerecht is.
Het epitaphium luyt aldus:

i

England, Netherlant, the Heavens and the Arts,
The soulders, and the World have made six parts
Of the noble Sidney: for none will suppose
That a smal heape of stones can Sidney enclose.
His body hath England, for she it vred;
89 Erkenwald, bisschop van Londen, 675 of 676, overl. den 3osten April 693 en werd
hoogst waarschijnlijk in St. Paul's begraven.
90 Sebba werd ong. 665 koning van de Oost-Saksen en overl. in of omtrent 695, als
rnonnik, nadat hij kort te voren van het koningschap afstand had gedaan.
91 Ethelred, geb. 978, oval. den 23sten April io16.
92 John of Gaunt, vierde zoon van Eduard III, geb. r 340, overl. Febr. '399.
93 eerste graaf van Pembroke, geb. '501? overl. den i7den Maart 1569/70, legateerde
aan Koningin Elizabeth zijn grootste juweel „the Great Ballace", benevens zijn mooiste
bed.
94 Sir Philip Sidney, geb. '554, gouverneur van Vlissingen, in 1585 werd in den slag
tegen de Spanjaarden den zzsten Sept. 1586 zwaar gewond, aan welke verwondingen
hij den I7den Oct. d.a.v. kwam te overlijden.
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St. Paul's Kerk

Kopergravure

Netherland his bloud, in her defence shed;
The Heavens have his soul, the Arts his fame;
The soldiers the griefe, the World his good name.

't Welck verduystst aldus luyt:
Engelandt, Nederlandt, de Hemelen, de Vrije Cunsten,
De Crijchsluy en de Werelt hebben in sessen gedeelt, die hier begraeven leyt.
Want niemant sal gelooven, dat een cleynen hoop steenen de groote
Sidney kan besluyten.
Engelandt heeft sijn lichaam, dat sy voortgebracht hadde;
Nederlandt sijn bloet, dat voor haer gestort is;
De Hemel sijn siel; de Vrije Cunsten sijn vermaertheyt;
De Crijchsluyden rouw ende de werelt sijnen goeden naem.

Benevens deese graven sijnder noch eenige andere van verscheyden Bisschoppen van Londen, die ick om niet te langh
te sijn voorby loope.
Onder het Choor is een andere Kercke, waermen met trappen
als in een kelder ingaet, daer op sijne tijden gepredickt ende de
gewoonlijcke Godtsdienst gedaen went; sulx dat dit gebouw
in sich heeft twee kercken boven den anderen, waerover het
sich oock seer hooch ende een groot gedeelt(e) boven d'andere huysen ende groote gebouwen verthoont.
Van St. Pauls gaet men lanx een rechte straet naer Westminster, passerende doorde poorte 95 daermen de gevangenen,
soo van schulden als anders, detineert, vindt men onderwegen
de Heerlijcke Huysen van de Groote des Rijx, die voornaemelijck aende watersijde – – wanneer men door de reviere, waerop
se meest alle gelegen sijn, naer 't Hoff vaert – – een lustich ende
aengenaem gesicht veroorsaken.
De voornaemste zijn:
Essex-Huy eertijts genaempt Excester-Huys, omdat het toebehoorde de Bisschoppen van Excester, is een groot ende
schoon gebouw 96.
95 Fleet Prison voor ingebreke gebleven schuldenaren; afgebroken in 1846.
96 Door Walter de Stapledon, als woning voor de bisschoppen van Excester, gedurende hun verblijf te Londen, gebouwd; later werd het van den bisschoppelijken stoel
gescheiden en vervolgens Paget, Norfolk, en Leicester House genoemd. Dudley, graaf
van Leicester, liet het na aan zijn schoonzoon, Robert Devreux, graaf van Essex, den
ongelukkigen laatsten gunsteling van Koningin Elisabeth, waarna het Essex House werd
geheeten. Als gevolg van een twist tusschen de Koningin en Devreux, werd het den
8sten Febr. 1600 belegerd; Devreux, zeer geliefd bij het yolk, dat hem steun verleende,
werd op den avond van dien dag gevangen genomen en den volgenden dag naar de
Tower gevoerd. Van hoogverraad beschuldigd werd hij ter dood veroordeeld, welk
vonnis den z 5 sten d.a.v. werd voltrokken. Hij was toen 34 jaar oud.
Fen Diener 5
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Arundel-Huys eertijts genaemt des Bischops off Bathes
Inne – – dat is Herberge – – schijnt in 't incomen vande straete
seer slecht, doch veel beeter ende schooner aende waetersijde,
daer het op de Teemse vuytcomt, met een netten Hoff verciert,
waerin verscheyden seer antique statuen ende andere beeltenissen met een goede welvoegentheyt geplaetst sijn.
De Heere van dat Huys, sijnde de Grave van Arundel ende
Surrey 97, is een groot liefhebber van schilderyen ende antiquiteyten – – tegens den aert van de meeste Engels(chen) –.
In een seer lange gaelderye beneden staen(de) ende vuytcomende op de Teems, siet men een extraord(inaris) groote menichte van seer antique statuen, graffschriften, van Griex ende
Latijn op viercante ende andere antique graffsteenen, die vuyt
alle hoecken van Christenr(ick,en), iae selffs vuyt Egypten ende
Grieckenlandt alhier gebracht sijn, op coste van gem(e lt e)
Graeff. Neven deselve benedenste gaelderye heeft men weder
een van gelijcke groote ende lengte, waer men vint de schoonste
schilderyen van alderley vermaerde m(eeste)rs, die men bedencken mach, sulx dat de curieusen dachwerck gegeven wert om
to speculeren 98. Behalve dees(en) vint men noch in alle d'andere
camers met a11er1(ey) schoone schilderyen maer oock constel(icke) tapijten, costel(/ck) marber tafels ende andere raniteyten. Sulx dat ick – – naer mijn oordeel – – dit Hoff voor al
d'andere besienswaerdich achte.
Boven d'inganck vande voorm(elte) gaelderye staet deese inscriptie:
Monumenta venerandae antiquitatis Romae eruta, Thomas Howardus
Arundeliae Comes, Philippi filius. Tho. Ducis Norfolc. Ni hic disposuit.

Sommerset-Huys, gebouwt by Eduard Seymer 99, Hartoge van
Sommerset, – – Oom van Co(ninc ) Eduard de VI en de Beschermheer van 't Rij ck inde minderjaricheyt desel(ve) Co(nincX) in 't jaer 1549, – – al vuyt witten gehouwen steen, met
pilaren ende galderyen heerl(7ek) verciert, sijnde het schoonste

i

97 Sir Thomas Howard; 1585-1646.
98 in beschouwing nemen.
99 Eduard Seymour, hertog van Somerset en eerste graaf van Hertford, is in de Engelsche geschiedenis bekend, als „Protector Somerset". Hij werd geb. ong. 1506 en op
1z Maart 1547 tot Protector van Engeland, tijdens de minderjarigheid van Eduard VI,
benoemd. Hij was de eerste Protestantsche regeerder van Engeland. Wegens trouweloosheid ten opzichte van de Kroon werd hij tot de doodstraf veroordeeld en op 22 Jan. I 5 5 I
op Tower Hill onthoofd.
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van alle de Heeren Huysen, alwaer de laetst overleden Coninginne Anna 100, huysvrouw van Co(ninc1,) Jacob ende Suster
van Denemarcken, gemeenl&ck) haer Hoff hielt. Ende deese
tegenwoordige Coninginne Henriette Marie 101 – – Suster van
Vranckr(ic*,) ende huysvr(ouwe) van den Con(inek) Charel,
de voorl (este) winter mede haer Hoff gehouden heeft.
Salisbury-Hugs, sijnde een ruym ende groott gebouw 102.
De Savoy 103, alsoo genaemt naer Pieter, Grave van Savoyen
ende Richemond, – – Oom van Eleanora 104, huysvrouwe van
Coninck Hendrick de III – – en by hem gebouwt A(nn)o 1245.
Van afteren vermaeckt ofte veel eer nieuw opgemaeckt door
Henrick, Hartoge van Lancaster, voorde somme van 5 2,000
Marck 145. Alhier was in 't jaar 1337 gehuyst Jan, Coninck van
Vranckrijk 106, sijnde 't selve in dien tijt het schoonste huys in
Engellandt, doch wiert verbrant ende met boscruyt opgeblasen A(nn)o 1381 door de oproerige Kentenaers ende Exse(x)cers 107, ende was daernaer A(nn)o 1509 weder cierVck)
opgebouwt door Coninck Hendrik de VII ende by hem tot een
Godtshuys verordonneert, gelijck het noch tegenwoordich blijft.
Britaines Beurse 108 ofte de nieuwe beurse, een heerlijckgebouw
100 Anna van Denemarken, geb. den i2den Dec. 1574, geh. met Koning Jacob I, den
23sten Nov. 1589 en overl. den zden Maart '6'8.
101 Henrietta Maria, geb. den 25sten Nov. 1609 te Parijs, geh. met Karel I, den 1 iden
Mei 1625 aldaar en overl. den 3isten Aug. 1669 te Colombes.
102 Salisbury House, Strand, werd gebouwd door Sir Robert Cecil, eerste graaf van
Salisbury. Koningin Elizabeth woonde den Eden Dec. 1602 de „house-warming" bij.
Het werd in 1695 afgebroken en Cecil Street op zijn plaats gemaakt. Cecil Street en
Salisbury Street bestaan thans niet meer, en „Hotel Cecil" werd op haar plaats gebouwd.
Aileen Ivy Bridge Lane, ten W. van het oude huis, bestaat nog.
„House-warming" was een feest, dat gegeven werd ter gelegenheid van het betrekken
eener nieuwe woning of van een huis, waarin een Jong gezin zich gaat vestigen.

103 zie blz. 59
104 zie blz. 93
105 door de Denen geimporteerde munt; rekenmunt met een waarde van 160 pennies
of 13 shillings en 4 pennies.
106 Jan II van Frankrijk, zie blz. 59; blijkbaar een schrijffout, moet '357 wezen.
107 Onder het leiderschap van Wat Tyler. De ruin bleef tot 1505 liggen, waarna
Hendrik VII haar liet opruimen, en op de open gevallen ruimte een hospitaal, opgedragen
aan Johannes den Dooper, liet bouwen.
1o8 De „New Exchange" werd aan de Zuid zijde van the strand gebouwd. Jacobus I
legde den Loden Juni 1608 den eersten steen en doopte het „Britain's Burse". Toen door
den grooten brand in 1666 de „Royal Exchange" grootendeels verwoest werd, brak een
tijdperk van bloei voor de „New Exchange" aan. Onder het gebouw waren kelders voor
opslag van wijnen; een winkelgalerij, hoofdzakelijk bezet door manufactuur- en galanteriezaken enz., werd na de Restauratie druk bezocht. Het gebouw werd in 1737 afgebroken en
in het begin van dezen eeuw stond er de „Adelphi" schouwburg. Sam Pepys. Vol. I. fol.
204 en 246.
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al van witten gehouwen steen met pilaren en beeldewerck
cunstich geciert, hebbende kelders onder d'aerde, ende twee
rijen winckels boven met allerhande costelijckheden gestoffeerd.
Deese plaets is gesticht by Robert Cecil, Grave van Salisbury,
Groot Tresorier van Engellant in het jaar 16o8 109.
BoOingams-Huys is by den Coninck Jacob vereert aenden lest
vermoorden Hartoch van Bockingam 110 die het seer gemelioreert ende met veele antiquiteyten, schilderyen ende andere
rariteyten verciert heeft, sulx dat nu mede wel besienswaerdich is.
Van hier comt men, voorts passeer(ende) eenige andere rayef
gebouwen, tot aen 't Coninx Hoff.
White Hall, is het Palais, waer de Coninck sijn Hoff houdt,
sijnde een ruym ende groot gebouw, eertijts gesticht by den
Hooch Hertigen Cardinael Tho(mas) Wolsey 111 ; het heeft
seer veel cameren ende vertrecken, waervan sommige met
costelijcke tapijten behangen sijn. De voornaemste dingen hier
te sien sijn: de cierlijcke Capelle; den Hoff; een welgestoffeerde
gaelderye met schilderyen ende andere frayicheyden. Doch 't
heerlijckste is
't BanOethuys, daer de feesten, mommeryen ende andere verlustingen in gehouden werden; dit is een coninckl(k) gebouw,
al van witten gehouwen steen met colummen ende lofwerck
cierl(ck) opgewrocht, sijnde een grbote ruyme sad van een
swaer gebouw ende hooge verdiepinge, solider eenige pilaeren onderstut. Ter sijden Withal aff is de plaetse, daer deese tegenwoordige Coninck 112 tentijde van sijn vader plach Hoff te houden.
St. James 113 - - het gewesen Hoff van desen Coning, ten tijde
by maer Prins van Wales was – – is eertijts geweest een Clooster
voor Nonnen, doch door Henrick de Vile in een Coninck109 Robert Cecil, graaf van Salisbury. 1560-16 1 2 .
I 1 0 Sir George Villiers, eerste hertog van Buckingham, zie blz. II.
II I White Hall werd in 1243 door Hubert de Burgh, graaf van Kent gesticht. Vervolgens kwam het in handen van de Black Friars en van hen in die van Walter the
Gray, aartsbisschop van York, waarna het York House werd geheeten, gelegen aan
York Place. Toen het koninklijke paleis onder de regeering van Hendrik VIII in 153o
geheel door brand werd verwoest, kocht de Koning York House van Thomas Wolsey,
die toen ter tijd aartsbisschop van York was. De opeenvolgende koningen verfraaiden
paleis en tuinen en bleven het bewonen tot dat het in 1697 verbrandde. Het paleis werd
niet herbouwd en de gronden werden aan verschillende edellieden en hoogwaardigheidbekleeders, die er mooie gebouwen op plaatsten, verkocht.

112 Karel I.
I I3 Gesticht voor II90, als een hospitaal voor lijders aan lepera; tot paleis verbouwd
en ingericht in I 5 3 2.
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l( c ke)

woninge verandert, die daerby voechde een warande,
rontsom met een steenen muyr beset, waerinne tegenwoordich
veele harten, hinden en oock andere vreemde dieren sijn; de
plaets is wonderlustich ende aengenaem met ruyme cameren,
salen, oock eenige rariteyten en schoone byleggende hoven
wel voorsien.
Van hier comt men tot Westminster, sijnde alhoewel aen
Londen annex is buyten 't gebiet van den Mayer van Londen.
(zie biz. 91).
* *

*

Quam den 'sten Maert des morgens ten 6 ure aldaer (d.w.z.
Londen) ende naerdat mijnen last verricht hadde, ben ten 9
ure met een paravoors, sijnde een roeyschuytgen met 2 roeyers,
vandaer gescheyden ende ten 12 uren weder gecomen tot Gravisende. Naer dat Haer Ed.(ele) mijn wedervaren hadden gerapporteert, sijn deselve met haar bijhebbende suite des aftermiddachs met een barge van 4 a 5 roeyers van Gravisende vertrocken ende des avonts tot Londen gearriveert, ald(ae)r by
provisie opgaende ende logeerende ten huyse van Paul Forez,
sijnde het Duytse ord(inari)s logement van vele extraord(inari)s
Amb(assadeu)rs, die aen dit Hoff comende op 's Coninx costen getracteert werden, staende inde Lombardstrate in de Palsgraeff.
Desselven avonts werden Haer Ed.(ele) van wegen d'Heeren
Extraord(inari)s Amb(assadeu)rs verwellecomt doorde Soonen,
Secret(ari)s ende eenige Edell(uiden) van gemelte Ambass(adeu)rs, welcke met 2 carossen de comste van Haer Ed(ele)
gewacht, doch deselve vermist hadden.
Den 2clen werden Haer Ed.(ele) eerst door de Heere van
Randtwyck, daernaer doorde Heer van Heemstede, Extraordinaris Amb(assadeu)rs van Hare Ho. Mo. ende lestel(iick) door
Sir John Finnet, Meester vande ceremonien van Sijne Mt.
verwelcompt ende gevisiteert. Tegens den avont sonden Haer
Ed(ele) den Heere Advocaet ende my in desselffs Comp(ag)nie
om de revisite to doen aen gemelte Heeren Ambass(adeu)rs.
Desselven avonts is onse bagage met het oorlochschip alhier
aengecomen.
Den 5 den hebben Haer Ed(ele) de visite gedaen aen Ed(ele)
Heeren Extraordinaris ende Ordinaris Ambass(adeu)rs ten huyse
vande Heere Randtwyck en vande gem(e 1 t e) extraord(inari)s
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Amb(assadeu)rs, alwaer des middachs ter maeltijt verbleven.
Den 6 den 's morgens quamen in ons logement eenige Groote
Trompetters Haer Ed(ele) met spel verwellecomen, een gebruyck – – sijnde een speccie 114 van bedelrye – – hier mede in
swang gaende.
Als Ambassadeurs voor dit Hoff van wegen onse Republycke
van Nederlant, waren
Extraordinaris
D'Heer Arnold van Randt224ek 115, Gecommitt(eerde) van wegen
d'Edel Mo. Heeren Staten van Gelderlandt ter Vergaderinge
van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael.
Sijn Edelluyden.
Rutger van Randwijck 116,
Floris van Till,
Everhard Schoterbosch
met 4 off 5 Dienaers
D'Heer Adriaen Pauw 117, Ridder, Heere van Heemstede, Raet
ende Rekenmeester van des Graefflijckheyts Domeynen van
Hollandt ende Westvrieslandt ende voor desen Raet ende
Pensionaris der Stadt Amsterdamme ende Curateur der Universiteyt tot Leyden, etc.
Sijn Edelluyden.
Nicolaes Pauw, Ridder H(e e)r van Benneb(roe4) 118a.)
Peter Pauw, Ridder 118b)
Lodewijck van Alteren, Ridder, jongeheere tot Jaersvelt etc.
Aqiulius
Dienaers.
met 5 off 6
Melchior vander Perre, Secretaris, Vastenhoven, Hoffmeester,
met eenige andere officieren 119 vande Extraordinaris Ambassade
als de Cock, Bottelier, Koetsier, Staljongen ende Anderen.
Amb(assadeu)r ordinaris.
114 soort.

115 zie. blz. 24.
116 Rutger van Randwijck, geb. Huis to Bemmel den uden Sept. 1613, kinderloos
overleden in 1651.

117 zie blz. 24.
118 a.b.) Uit het eerste huwelijk van Dr. Adriaen Pauw met Anna Seys, den 26sten Jan.
1606 gesloten, werd den 25sten April 1607 Claes Seys, de Jonge, later Nicolaes Seys Pauw
genaamd, geboren. Zij stierf kort daarna in 1607, waarna Pauw den 7den Febr. 16io hertrouwde met Anna (van) Ruytenburgh. Uit dit huwelijk werd den I3den Jan. 1611,
Pieter Pauw, ridden, geboren. Hij overleed, ongehuwd, den 1 zden Oct. 1637.
119 beambten.
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D'Heer Albert joachimi, 120 Ridder, Heere van Oostende in
Oudekenskercken, voor desen Secretaris van der Goes etc.
Sijne suitte.
Jacob Brouw, secretaris
Edelluyden
Jacob Muys van Holy, Heere vande Cetel ende Spalant ende
bailjuw van Strijen 121.
Bartholomeus van Wouw.
Willem van Nieupoort 122,
behalve sijne andere domestique officiers ende dienaers.
Des aftermiddachs den Eden sijnde tenhuyse vande Heeren
Amb(assadeur)rs is my by deselve geseyt, dat d'audientie voor
Haer Ed. om afscheyt van Sijne Mt te nemen, geappointeert
was tegens den anderendaechs ten een uyren, dat oversulx oock
nodich soude sijn d'Heeren Gedeputeerden vande Comp(ag)nie
Haer prepareerden, om in deselve audientie sich mede voorde
eerste mael te presenteeren voor Sijne Mt ende dat tendien
eynde des anderen daechs ten i2 uren geliefden te verschijnen
ten huyse vanden meergem(e/ten) Heeren Randtwijck; 't welck by
my Haer Ed.(ele) aengedient sijnde, hebben deselve aengenomen
d'anderen daechs opde gedesigneerde plaetse te verschijnen.
Tegens den avorit quam my besoecken een Edelman vanden
Amb(assadeu)r des Keysers van Ruslant, om, alsoo deselve
verstaen hadde my onlangs vuyt Poolen ende Sweeden gecomen te sijn, van my eenige tijdingen vuyt die quartieren te
vernemen; welcken, naerdat hem eenige die my bekent waren
gerecommendeert had, van my afscheyt genomen heeft, verclaerende deselve gemelte Amb(assadeu)r seer aengenaem te
sullen sijn 123.
Den 7den tegens den middach sijn d'Heer van Heemstede
extraordinaris ende d'Heer Joachimi ordinaris Amb(assadeu)r
gelijck oock d'Heeren Gedeputeerden verschenen tenhuyse
vanden Heer Randtwijck, alwaer een weynich subsisteerden,
wachtende opde ordre van 't Hoff. Ontrent de twee uyren sijn
de Heere Grave van Stanford ende eenige voornehme Edel1(uyden)ende Hoffdieners van Sijne Mt met den Coninx ende
vijff ses andere Groote Carossen gecomen in 't voorn(oemde)
120 zie blz. 24.
121 zie blz. 78.
122 zie blz. 252.
123 zie blz. 45.

7I

logement, die naer eenige complimenten d'Heeren Amb(assadeu)rs in 's Coninx ende d'Heeren Gedeputeerden inde naestvolgende Carossen te Hove — namentlijck tot Withal — opgebracht hebben; alwaer gecomen sijnde, wierden eerst inde
Raetcamer, ende corts daernaer – – passeerende doorde lijffguarde ende helbardiers van Sijne Mt – – ontfangen doorde
Heere Grave van Hollandt 124 ende geleyt tot by de persoon
van Hoochgedachte Mt., welcke vonden staen op een verheven plaetse ofte throon, met een doselet 125 boven 't Hooft,
die de Heeren Amb(assadeu)rs met een seer minnel(jck) gelaet
ontfingh ende op gem(elte) Throon d'audientie verleende.
D'Heeren Gedeputeerden – – die ondertusschen een weynich
beneden byde Soonen ende Edelluyden van gem(elte) Amb(assadeu)rs ongedeckt stonden – wierden, naer de gem(elte)
Heeren Amb(assadeu)rs Haer Propositie voleynt hadden, ingelijx met een seer minnel(ck) gelaet by Sijne Ma( jes)tijt geadmitteert, ende naerdat van wegen Haer Ed(ele) doorden Heer
Advocaet Heemskerck de propositie gedaen was, ende Sijne
Mt. met het buygen van 't Hooft getoont hadde haere comste
deselve aengenaem te sijn, hebben d'Heeren Amb(assadeu)rs
met Hare bijhebb(ende) Soonen ende Edell(uyden) mitsgaders
d'Heeren Gedeputeerden afscheyt van Hoogstgedachte Mt
genomen; werden(de) met sulcken eer als ontfangen waren
weder gedimitteert 126 ende by voorgem(e/te) Edel(luyden) door
's Coninx ende andere Carossen weder in 't logement gevoert.
Inde voors(egde) audientie waren mede ontrent Sijne Mt de
volgende:
Groot Segel.
Lord Tresorier,
Vicomte Conwey, President des Grooten Raedts. 127
De Grave van Mancester, bewaerder van 't privee segel 128.
124 Henry Rich, eerste graaf van Holland, die door de gunst zijns vorsten den i 9den
Maart 1624 tot Graaf van Holland werd verheven, werd op last van het Parlement den
9den Maart 1649 onthoofd. Hij had het landgoed, thans prachtig gelegen tusschen de
Kensington en Uxbridge roads, geerfd van zijn schoonvader Sir Walter Cope, die het huis
in 1607 had laten bouwen. Sedert dien werd het „Holland House" geheeten.
125 statiekleed of tapijt.
126 uitgeleid.
127 Edward, Viscount, Conway of Conwey, overl. den 3den Jan. 1630 / I speelde een
groote politieke rol onder de Regeering van Koningin Elisabeth. Hij diende o.a. in de
Nederlanden en was gedurende eenige jaren Gouverneur van den Briel. Toen hij daarvoor bedankte kenden de Staten-Generaal hem een jaarlijksch pensioen van £ Soo.— toe.
z 8 Manchester.
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de Graeve van Linzay, Groot Cancerl(ier) van Engellant 129.
de Graeff van Penbroke, Groot Stuard off Hoffm(eeste)r 130,
de Graeve van Arundel, Groot Maerschalck ln.
de Graeve van Mongonnery, Groot Camerling van 't Hoff 132.
De Graeff van Carlisle.
De Graeff van Dorset, Groot Camerling vande Coninginne.
De Graeff van Hollandt, Capitaine der Guardes.
De Marquis van Hanneton, Grootstalmeester.
De Graeff van Stanford 133.
De Bischop van Winchester.
De Cancyelier van Schotlandt.
Lord Carleton, Vicomte van Dorcester, Secret(ari)s des
Coninx.
Sir Thomas Edmonds, Tresorier van 't Huys des Coninx.
Sir John Coke, Secretaris. 134
Met noch eenige andere Heeren van qualite.
Corts naerde dimissie van 's Conincks Edell(uyden) sijn
d'Heeren Ambass(adeu)rs ende gem(elte) Gedeput(eerden) te
samen gereden naer 't Huys vanden Graeff van Arundel – –
een groot liefhebber vande const ende alle antiquiteyten – –,
alwaer deselve gethoont wierden veel extraordinaris constige
ende anticque schilderijen van allerley beroemde M(eeste)rs,
by H(oog)ged(achte) Grave vuyt alle landen opgesocht ende bij
een vergaert.

135

Daernaer veel ende ontelbare antiquiteyten ende gehouwen
beelden, veelderleye graffstenen, monumenten ende piramiden
met vreemde inscription, alle van gehouwen steen, die niet
alleen vuyt alle gedeelten van 't Christenrijck, maer oock t-uyt
Egipten, Grieckenlandt ende andere Rijcken gehaelt ende opgesocht waeren, bestaende in suicken menichte, dat vastel(ick)
geaffirmeert ende gelooft went, op geen plaets binnen Roomen
off elders soo veel by de anderen te sijn. Sulx dat wel voor een
vande treffelijckste ende gerenommeerste huysen in Engellant
mach geestimeert ende by curieusen vooral gesien werden.
129 Linsey.
13o Pembroke.
131 Thomas, graaf van Arundel en Surrey.
132 Mongommery.
'33 Stamford.
'34 Cook.
135 zie blz. 66.
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Naerdat alles gesien te hebben sijn weder in ons logement
gekeert 136.
Den 8sten 's morgens vroech sijn Haer Ed(ele) door 's Co(ninx) ende Staets Trompetters met spel verwelcomt.
Des aftermiddachs hebben Haer Ed(ele) visite gedaen aende
Heeren extraord(inaris) ende ordinaris Amb(assadeu)rs.
Den ioden hebben Haer Ed(ele) Sir Morris Abboth 137, Gouverneur vande Engelsche Oostind(ische) Comp(ag)nie doorde
Heer Advocaet Heemskerck doen begroeten ende visiteeren 138.
Den i iden 's aftermiddachs hebben Haer Ed (ele) d'Heeren
extraordinaris Amb(assadeu)rs geaccompaigneert inde audientie,
die gem(elte) Amb(assadeu)rs hadden bijde Coninginne, waertoe
bynaer met gelijcke ceremonien als byde Coninck opgebracht
ende weder gedimiteert sijn.
Den 1 zden naerden middach sijn Hare Ed. door den Gouverneur, geaccompagneert met 6 andere administrateurs, van
wegen d'Engelsche Oostind(ische) Comp(ag)nie gevisiteert ende
verwelcomt.
Den i 3 den is by Haer Ed(ele) in 't logement verschenen de
136 Het beeldhouwwerk werd door zijn kleinzoon Hendrik, hertog van Norfolk, vermaakt aan de universiteit van Oxford. Het werd daar ondergebracht in het Ashmolean
Museum, gesticht door Elias Ashmole in 1672. Dit was het eerste antiquiteiten-museum
in Engeland; het werd geopend in 1683.
'37 Sir Morris of Maurice Abbot, geb. 1565 te Guildford, overl. 1642. Hij was broeder
van George, aarts-bisschop van Canterbury, en van Robert, bisschop van Salisbury. Hij
dreef groote zaken op allerlei gebied, o.a. in lakenen, indigo, specerijen en juweelen. Hij
was een der oprichters van de Engelsche Oost-Indische Compagnie en vertrok in Mei
1615 voor een bezoek aan Indie. Na zijn terugkeer werd hij acht maal achtereen tot haren
deputy-governor gekozen. Hij was lid der commissie, die den zden Juni 161 9 het tractaat
met de V.O.C. sloot; in 16zo bezocht hij Holland, waar hij reeds vroeger vertoefd had,
opnieuw voor onderhandelingen met de Nederlanders, doch beklaagde zich in een audientie bij Koning Jacobus I, dat hij onder „base usage" was behandeld. Hij was Governor,
toen de Amboineesche zaak in 1623/4 aan de orde kwam. In 1621 werd hij tot lid van het
parlement gekozen; na de troonsbestijging door Karel I was hij de eerste, die door hem
tot ridder werd geslagen. In 1625 werd hij tot sheriff van Londen en in 1638 tot Lord
Mayor dier stad gekozen.
138 A. Merens. Dz. haalt uit de Court Minute Book of the East Indian Company, India
Office, II-8o8 aan, dat de Engelsche Oost-Indische Compagnie in hare vergadering
van den Iiden Maart 1629 Sir Morris Abbott, Governor, Christopher Clitherow, DeputyGovernor, Sir William Russel, Alderman Garway en de Heeren Thomas Mun, Styles,
Job Harby, Robert Bell en Abraham Chamberlain werden aangewezen om een bezoek bij
de Nederlandsche delegatie of te leggen. Daarna werden in hare vergadering van den
I 3den Maart tot leden der Commissie tot de onderhandelingen benoemd: Sir Morris
Abbott, Christopher Clitherow, Alderman Garway, en de Heeren Styles, Abdi (ver-

moedelij k Harby), Mun en Dr. Duck, aan welke delegatie nog werd toegevoegd Robert
Bell, omdat hij bij de vorige onderhandelingen (waarschijnlijk die gedurende 1623) aanwezig was geweest en de Fransche taal machtig was; als secretaris werd om zijn kennis
van zaken en van civil law de Heer Skinner benoemd.
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suster — — soo sy seyde — — van eenen Samuel Colson 139 op Amboina geexecuteert, -wel(ck,e) vergeselschapt met andere vrouwen met hevige woorden en luyt geroep, reparatie van haers
broeders bloet eyschte, seggende onder anderen, dat se sich
over dien moort met geen io M. £ sterl(ing) soude tevreden
stellen. Wiert by Haer Ed(ele) affgewesen, die de minen maeckten van haer niet te verstaen. Sy niettemin dreychde weder te
comen met een tolck ende vele andere hevige exclamaties.
Ontrent dies(e 1ff den) tijt, alsoo Haer Ed(ele) van meninge
waren, Haer eygen mesnage te doen, wierden in der selve dienst
aengenomen, eenige officiers vande Heeren Extraordinaris
Amb(assadeu)rs als Pieter le Mel, cocq, Frederick 't Hart,
bottelier 140, Jacob Leenderts, porthier ende de staliongen,
gel(/ck,) haer Ed. oock vande gem(elte) Heeren Amb(assadeu)rs.
overgenomen hebben, vier van Haer carospaerden tot 45 £
sterl(ing).
Den I4den 's aftermiddachs, naer dat Haer Ed, te vooren
gepreadverteert waren, hebben deselve de H(ee)r Gouverneur
ende Directeurs vande Eng(elsche) Comp(agn)ie — — tot dien
eynde in competentie getale alhier op 't Oostind(ische) Huys 141
verschenen — — gevisiteert, ende denselve hare brieven van credentie geexhibeert; wierden door eenige van deselve ontrent
de Camer verwellecomt, wierde daernaer mettesel(ve) ceremonien — — werdende tot aende voordeure van 't huys geleyt
— gedimitteert.
Den I 5den sijn Haer Ed(ele) gevisiteert door den Heere van
Heemstede, Ambass(adeu)r extraordinaris.
Den I 8den 's middachs sijn Haer Ed(ele) ter maeltijt geweest
by de Heeren Extra-ord(inari)s ende ordinaris Ambass(adeu)rs
tenhuyse vande Heere Joachimi; alwaer verstonden d'Heeren
extra-ord(inari)s Ambas(sadeu)rsvan meninge te sijn de anderen
dachs naer Gravisende te vertrecken, om de wint in te wachten
ende mette eerste gelegentheyt weder naer Nederlandt te keeren.
139 Samuel Coulson.
140 Merens sloot met hem den 22sten April 1635 te Hoorn een contract om de tending
vee naar Boston te begeleiden en te verzorgen. Archief Ned. Herv. Kerk te Londen.
Brieven Deel 15 No. 2359.
141 De kantoren van de Engelsche Oost-Indische Compagnie waren tot '1621 in Crosby
House gevestigd, doch werden toen verplaatst naar Sir Christopher Clitherow's huis in.
Leadenhallstreet, waar ze tot 1648 bleven. Daarna werden zij verplaatst naar het naastliggende huis van Lord Craven, waar het East Indian House op den hoek van Leadenhall – en Lime Street werd gevestigd, en in 1726 werd afgebroken.
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Den i9den 's morgens vroech hebben d'}-L(ee)r Joachimi
ordinaris Amb(assadeu)r, gel(ck) oock de Heeren Gedeputeerden d'Heeren van Rantwyck ende van Heemstede extraord(inari)s Amb(assadeu)rs vuytgeleyde gedaen – – werden(de)
gem(elte) Amb(assadeu)rs met 's Coninx Carossen gevoert – –
tot by Cornhil: vanwaer deselve van de H(ee)r Joachimi ende
Haer Ed(ele) affscheyt genomen hebbende, met des Coninx ende
eenige andere bargen de riviere aff naer Gravisende gevaren
sijn, om met drie of vier oorlochschepen, die ald(ae)r gereet
lagers, metten eersten goeden wint over te seylen. Welcke – –
soo wy daernaer verstonden – – den volgen(den) dachs, namentl&ck) den zosten, vandaer teseyl gegaen sijn.
Den zosten is 't Parlement van Engellandt door last van
Sijne Mt. gedissolveert tot veeleer miscontentement.
Den zisten sijn Haere Ed. door Sir Morris Abbot, Goevern(eu)r van wegen d'Eng(elsche) Comp(agnie) vereert met
vier oxhooftden fransche wijn.
Den 22.sten sonden Hare Ed(ele) den Heer Advocaet Heemskerck om de visite ende complimenten van bedanckinge aen
den H(eer) Gouvern(eu)r vande gem(elte) Eng(elsche) Com.p(ag)nie te doen.
Den 26sten 's aftermiddachs is Haer Ed(ele) van wegen
d'Engels(che) Comp(ag)nie door een van Haer Secretaris(sen)
aengedient, dat de bijeencomste – – voorde eerste mael – –
geordonneert was op 't Oostindisch Huys alhier, tegen de thien
uren, met versouck, Haer Ed(ele) sich aldaer geliefden te laten
vin en.
Den 27sten '5 morgens sijn in ons logement gecomen John
Beaumont ende Eduart Collings 142 , gecondemn(eer)t in Amboina ende tot . Batavia gepardonneert; John Paul ende Ephranim Ramsey 143, gevangenen aldaer ende daernaer vry gewesen;
mitsgaders de Broeder van William Webber, in Amboina geexecu(teer)t, vergeselschapt met eenen tolck; begeerende restitutie van haer ontnomen goederen, ende d'ander reparatie
van sijn broeders bloet, doch sijn affgeweesen, alsoo deese
saecke voor gedelegeerden Rechters in Hollandt in recht betrocken is.
Des selven morgens ten tien uren sijn Haer Ed(ele) met
142 Edward Collins.
143 Ephraim Ramsy.
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den Gouverneur ende de Gedeputeerde Directeuren vande
Engels(che) Comp(ag)nie voorde eerste mael op 't Oostindisch Huys alhier in conferentie geweest, sonder dat eenige
Commissarissen soo van Sijne Mt. van Engellandt als oock
van Haer Ho. Mo. vooralsnoch versocht waren sich als mediateurs in die saecke te laeten gebruycken. In 't incomen wierden
Haer Ed(ele) doorden Gouverneur ende eenige andere van
selve G6committ(eerd)e inde voorsaele ontfangen. Dese conferentie – – omdat Dr. Duck 144, die alleen fransch spreeckt, absent was – – geschiede aende sijde vande Eng(elsch)e in 't
Engelsch ende wiert by M(eeste)r Skinner, Haren Secre(tari)s
vande Latijnsche tale, in 't Latijn getranslateert, ende byden
H(ea)r Advocaet Heemskerck vuytter naem van Haer Ed.
in deselve taele beantwoordt; naer gehouden conferentie
wierden Hare Ed(ele) weder tot aende voordeure van 't Huys
geleyt.
Vande Eng(e/sch)e Oostindische Comp(ag)nie sijn de naervolgende Heeren, om met ons in conferentie te treeden, gecommitteert als:
Sir Morris Abbot, Ridder, Gouverneur vande Comp(ag)nie.
Mr. Christopher Clitherow 145, Alderman van Londen ende Deputhie.
Mr. Henry Gartway, Alderman van Londen 146.
Doctor Duck, Canthel(i)er van Londen,
144 Dr. Arthur Duck. geb. 158o, overl. den I6den Dec. 1648. Studeerde te Oxford in
verschillende wetenschappen en bezocht vervolgens eenige vreemde landen. Na zijn
terugkeer vestigde hij zich als advocaat te Londen; zijn praktijk lag veelal op kerkelijk
gebied; hij werd o.a. benoemd tot chancellor of the diocese of London. Toen Karel I
in 1648 gevangen genomen was, verzocht hij aan het Parlement of Dr. Duck hem mocht
bijstaan.
145 Sir Christopher Clitherow, was een der gezaghebbendste leden van de Engelsche
Oost-Indische Compagnie. In 1625 werd hij tot haar deputy-governor en in 1638 tot
governor gekozen. In 1625 werd hij tot sheriff van Londen benoemd en in 1635 tot
Lord Mayor, waarna hij door Karel I tot ridder werd geslagen. Hij werd geacht een
der rijkste kooplieden van Engeland te zijn. Hij was gehuwd met Mary, dochter
van Sir Thomas Campbell en zuster van Sir James Campbell, wiens verkiezing tot
Lord Mayor in 1629/3o door Booth wordt beschreven.
146 Sir Henry Garraway, geb. 1575. Een zeer rijk koopman, die belangrijke zaken dreef
met de Nederlanden, Frankrijk, Groenland, Rusland, Turkije en India. Na zijn leerjaren
bezocht hij, zooals hijzelf neerschreef, bijna alle Christenrijken. In 1639 tot Lord Mayor
van Londen gekozen werd hij het volgende jaar tot ridder geslagen. Nadien heeft hij,
die de partij van Karel I voorstond, zeer moeilijke tijden door moeten maken; de koning
gebruikte hem als bemiddelaar om gelden van de City en van daar gevestigde kooplieden
los te krijgen, hetgeen door het Parlement werd belet en tevens ook frictie gaf met de
koopmanscorporatien. Ten slotte werd hij door het Parlement den 2den Mei 1643 uit
zijn ambt van alderman gezet, waarop in 1644 zijn gevangenschap op Dover Castle volgde.
Daaruit ontslagen overleed hij kort daarna in 1646 in zijn woning te Londen.
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Mr. Thomas Stiles
Mr. Anthony Abdy Administratours ofte bewinthebbers
vande Comp (a gn i e) .
Mr. Thomas Mun
Mr. Robert Bell.
Den 29 's morgens is de dochter vanden Heer Amb(assadeu)r
Joachimi RoOprou2p)e Martina Joachimi met solemniteyt inde
Duytsche Kercke 147 alhier getrout met J(o0hee)r Jacob Muys
van Holy, Heer van Ketel ende van Spalant, Bailiuw van
Strijen etc 148. Op den eersten dach vande solemnele bruyloffsfeeste waeren onder anderen mede present d'Heeren Vicomten
Conway ende Carleton, Hooftofficieren vanden Coninck ende
Croone van Engellandt, nevens eenige andere van qualiteyt.
Des aftermiddachs sijn Haere Ed(ele) weder – – naer dat te
vooren geappoincteert waren – – op ['t] Oostindisch Huys
verschenen ende als voor desen ontfangen ende inde sale van 't
Huys – – sijnde de plaetse van hare naestaende vergaderingen
– – geleydt; alle d'Eng(elsch)e Gecommit(teerden) – – behalve
d' H(ee)r Duck ende Nic. Leonardt Stiles – – waren present,
hebbende noch by haer den Sec(re)t(ari)s vande latijnsche tale
Mr. Skinner ende noch Brie andere Clercquen achter deselve
Gedeput(eerden) gaende ende staende; naerdat eenige uren in
conferentie waren geweest sijn Haer Ed(ele) weder gescheyden
ende als voor desen tot aende voordeure geleydet.
Den 3osten 's morgens is voor de Generael Carpentier in 't
logement verschenen John Clarcke, gewesen Engels(che) hottellier tot Batavia, om sijne mesusen 149 gegeesselt, seer stout
vragen(de) of Sijne Ed(ele) hem wel kende ende begerende reparatie vande ignomie 15 ° sijn persoon ende in sijn persoon – –
soo by seyde – – den Co(ninc/) ende de gansche Eng(elsche)
Natie aengedaen ende wiert gewesen naerde Engels(che) Compagnie, welcke, indien sijn pretentie Wilde voorstaen, satisfactie soude gegeven worden.
Middachs sijn Haer Ed(ele) nevens d'Heer Advocaet ende
ick mede ter bruyloft geweest op 't voornoemde feest van
147 Ned. Herv. Kerk.
148 Jacob Muys van Holy, heer van Kethel, Spaland en Woude, baljuw en dijkgraaf van
Strijen, werd in 163o door Karel I tot Ridder-Baronet geslagen. Den zzsten Juli van dat
zelfde jaar, dus kort na Booth's terugkeer naar Holland, overleed hij kinderloos. Zijn
weduwe hertrouwde met Martinus Snouckaert van Schouburg en overleed in 1637; zij
werd in het familie-graf van de Joachimi's te Goes bijgezet.
149 misdrijven.
15o smaad.
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de d(ochte)r vande H(ee)r Amb(assadeu)r Joachimi ende Muys,
alwaer mede vonden eenige Nederlantsche Coopl(uiden) ende
andere alhier residerende tot ontrent 20 in getale.
Aprilis
Den I sten April naerden middach hebben Haer Ed(ele) de
visite gedaen aenden Heer Ambas(sadeu)r Joachimi.
Den then 's middachs wierden Haer Ed(ele) vergast by Sir
Briske, Li(e)ut(enant) vanden M(aste)r der Ceremonien des
Coninx.
Den 3den 's naermiddachs ten 2 uren heeft de Heer Spens,
Amb(assadeu)r van Sweden, binnen z a 3 dagen eerst aengecomen, by Sijne Mt. audientie gehadt; sijne wervinge is meest
Sijne Mt. te beweegen, om nevens den Coninck van Sweeden,
den Coninck ende 't Rijck van Denemarcken te mainteneeren;
ende consent om 4 a 500o Schotten te mogen lichten. Gemelte
Amb(assadeu)r is denselven, die – – wanneer ick in Pruyssen
was – – den Coninck van Sweden wegen Sijne M(ajes)teyt van
Engellandt met groote solemniteyt – – Octobris 1627 in 't leger
by Dersauw -- 151 vereerde met de ordre van de Jartiere. Desselven aftermiddachs ten half Brie uren hebben Haer Ed(ele)
de visite gedaen aen de Heere Amb(assadeu)r Joachimi.
Vanwaer deselve wederom gegaen sijn naerde geappointeerde
vergaderinge op 't Oostind(isch) Huys werden gel&ce/ck)
te vooren ontfangen ende inde saele geleyt, alwaer alle (de
Gecommitt(eerden)vande Engels(che) Co mp(agni)e, – – demptis 152
D(e)H(ee)r Duck, canthelier van Londen ende M(aste)r Thomas
Stiles – – present vonden, hebbende nevens haer staen den
meergemelten Secretaris Skinner ende eenige Clercquen.
Des avonts, naerdat Haer Ed(ele) met Forez de verteerde

costen t' sijnen huyse hadden affgerekent, sijn van logement
verandert nemende 'tselve in 't huys van seecker Coopman,
M(aste)r Mainning gen(aemt)t, 't staende in Looden Halstraet
ontrent 10 a 12 huysen van den H(ee)r Amb(assadeu)r Joachimi,
waerinne bequaeme gelegentheyt vonden; hebbende 't selve
gehuyrt voorden tijt van zes maenden voor de somme van ioo
£ St(erling) contant, van meninge alhier derselve eygen menage
te doen, waertoe by de eygenaer eenige meubelen gelaten sijn.
Het huys was in 't jaer 1626 het logement van Mons(eigneu)r
151 Dersau.
152 met uitzondering van.
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de Bassampiere, G(e)n(er)ael vande Switsers ende Ambas(sadeu)r extraordinaris vande Coninck van Vranckrijck aen dit
Hoff.
Den Aden 's avonts wierden Haer Ed(ele) gevisiteert doorden
Heer Amb(assadeu)r Joachimi.
Den 1 2den 's morgens sonden. Haer Ed(ele) den H(ee)r Advocaet ende my om de visite te doen aen de Gouverneur vande
Eng(e lsche) Comp(ag)nie.
Den i 2den 's morgens sijn Haer Ed(ele) wegens d'Engels(ch)e
Comp(ag)nie gevisiteert door een van desselffs Secretarissen.
Des middachs werden Haer Ed(ele) vergast door M(aste)r
Briske, Luit(enant) van den M(aste)r der Ceremonien des Coninx, die cort naerde maeltijt den Heer Advocaet, my, S(ig)n(eu)rs Ripse 153 ende Hulst naer 't Hoff te Wit Hall geleyt heeft
om te sien de solemnele voetwassinge ende aelmossen, die
Sijne Mt. gewoon is op desen dach, sijnde witte Donderdach,
te doen aen soo vele arme luyden, als 't getal van Sijne Mts
jaren metbrengen.
Ald(ae)r comende werden geleyt inde Hall – – sijnde de
plaetse tot den solemniteyt geordonneert – – waer wy vonden
staen in 't midden een Bisschop(o40,e) stoel ende saten aende
sijde van deselve op een Lange banck 29 – – sijnde 't getal vande
Jaren
van Sijne Mt. – – arme oude luyden. Naer een wijle aldaer vertoeft te hebben is de Bisschop van Carlisle 154 - - een
seer out ende aensienlijck persoon – geassisteert met eenige
Groote Heeren ende sijne Vicarius binnen gecomen, ende
plaets nemende op gemelte stoel wiert ondertusschen door
eenige sangers – sijnde by de dertich in getale, aenhebbende
witte choorclederen ende staende op een verheven plaetse tegens
over gem(elte) Bischop – – een seer treffelijck musyck gesongen,
't welck geeyndicht sijnde, wiert by een vande Predicanten overluydt gelesen eenige verse vuyt het 1 3 e Cap(itte)1 des Evangeliums Joannis: inhoudende hoe dat Christus sijner discipelen
voeten gewassen hebbende, Hy deselve vermaende desgel(ecs) aen anderen te doen. 't Welck geeyndicht sijnde, wierden
by eenige vande Archiers 155 van Sijne Mt. – – die wel inde
I 5 3 Ik vermoed, dat deze een neef van Merens zal zijn geweest, die hem vergezeld heeft.
Merens' zuster, Imme Jansdr., was getrouwd met Jacob Rippersz., schepen, van Hoorn.
I 5 4 Francis White of Barnabas Potter.
I 5 5 boogschutters.
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veertich ald(ae)r present waren, dragende roode rockgens met
swart fluwele lijsten geboort, ende hebben voorop dese letteren
C.R. ende op haer rugge een rose geborduyrt – – eenige cussens geleyt aende voeten vande gemelte arme luyden, ende door
den Vicarius een silver lampetschotel met water gehouden werdende, soo heeft gemelte Bischop hare voeten gewassen ende
gecust – – off immers de mine gemaeckt van 't selve te doen – –
ende naerdat aller voeten gewassen hadde, wiert een weynich
gepauseert, ende onderwijl werde als vooren seer treffelijck
musyck gesongen. Daernaer heeft gem(elte) Bischop, in vijff
of zes distincte reysen, aen yeder vande armeluyden het volgende vereert, werdende tusschen beyde gelijck te vooren musyck gesongen.
Te weten:
Ten I: 1 stuckgen linnen tot een hemt,
II: laecken tot een cleet,
III: een paer schoenen,
IV: een houte schotel, waerinne was 1 salm, 1 ling 156 6
bockingen ende 2 brooden,
V: een dronck wijn en ten lesten ende
VI: twee sackgens gelt, in 't eene was 1 £ sterling) aen
schell(ingen) ende in 't andere 29 pennin(gen).
Alle welck geoffereerde gem(elte) Bischop seer distincteKM) by negen-en-twintich der gem(elte) Archiers, achter den
anderen gaende, yder reyse aengebracht wiert. Naerdat alles
verricht was, wiert weder als te voren musyck gesongen ende is
naer een solemnele gebet dese actie gescheyden.
Dit is een out gebruyck, 157 't welck by Coninginne Elisabet
altijt selffs gedaen is; doch wert alsnu vuyt de namen des Coninx gedaen door den gemelte Bischop van Carlisle, des Coninx
Almossenier.
I 56 stokvisch.

I57 Deze voetwassching op Witten Donderdag was een gebruik van zeer ouden datum,
en vond haar origine in de voetwassching van de Apostelen door Jezus en het laatste
Heilige Avondmaal. In het begin werden er steeds twaalf arme lieden voor uitgekozen
en geschiedde de voetwassching ook door den vorst in persoon. Jacobus II was de laatste
vorst, die het zelf verrichtte; daarna lieten de vorsten zich vervangen door den aartsbisschop van York, totdat de plechtigheid in 1731 geheel werd afgeschaft. Trouwens
in den loop der tijden waren de ceremonien reeds geleidelijk ingekrompen van voetwassching met avondmaal tot alleen een avondmaal, terwijl later in plaats van zulk een
maal slechts levensmiddelen werden geschonken, die ten laatste weer werden vervangen
door een simpele gave in geld. De plechtigheid vond plaats in de Koninklijke Kapel in
White Hall.
Een Dienaer 6
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Den 1 5den was Paesdach.
Den i6den Paesmanendachs was de eersten vande twee
dagen, dat Sijne Mt. de patienten vande Coninckssieckte 158 –
–somen't uchrdewlkgsinHa
tot Withal hiervooren gementionneert. Sijne Mt. in sijn dagelyx
habijt, sat in 't midden van sel(ve) plaetse; hebbende ontrent hem
de Bischop van Winchester 159 met eenige Graven ende andere
Grooten – – van welcke sommige seer cluchtich gecleet waren,
aenhebbende cledens iae selffs coussen ende schoenen van
pluys 160 ende satijn op een vremt facon gemaeckt. Voor Sijne
Mt. lagen twee van sijne Chirurgijns opde knieen, die de geoffereerde patienten – – sijnde ontrent 200 — — Sijne M(q jes)teyt
presenteerden, welcke deselve patienten d'een nae d'ander met
sijn beyde handen over 't aensicht gestreecken heeft, werdende
ondertwijl by den Capellaen van Sijne Mt. gelesen dese woorden
vuyt het Testament: Ende Hy genas het volck, deselve woorden
altoos repeteren(de) onder 't strijcken van yeder vande patienten, die d'eene deur vande Hal incomen (de) – – naerdat getoucheert waren – – d'andere deur weder vuytgingen. Hiernaer
heeft Sijne Mt. in gelijcke ordre als te voren yeder vande
voorn(oemde) patienten omhangen een goude penninc met een
wit lint, hebbende aende eene sijde d'effigie vande Coninck ende
aen de ander een schip met dese inscriptie „Amor populi munuendum Regnis".
Naer dese solemniteyt volbracht was, is Sijne Mt. – – naergegeven hantwater 't welckdeselve gepresenteertwiert bijden Marquis
Hamilton ende Graeff van Hollandt – – weder naer 't Hoff gekeert.
Hebben alsdoen mede door Bischopsgate den Mayer mette
sijne by forme van processie sien rijden naer S(t). Maryspite
off hospitael om aldaer sermoen te hooren, welck – – sijnde
een out gebruyck – – alle jaren noch geobserveert wert in
drie achtereenvolg(ende) dagen, waervan desen den eersten was;
yder dach changerende vande couleur hater rocken; den rangh
voorts toegaende in den volgenden maniere.
158 De vroegere naam aan Scrofula gegeven; in 1058 zou Eduard de Belijder de eerste
koning geweest zijn, die met de bestrijking van het aangezicht der zieken zou zijn begonnen. Onder de regeeringen der Stuarts bereikte ze haar hoogtepunt; er wordt beweerd, dat Karel I meer dan 1 o.000 personen heeft aangeraakt. Onder de regeering
van George I werd met deze ceremonie geheel gebroken.
159 Richard Neile of Neale.
16o pluche.
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Eerst quamen vooraen ontrent 5 o paer persoonen gecleet
met lange swarte rocken, sijnde Gildem(eeste)rs ende officiers
vande stadt mette twee die den schepter ende 't swaert vanden
Meyer vooruyt droegen 1" ; daernaer volchde de Meyer affter
hem hebbende d'Aldermans ofte Raeden, tot 20 in getale, rijdende op seer cierlijck toegemaeckte witte paerden; hadden
alle dien dach aen lange scharlakens(che) rocken met sabelen
gevult, sijnde de Meyer met sijn keten van ordre, ende d'Aldermans meerendeel omhangen met groote goude ket(t)ingen.
Achter aen quamen ontrent 13 of 14 Carossen, waerin waeren
de Ladys off Vrouwen van gem(elte) Meyer ende Aldermans,
aenhebbende het facon van habijte, datmen over vele, iae wel
hondert, jaren hier placht te dragen.
Den 19den 's middachs waren Hare Ed. ter bruyloff op 't
feest van S(igno)r Jan Carstens te vooren Commandeur op de
Brie Oost indis(che) schepen, die 't voorleden jaer tot Portsmouth gearresteert geweest sijnde, ontslagen sijn.
Den 23 step 'smorgens hebben Haer Ed(ele) de visite gedaen
aende Heere Ambas(sadeu)r Joachimi.
Des naermiddachs sijn Haer Ed(ele) ende ick in Haer Cornp(agnie) gaen besichtigen het Casteel vanden Tour, hier inde
stadt aende rivier leggende. Quamen eerst in het Leuwenhuys,
daer wy sagen vijff schoone ende groote Leuwen ende Leuwinnen, twee luypaerden, een berchkatte, sijnde gelijck eenen
cleynen luypaert, een Wolff, een sivetcatte, een arent ende meer
andere rare ende voor ons onbekende beesten.
Daernaer passerende door 't wachthuys ende andere omwegen
quamen tenleste op 't pleyn van 't casteel condom beset met
schoone huysen, bynaer een cleyn stedeke gelijck(ende). Op dit
plain sijn vele groote Heeren onthooft, gel(ijck) oock de Graeff
van Essex 182 ten tijde vande Coninginne Elisabeth; waerop
alsnu lagen vele schoone metale 163 stucken, waeronder inde
twintich seer schoone waeren, genomen vande tegenwoordigen
Co(ninck) van Vranck(rA). Hier lagen mede eenige groote
hoopen cogels, granaten ende andere oorlochsinstrumenten.
Vandaer quamen.
I. Eerst in een groot ende ruym packhuys, waerin op raderen
16! sheriffs.
16z zie blz. 65
163 gemengd metaal in tegenstelling tot ijzer.
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stonden inde 4o extraord(inari)s schoone metaele stucken,
seer dicht byden anderen – – met hun gereetschap ontrent
haer – – geplaetst; sommige van deselve hadden trompgaten
wijder als een Rijnlants(che) voet, onder welcke oock eene was
die seven trompgaten ende loopen hadde, waeruyt men met
seven cogels te gelijck in goede roying conde schieten; ende
eenige andere seer anticque ende van extra ordinaris lengte.
II. Ten tweeden, in een camer – – aen 't eynde van 't sel(ve)
packhuys– – die gansch vervult was met piecken, lansen ende
diergelijcke instrumenten.
III. Ten derde – – weder terugge ende eenige trappen opwaerts gaende – – in een ander seer grote camer gans vervult
met bossen pijlen ende bogen, seer net ende dicht inden anderen
gevoecht. Daernaer dese plaetse vuyt ende boven de voorss(eghde) packhuysen die trappen opgaende quamen
Iv. Ten vierden inde wapencamers sijnde extraord(inaris)
groot. Hier vindt men niet als harnassen, soo te voet als te
paerde nodich, dicht opden anderen gepackt, dat men sich over
de quantiteyt verwonderen moet. Onder verscheyden anticque
ende andere schone wapens, soo wel van curassiers als de
paerden selfs, vindt men hier een volcomen Curas(se) met een
lance van Jan van Gent, vierde soon van Co (ninc)Ed(uart) de
Hide, dat soo extraord(inari)s groot is, dat die Prins wel een
volmaeckte reuse geweest is. Gelijck oock een curas(se) van
Hendrick, Prince van Wales 164, ten tijde by maer twaelff jaer
out was, nevens noch andere antique ende seer rare wapenen.
V. Ten vijffde in een camer off twee – – daer naest aen gelegen – – vol piecken, bardesanen 165, helbarden ende oock
eenich Heydens(che) anticq geweer. Hier vindt men mede het
meeste wapentuych ende den Regimentstock van Coninck
Hendrick den VIIIsten. Van hier comt men een weynich voortgaen(de).
VI. Ten sesten in een extraordinaris groote camer – – aende
voorgaende annex, – – waerin anders niet sijn als musquetten,
bandeliers, ende furquetstocken 166 in over groote quantiteyt.
Des(elve) wapenen nu te samen gesien hebbende, dunckt my
eenichsins gelooffwaerdich – – gel(ijc ,) mij geaffirm(eert) was – –
164 zie blz. 99
165 voormalige hellebaard.
166 musketvorken.
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dat men vuyt dit casteel wel 6o M. 167 man soude armeren.
Tot onderhout van wel(cie) wapenen daer continuell(iici) vele
arbeyden om se schoon te houden.
Vanhier quamen weder het pleyn overgaende
VII. Ten lesten inden Toorn ende bysijnde gaelderye vande
Cour, waer de schoonste tapijten sach, die mij oyt voor d'oogen
quamen, wonderen, datse by eenige menschen gemaeckt connen
werden, niet alleen om haer costelijckheyt, maer principal(ijne
om haer conste, in wiens perfectie sy schilderijen van beroemde
meesters souden beschamen. Onder deselve ister oock eene
seer groot ende niet min schoon dan d'andere, waerin gewerckt is den slach vande Engels(chen) tegens de Spaens(che)
vloot in 't Jaer i 5 88, hebbende in haren circul de conterfeytsels
vande oversten derselver vloote, seer natuyr1(k) ende levendich naegebotst.
Voorts sagen den toorn opgaende op een gaelderye veel
andere geborduyrde cleeden ende tapijten; als de tapijten ende
ornamenten die – – als 't Parlement vergadert is – – in 't Hooger Huys des selffs hangen; een taeffelcleet ende lanckwerpich
cussen by sekere Gravinne aende lestoverl(eden) Coninck vereert, seer costelijck ende schilderachtich mette naelde gewerckt.
Insgelijx oock twee ledicanten, een van groen ende d'andere
van roodt fluweel, seer costel(ick) toegemaeckt, sijnde gedestineert geweest om den tegenwoordigen, Coninck tentijde desel(ve) in Spangien was, met d'Infante van Spaignen – – Sijne
M(aj e s te i)ts vermeende bruyt – – vand(ae)r in Engell(and)t over
te brengen 168.
Alhier lagen op ende om den tour meer als i 6o metale
ende over de boo ysere stucken, soo in als uytte ropaerden 169 . Alhier sijn voorde curieusen mede wel besienwaerdich alle de gevanckenissen soo van Groote Heeren als andere
hiersijnde. Gelijck oock boven op 't hoochste van den Tour te
gaen, dat rontom beset is met geschut in groote quantiteyt, vanwaer men tamel(k) verre inde omgelegen quartieren sien can.
167 duizend.
168 zie blz. Ii Karel I en Buckingham vertrokken den i7den Febr. 1623 naar Spanje.
Den listen d.a.v. ontmoette de Koning Henrietta Maria te Parijs, waarna hij op
den 7den Maart te Madrid aankwam. De onderhandelingen leden schipbreuk en de
vrienden keerden onverrichter take naar Engeland terug, waar zij den 5den October te
Portsmouth landden. Het huwelijksverdrag met Frankrijk werd den 'sten Mei 1625 afgesloten, waarna de oorlog met Spanje uitbrak.
169 affuiten.

85

Naerdat alles gesien hadden sijn des avonts wederom naer 't
logement gekeert.
Den 26sten deden Haer Ed(ele) de visite aenden Heere Ambass(adeu)r Joachimi: werdende in 't wederkeeren tegens den
avont wegens d'Eng(elsche) Comp(agn)ie begroet door een van
Haer Secretarissen. Ontrent des(elfden) tijt quamen weder by
Haer Ed. in 't logement eenige vande geinteresseerden – – soo
sich noemende – – vande gepleechte justicie in Amboina, by
hun hebbende een schriftel(k) versouck, waerop apostille off
antwoort versochten. Wierden weder affgeslageri met vetclaringe, dat mits de sake in Hollant voor recht hing, Haer Ed(ele)
daertoe geen last hadden ende dien volgende niet ende conden
hun verclaren etc.
Den z7sten 's-morgens hebben d'Heeren Gedeputeerden – –
corts te vooren eer den Heer Ambas(sadeu)r naer 't Hoff reed
om sijne geappointeerde audientie waer te nemen – – gem(elte) Ambas(sadeu)r gevisiteert, Sijn Ed(ele) met eenen vetsoecken (de) in sijn te doen propositie de progres van haer
besoigne te recommandeeren.
Op wiens recommendatie Sijne Mt. eenige dagen daernaer,
tot accommodatie vande differenten tusschen beyde Comp(ag)nien ontstaen, als Commiss(arisse)n vuyt sijnen raedt geeligeert
heeft
Den Lord Ceeper.
Den Lord Tresorier.
Den Graeff van Arundel.
Den Graeff van Penbroke.
Den Graeff van Dorset ende
Sir Edmond Coke, Secretaris.
Den 28sten 's aftermiddachs hebben Haer Ed. den Gouverneur vande Eng(elsche)e Comp(ag)nie doorden H(ee)r Advocaet Heemskerck doen visiteeren.
Den 29sten Sondach sijn den Heer Advocaet, ick, S(igneu)rs
Hulst ende Ripse te samen naer 't Hoff te Withal gereden om
voorde leste mael Sijne Mt. te sien toucheren de patienten vande
Coninckssieckte – – gelijck ons de Luitenant vande Ceremonien
gewaerschouwt hadde – – aldaer comende vernamen 'tselve
voor noch eenige dagen vuytgestellt te sijn; doch alsoo wy
daer een weynich verbeyden naerden Luit(enant) vande Ceremonien wachten(de), is Sijne Mt. verselschapt met veel Grooten
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ende Ridders vande Jartiere voorby ons gepasseert, ende wy
sijn tegens den middach weder terugge gekeert.
Maius.
Den 3 den May sijn d'Heeren Gedeput(eerden) ende wy te
saemen naer 't Hoff gereden om aldaer te sien de solemniteyt
van St. Jorisfeest 170. Naerdat aldaer gecomen ende byden
M(eeste)r van de Ceremonien wel geplaetst waeren, sagen
onderwijlen de Ridders vande Jartiere op 't Hoff aencomen met
groote solemniteyt, yeder hebbende ontrent 5o Edell(qyden),
eenige banierdragers ende een Herault, twee en twee achter
den anderen voor haer gaen; des(elfve) Edelluyden hadden al
blauwe chosackgens aen, op welckers eene mouw de devisen
staen vanden Ridder wiens rang sy waernemen, ende op 't
hooft pluymen van verscheyden couleuren, 't welck seer
cieriCyck) stont, voornament(liiek) aisse all te Hooff waren, wanneer 't gansse pleyn bijnaer bedeckt was mette pluymen van
deselve Edelluyden, die doen te samen wel over de Goo sterck
waeren, veroorsaeckende een aengenaemen gesicht, gelijck
oock deden de plaets(en), waer de Groote ende andere Edelvrouwen saten. In somma, dit was een plaetse, die den oogen
werx genoech gaff om te speculeren.
Een weynich daernaer is Sijne Mt., comende van 't hooren
vanden Godsdienst, vuytte Hoffcapelle – – mede gehabitueert
mette habijt ende ordre vande Ridders vande Jartiere als een
donckerpurperen oppertabbert, gevoedert met wit satijn, daerover een groot fluwelen schouderstuck ende d'ordre van St.
J oris, coste(%ck) verciert met gesteenten, hangt. Den ondersten
tabbert is van root fluweel met wit satijn off armoisijn gevoedert; hebbende aen 't slinckerbeen gegort den Ridderlijcken
cousebandt met desen inscriptie „Hony soit qui mal y pense";
ende op het hooft een swart fluweelen bonnet verciert met een
witte pluym – – in volcomen processie op 't pleyn van 't Hoff
gecomen, – – naer dat te vooren doorde Edelluyden ende gevolch vande Ridders een allee gemaeckt ende deselve by haer
beset was.
Vooruyt gingen ontr(ent) 3o ofl 40 sangers, alle gecleet met
170 St. Joris, overl. z3 April 303 te Nicodemia, is de schutspatroon van Engeland,
Aragon en Portugal; onder Eduard III werd de Heilige tot schutspatroon van het geheeie
koninkrijk verheven en werd de herdenkingsdag ingesteld. De legende van „St. Joris
met den Draak" zal eerst later, nadat de „Golden Legend" door Jacobus de Voragine
was gedicht, tegen het einde van de zelfde eeuw, zijn ontstaan.
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seer dierbare goutlakensche rocken, gaende - - twee an twee,
ende hebbende tusschen hun eenige choorkinderen
al
singende.
T)ts(elfve) volchden 13 off 14 Herauten mette banieren vanden
Coninck omhangen. Daernaer quam Sijne Mt. onder een dosselet dat van vele voornehme Heeren gedragen ende onderstut
wiert, hebbende voor hem gaen(afe) 3 Bischoppen ende
dragende 't swaert. Achter Hoochstged(tf^;te) Mt.
volchden de Ridders vande Jartiere tot twaelff in getale, alle
gecleet inde voorverhaelde habijten vande ordre. Naer eenen
keer over't plain gedaen hadde is Sijne Mt. in deselven ordre
vandaer inde voorseyde Capelle weder gegaen — alwaer de
plaetsen van all de Ridders tot 26 toe gereet gemaeckt waren
— brachten alhier ontrent een uyr door in 't hooren vande
musyck ende dergel(^Vv^) solemniteyten; welcke geeyndicht
sijnde, wiert by Sijne Mt. eerst ende daernaer by d'andere
Ridders in een gout becken - - dat doorde Bischop van Winchester, Prelaet vande Jartiere gehouden wiert - - geoffert gout
ende silver.
Onderwijl dat Sijne Mt. inde Capelle was, wiert by de
trappen aende gaelderye van 't banckethuys — waer Sijne
Mt. daernaer passeerde
by de Archiers ofte Helbaerdieren in apprêhensie genomen seker Engelsman, by hem hebbende een geladen pistool; waerontrent oock gevonden wiert
een cogel, hem ten tijde hy aengetast wiert, ontvallen.
Daernaer is Sijne Mt. de trappen opwaerts ende over de
gaelderye naer 't banckethuys gepasseert, alwaer deselve alleen
ende de 12 Ridders aen een andere taeffel middachmael hielden,
wierdende ondertusschen doorde Heeren Ambassadeurs
—
aen dit Hoff by andere Coningen, Potentaten ende Repub(Iiecen) gesonden - - gecongratuleert.
Den 5 den wiert ons geseyt, dat de Ridders vande Jartiere
dess(e/ven) avonts totten Mayer van Londen souden eeten; sijn
daerom S(Jgneü)t Ripsen ende ick ten 4 uren gegaen naerde
straten daer desel(w) passeeren mosten, doch een wijll ald(^)r
gewacht hebben(dfc), verstonden &tst\(yè) solemniteyt om \
regenich weder vuytgestellt te sijn tot 's anderen daechs.
Den 6den Sondachs sijn tesamen weder naer Sipsiet
—
een vande principaelste straten der stadt Londen ende beroemt
171

171
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Cheapside.

om een seer schoon ende constel(k) vergult cruys, ald(ae)r
staen(de), – – 172 gegaen, om de voorn(oemde) solemniteyt te
sien, alwaer het alles soo vol ende beset van volck vonden,
datter naulijx opte straet eenige plaets resteerde. De huysen
waren mede gepackt ende de vensters beset met groote ende
gemeene juffers, die yeder op 't schoonste opgepranckt, een
vertoninge scheenen te willen doen.
Naer wat meer als twee uren ald(ae)r gewacht te hebben, passeerden ondertusschen den Ambas(sadeu)r van Ruslandt, vergeselschapt metten Li(e)ut(enant) ende eenige andere Edel1(uyden) in 's Coninx ende andere Groote Carossen, die te
Hooff van Sijn Mt. affscheyt genomen had om eerstdaechs te
vertrecken.
Ten laetsten, ende een weynich daernaer, sijn mede door
deese strate gepasseert de voorgem(e/te) Bidders vande Jartiere met hare dagelijcksche habijten, hebben(de) op den
mantel een silvere starre met een cousebant ende 't Engel(sche) cruys doorwrocht; waeren soo 't schijnt naerbotsende
Ridders van St. Esprit in Vranckr(ck) 173. Om den hals hadden
aen een blauw lint hangen de ordre van St. Doris. Voor yeder
gingen 5o Edelluyden, gecleet als op St. Joris feest, vooruyt
te voet, daernaer een off twee herauten te paerde; deself(ven)
volgden weder te voete 8 off io dienaers, gecleet met costel(lcke) fluweele rockgens, waerop in 't groot geborduyrt stond
de wapenen ende devisen der Ridders wiens rang sy volgen;
waernaer quam den gem(elte) Ridder te paerde. Maecken(de) te
samen, alsoo de gemelte Edelluyden over de 600 sterck – –
yeder van gem(elte) ridders als geseyt is 5 o man voor hem hebben(de) gaen, welck getal by den Coninck ingestelt is, alsoo
de voorn(oemde) ridders te voren de maete excedeerende willen(de), gel(/ck) de Poolen op hunnen Rijxdach, met de groote
menichte, iae met honderden Edell(uyden), hare pracht bethoonen – – twee ende twee den anderen volchden, een seer
lange sleep; sulx dat bynaer een ure doorliep eerse voorby
ons gepasseert waeren.
172 Een der kruizen opgericht door Eduard I op de plaatsen, waar het lijk zijner gemalin, Eleanora, overl. 129o, werd neergezet op de tocht van Nottinghamshire naar
Londen om in Westminster Abbey bijgezet te worden.
173 Booth vergist zich hier. De orde van „St. Esprit" werd gesticht tegen die van
„de Liga". Jan II van Frankrijk stichtte de orde van „de l'Etoile ou de la Noble Maison"
als tegenhanger van die van „de Kousenband" in Engeland.
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Om deself(den) solemniteyt, die – – soo ons geseyt wiert – –
noyt inde stadt van Londen gesien is, was soo grooten menichte volcks om 't sel(ve) te sien byden anderen gecomen,
dat wy genootseackt waren wel vijff of zes straten vuytte wech
te gaen, eer weder tot ons logement conden geraecken.
Den 8sten 's morgens wierden Haer Ed(ele) gevisiteert door
den Meer Ambas(sadeu)r Joachimi.
Des aftermiddachs ten 3 uren is Sijne Mt. met de Coninginne
door Londen de riviere nederwaerts met twee bargee ende
andere roeyschuyten naer 't Casteel van Groenwich 174 ontrent
3 mylen van hier gevaren, waermen meent die Coninginne geleggen 175 sal.
Den ioden 's aftermiddachs hebben Haer Ed(ele) den Gouverneur vande Engels(che) Oostindis(che) Comp(ag)nie doorden
Heer Advocaet doen visiteeren.
Den 1 zden wiert by proclamatie van Sijne Mt., gegeven tot
Groenwich die vuytvoer van coorn ende graenen ruyt dit rijck
naer andere landen verboden. 176
Den 1 5 den 's morgens sijn Haer Ed(ele) – – naer dat te voren
door een Secret(ari)s wegens d'Engel(sche) Comp(ag)nie daertoe
versocht waren – – weder op 't Oost Ind(ische) Huys verschenen
ende naer eenige uren communicatie gescheyden.
's Aftermiddachs wierden den Advocaet ende ick doorden
Luitenant vande Ceremonien des Co(ninx) met ons caros
geleyt in 't ord(inari)s wapenhuys der vrijwillige schutters
van Londen, gefondeert by desen tegenwoordigen Coninck,
alwaer eenige van deselve vrijwillige inde wapenen sijnde,
voor de nieuw aengecomen Amb(assadeu)r van Denemarcken,
die ald(ae)r mede was, eenige verthoningen ende exercitien
deden, bynaer op onse maniere; alleen dat eenige vande pieckeniers bogen aen haer piecken hadden, waermede onder
hunne exercitien verscheyden malen met goede ordonnantie
schooten.
Vandaer reden voorts de Londenbrugge over, door het Suytwerck 177, naer het Dorp van Lambet 178 door seer plaisante
174 Greenwich.
175 bevallen.
176 Proclamatie van den zden Mei te Greenwich betreffende u itvoerverbod koren
en graan.
'77 Southwark.
178 Lambeth.
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wegen, voorby 't Huys vande Heer van Schonewal 178, gewesen
Amb(assadeu)r van onse Republ(yeke), seer plaisierich tusschen
het geboomte gelegen, alsmede voorby het Huys van plaisance des Aertsbischop van Cantelberch 180; ende quamen des
avonts weder terugge.
Den I 8den heeft den Heer Amb(assadeu)r by Sijne Mt. op 't
Casteel van Greenwich audientie gehadt.
Den zosten is alhier binnen Londen op gewonel(/cke)
plaetse met groote solemniteyt, in p(rese)ntie vande Mayer ende
sijne Aldermans, de vrede tusschen desen Coninck ende de
Crone van Vranckrijck 181 door drie Coninx Herauten verselschapt met eenige trompetters gepubliceert; ende des avonts
bij veele geviert.
* *
*

Den z 1 sten des aftermiddachs van meninge sijnde om de
besienswaerdichste dingen tot Westmunster te besien, lieten
tot dien eynde ons eerst overvoeren op Withal, alwaer passeerden door een seer lange gaelderye van meer als zoo pas(sen),
aen 't Koff vast sijnde, vanwaer voorts quamen in 't Parle179 zie blz. 233
18o Lambeth Palace.
181 David Hume. The History of England etc. Vol. V. fol. 188. London 1767.
Karel I sloot spoedig na het overlijden van Buckingham vrede met de twee vorsten,
tegen wie hij tot dusverre oorlogen had gevoerd, die, zonder noodzaak begonnen,
zonder roem waren verloopen. Niettegenstaande de wanorde en hopelooze toestand,
waarin het land verkeerde, r werd door Frankrijk noch door Spanje een poging gedaan om
een inval in Engeland te doen; evenmin trachtten zij meer te bereiken dan tot zelfverdediging tegen de zwakke en slecht opgezette oorlogsexpedities van dat koninkrijk
noodzakelijk was. Verheugd als zij waren, dat de jalouzie en de twisten tusschen koning
en parlement zulk een machtig land ontwapend hadden, vermeden beide landen angstvallig iets te ondernemen, dat de woede of de boosheid van de Engelschen kon doen
ontsteken, hetgeen mogelijk geleid zou hebben tot eenheid in het binnenland en onderworpenheid aan den vorst. De pogingen om een goede gezindheid van Engeland te
verkrijgen werden zelfs door den koning van Spanje zoo ver doorgevoerd, dat hij edelmoedig alle Engelschen, die in de expeditie naar Cadix gevangen waren genomen, uit de
gevangenschap ontsloeg en naar hun vaderland terugzond. Dit voorbeeld werd door
Frankrijk gevolgd, toen de Engelschen zich uit het eiland Re hadden teruggetrokken.
Het vredesverdrag met Frankrijk werd het eerst den zosten April 1629 gesloten. Karel's
toestand veroorloofde hem niet condities voor de Hugenoten te bedongen, zoodat die
aan de genade van hun vorst werden overgeleverd. Vervolgens werd de vrede met Spanje
den 'den November 163o gesloten, waarbij geen voorwaarden ten gunste van het Palatinaat werden bedongen, met uitzondering van die eene, dat Spanje in het algemeen
zijn goede diensten zou aanbieden om het weer te herstellen.
De invloed van deze beide oorlogen op den gang van zaken in het binnenland en op
de verhouding tusschen koning en yolk was van de grootste beteekenis, maar hij bracht
geen verandering in de buitenlandsche belangen van het koninkrijk.
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mentshuys tot Westminster ende naerdat de ord(inaris) rechtplaetse ende het hoogerhuys van 't Parlement aldaer gesien
hadden, sijn voorts gegaen inde St. Pieters Kerke, extraord(inari)s schoon ende hooch gebout.
De Heerlijcke Kereke van St. Pieter is de geene, daerin de
graven vande Coningen sijn. Zy wiert eerst gesticht door
Sebert, Coninck vande Oost Saxons A(nn)o 605 182; afterwaerts
vernieuwt door Coninck Eduard de Confessor in 't jaer io6o 183
ende is daernaer A(nn)o 1 zzo by Coninck Henrick III – – die
het oude gebouw gans(elici ) liet affbreecken – – van nieuws
overheerlijck opgebouwt met een groote menichte van gegote
marbre pilaren ende andere vercierselen verrijckt ende met loot
overdeckt, waerover men 5o jaeren besich was 184.
In 't jaer 15 oz bouwde Coninck Hendrick de VIIe aende
Oostsijde de heerlijcke Capelle – – by sommige geacht een
wonder vande werelt – – tot een begraeffenisse voor hem ende
sijne naercomelinghen, waeraen by besteede 14,000 £ Sterling) sijnde een werck, waeraen noch const noch costen gespaert zijn, ende dat met een yegel(int) van sijne soort mach
gelijck gaen 185.
Hier leggen begraven:
Sebert, Coninck van de West ende Middel Saxons, met sijn
huysvrouw Aethelgolde 186 in een loode kiste. Hy stierff A(nn)o
616 ende zy 615.
Eduardus Confessor 187, Coninck van Engellandt, gestorven in
't jaer 1065, leggende in een heerl&cke) marbren tombe, in 't
midden vande capelle, waerop deese veersen staen:
Omnibus insignis virtutum laudibus heros,
Sanctus Eduardus Confessor
Rex venerandus,
Quinto die Jan(uar)i monens super Aethera scandit.
Sursum Corda. Obijt. Ao. Dni MLXV
182 Volgens een later ontstane legende werd de Abdij gesticht door Sebert, den eersten
Christen-Koning der Oost-Saksers; hij stierf in of omtrent 616, kort na koning Ethelbert.
183 1050, zie blz. 57.
184 In 1245 werd met de verbouwing begonnen.
185 Hendrik VII liet haar bouwen voor de rustplaats van zijn vader Hendrik VI; zie
biz. 227.
186 Athelgoda; in de kapel van St. Benedictus.
187 In de St. Eduard's kapel. Paus Alexander III canoniseerde hem als St. Eduard in
1269. Geb. omtrent 1004, zoon van Aethelred en Emma, overl. den 5den Jan. 1066.
Grafmonument opgericht door Hendrik III na canonisatie.
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Grafmonument van Camden
Gekleurde teekening door A.bram Booth

Westminster Abbey
Kopergravure met bij gekleurden grond

Editha 188 Coninginne van Engellant, huysvrouwe van Eduwardus Confessor ende d(ochte)r van Graeff Godwijn van Kent,
van wien de historian getuygen, dat sy, getrout sijnde, maecht
gestorven is, sy leyt mede begraven in der Coningen Capelle
aen(de) Noortsijde van haers mans tombe.
Matilda 189, Coninginne van Engellandt, dochter van Malcolmus, Coninck van Schotlandt ende huysfr(ouw)e van Coninck
Eduard de Ie., sy stierf in 't jaer '118 ende leyt begraven aende
Suytsijde van Eduard Confessor sonder eenige tombe.
Hnnric*, Hie 190 . Koninck van Engellandt, soon van Coninck
Jan by Isabel, d(ochte)r van den Graeff van Angoulesine, een
godvruchtich ende deuchdel(iick) prins, vernieuwer off veel eer
bouwer van deese kercke. Hy stierff in 't jaer 1273, als by
5 6 jaren I 8 dagen geregeert had, leyt in een fraye tombe, waerop
deese veersen staen:
Tertius Henricus iacet hic pietatis Amicus
Ecclesiam stravit istam quam post renovavit
Reddit ei munus qui regnat omnis et unus
Tertius Henricus est Templi conditor Hevius
Dulce Bellum inexpertis.

Eduard de Ire 191 , Coninck van Engellandt, Hartoch van Normandyen ende Aquitanien, Heere van Irelandt, Zoon van
Hendrick de Tile, by Eleanora d(ogte)r van den Grave van
Provencen. Hij sterfft in 't jaer 1308 ende leyt begraven in de
marbren tombe aen sijns Vaders hooft inde Capelle.
Hy heeft een langh latijns graffschrift, dat niet veel om 't
lijff heeft; sijnde de sin van 't sel(ve) inde drie laetste veersen
daervan bynaest vervat. De welcke deese sijn:
Dum vixit Rex et valuit suamagna Potestas
Translatuit, pax magna fuit regnavit honestas.
Edwardus primus, Scotorum malleus hic est.
Pactum serva.

Eleonora, Coninginne van Engellandt, Huysvr(ou)e van
188 Editha, dochter van Godwin van Wessex, graaf van Kent, geh. met Edward Confessor, in 1045, overl. den i9den Dec. 1075 te Winchester.
189 Matilda of Maud, dochter van Malcolm III, koning van Schotland, geb. 1080,
eerste vrouw van Hendrik I, met wien zij huwde den iiden Nov. Imo, overl. den 'sten
Mei 1 1 18. Booth schrijft Eduard, In= bedoelt Hendrik.
190 Hendrik III, zoon van Jan en Isabella van Angoulame, geb. den 'sten Oct. 1207
en overl. den i6den Nov. 1272, geh. den 14den Jan. 1236 te Canterbury met Eleanora
van Provence.
191 Eduard II, geb. den i8den Juni 5239 huwde den 5den Aug. 1254 met Eleanora van
Castilla te Burgos en overl. den 7den Juni 1307.
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Eduard den IIden ende d(ogte)r van Fernando, Coninck van
Castilian; stierff A(nn)o 1298 ende leyt begraven aende voeten
van Hendrick den IIIden in een marbren tombe, waerop haer
beelt leyt van cooper vergult 192.
Eduard de Hide, Koninck van Engellandt, – – Soon van
Eduard de Iie ende Isabella, d(ogte)r van Ph(i)1(ippu)s de
Schoone, Coninck van Vranckrijck 193.
Hy was een seer strijdtbaer man; nam den titul van Vranckrijck aen hem door recht van sijn moeder ende voechde de
wapenen van Vranckrijck by die van Engellandt. Won Calis;
veroverde Aquitanien ende Normandyen; brach Jan, Coninck
van Vranckrijck 194, ende David, Coninck van Schotlandt 196,
beyde gevangen; ende stierff A(nn)o 1377 als hy 5o jaren geregeert hadde. Leyt begraven aende Suytsijde van dees(e) Capelle
in een schoone tombe, waerop sijn beelt leyt van cooper, rijckelijk vergult, 't welck aen alle sijden omringt is mette beelden
van sijne kinderen: te weeten zeven soons ende vyff dochteren.
By sijn graff is te sien het swaert 'twelck hy inden oorloch
– – soo se seggen – – plach te gebruycken, sijnde een slachswaert 7 voet langh ende 18 lbs. swaer.
Philippa, Coninginne van Engellandt, Huysvrouwe van
Eduard de Hide, ende dochter van Willem van Beyeren,
Grav(inn)e van Henegouwen ende Hollandt. Sy stierff A(nn)o
1369 ende leyt in een heerlijcke tombe aende voeten van haren
man, waerop haer beelt van albaster gehouwen is, hebb(ende)
rontsom het graff staen de beeltnis(sen) van verscheyden Conin(gen), Coninginnen ende andere Groote, 5 aen 't hoofdend,
5 aen 't voetende ende io aen elcke sijde die het graff seer
verheerlij cken 196.
192 Eleonora van Castilie, overl. den z8sten Nov. 129o.
'93 Eduard III, geb. den I3den Nov. 1312 te Windsor, geh. den 24sten Jan. 1328 te
York met Philippa en overl. den zisten Juni 1377 te Shene. (Richmond).
194 Jan II. Zie biz. 59. Slag van Poitiers den z9sten Sept. 1356.
195 David Bruce II, koning van Schotland, geb. den 5den Maart 1324, overl. den zzsten
Febr. 1371. Gevangen genomen in den slag bij Neville's Cross den 17den Oct. 2346 en
vrijgelaten na het verdrag van Berwick in 1357.
196 Philippa, geb. ong. '314, geh. den 24sten Jan. 1328 met Eduard III, overl. den 15 den
Aug. 1369. De geschiedschrijver Harding vermeldt, dat, toen een Engelsch gezantschap
uitgezonden werd om een der dochters van Willem van Beyeren tot gemalin van Eduard
te kiezen, een der Engelsche bisschoppen adviseerde de keuze te laten vallen op haar, die
de wijdste heupen had, aangezien dan op een talrijk nageslacht gehoopt mocht worden.
Ongelijk heeft deze raadgever niet gehad, want uit hun twee-en-veertig jarige echtverbintenis sproten veertien kinderen voort. Zij was bij het yolk bemind, en de geschiedschrijver Froissart zegt van haar, dat zij was: „beloved of God and all men."
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Henrick de Vde, Coninck van Engellandt ende Verwinner
van Vranckrijck. Hy stierff in 't jaer I422 ende leyt begraven in
't opperste deel vande capelle, hebbende op sijn graff een beelt
van silver vergult, doch is nu seer ontremponeert ende 't
silver veel wechgenomen 197. Op sijn tombe staet dit veerse:
Gaihorum Mastix iacet hic Henricus in Urna.
Domat omna virtus.

Catharina de Valois 198. Coninginne van Engellandt, dochter
van Carel de VI, Coninck van Vranckrijck ende Huysvr(ouw)e
197

Hendrik V geb. den 9den Aug. 1387 te Monmouth, geh. den 2den Juni 142o te
Troyes met Catharina de Valois en oven. den 3isten Aug. 1422 te Vincennes, overwon
de Franschen den 25sten Oct. 1415 te Agincourt.
198 Catharina de Valois, geb. den 27sten Oct. 1401 te Parijs, had na den dood van
Hendrik V een liaison met een arm edelman uit Wales, Own Tudor, geheeten, geb.
begin I 5de eeuw, met wien zij niet zal zijn gehuwd. Uit haar huwelijk werd in 1421
Hendrik VI, en uit haar liaison van ong. 1429 af, werden drie zoons en twee dochters
geboren. De oudste zoon, Eduard Tudor, werd de vader van Hendrik VII. Zij overl.
den 3den Jan. 1457 in Bermondsey Abbey.
Zij en Tudor hebben groote moeilijkheden ondervonden; een paleiskliek was tegen
hen en de kinderen werden in 1436 van haar weggenomen, en Tudor werd gevangen
gezet, waartegen overstaat, dat Hendrik VI groote vriendelijkheid tegenover hem betoonde, en hem en zijn zoons een lijfrente schonk. In den slag bij Mortimer's Cross op
den 4den Febr. 1461 werd hij gevangen genomen en op order van Eduard IV te Hereford onthoofd.
Het verhaal van Booth is hoogst merkwaardig en loont de moeite om aan te halen,
wat Samuel Pepys in zijn dagboek (The Diary of Samuel Pepys by Henry B. Wheatley.
1928) neerschrijft, nadat hij op zijn verjaardag, den 23sten Februari 1668/9, met zijn
vrouw en dochters Westminster Abbey heeft bezocht: „ .. . en bier zagen wij, als bijzondere gunst, het lichaam van Koningin Katharina van Valois; en ik had het bovengedeelte van haar lichaam in mijn handen, en ik drukte een kus op haar mond, daarbij
overdenkende, dat ik een Koningin kuste, en dat dit mijn verjaardag was, zes-en-dertig
jaar oud, en dat dit de eerste maal was, dat ik een Koningin kuste."
„Dock deze man (d.w.z. de rondleidende gids), die goed op de hoogte blijkt te zijn,
vertelt mij, dat het verhaal, waarin gezegd wordt, dat ze nooit begraven is geweest, niet
waar is, want, dat zij inderdaad wel begraven werd; alleen, toen Hendrik VII zijn kapel
liet bouwen, werd haar lijk opgenomen en in deze houten kist gelegd; maar ik heb
gezien, dat daarin het lichaam was begraven in een looden kist, die tot vandaag onder
het lichaam bleef geplaatst."
Een annotatie hierop door Lord Braybrooke luidt:
„Het verhaal, dat Pepys werd verteld, blijkt wel waar te zijn geweest, want Neale zegt
ons (History of Westminster Abbey, Vol. II, pag. 88) dat vroeger bij de zuid-zijde van
de tombe van Hendrik V een houten kist, of een lijkkist, had gestaan, waarin een gedeelte van het skelet en het uitgedroogd bovenlijf van zijne gemalin, Katharina van
Valois, (van het middel naar boven toe) waren te zien. Zij werd in Jan. 1457 in Onze
Lieve Vrouwe Kapel, in het oostelijk gedeelte van deze kerk, begraven; maar, toen dat
gedeelte van het gebouw door haren kleinzoon Hendrik VII werd afgebroken, werd
bevonden, dat haar lijkkist vergaan was, waarna haar lijk opgenomen, en gelegd werd
in een kist, die naast de tombe van haren eersten echtgenoot stond. „Daar", zegt Dart,
„kon het sedertdien steeds worden bezichtigd; de beenderen nog vast aaneen gesloten,
en dunnetjes door vleesch overdekt, veel gelijkende op afgekrabde velletjes van gelooid leer." Dit afschuwelijke schouwspel van brooze sterfelijkheid werd ten laatste
aan de oogen van het publiek, door verplaatsing naar de St. Nicolaas Kapel, onttrokken,
om ten slotte begraven te worden onder het monument van Sir George Villiers, toen de
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van Henrick de Vde by, wie hy hadde Hendrick de Vide,
gecroont Coninck van Vranckrijck ende van Engellandt.
Naerde doot van den Coningh, haer man, trouwde sy met
Owen Tudor, een Walles edelman, ende is an dien oorsake
ende decline, na haer doot, A(nn)o 1437, de coninckl(ke) begraeffenisse onwaerdicht. Leyt in een houte kiste, die open is,
daer ick haer lichaem, bewonden in een wassen cleet, in gesien
hebbe, staende in de Capelle van haer S(alighe)r man; haer
lichaem ende lede vandien door de balsem eensdeels noch gepreserveert sijnde.
Richard de Ilde 199 . Coninck van Engellant, die, als hy 22 jaer
geregeert hadde, van sijn Coninckrijck berooft wiert door
Henrick, Hartoge van Lancaster 200, A(nn)o 1399 ende niet lang
daernaer vermoort en begraven te Langley, vanwaer sijn
lichaem A(nn)o 1414 gebracht wiert tot Westminster ende aldaer begraven in een coper vergulde tombe door bevel van
Coninck Hendrick de VII. By hem leyt sijn huysvr(ouw)e zijnde
Anna, Coninginne van Engell(and)t ende dochter van Keyser Wenceslaus 201.
Henric , de VIIde 202 . Coninck van Engellandt, die de langhduyrige twisten tusschen de huysen van Lancaster ende Yorke
bevredichde. Hy stierff A(nn)o 15o9, als hy 22 jaer geregeert
hadde, ende leyt begraven met sijn huysfr(ouw)e Elisabeth in
een costelijcke groote coper vergulde tombe.
grafkelder voor de overblijfselen van Elisabeth Percy, Hertogin van Northumberland,
in December 1776, werd gemaakt.
De jaartallen geven aan, dat uit zijn dagboek niet blijkt, welke jaartelling werd gebruikt. Behalve de Juliaansche jaartelling hield men er nog een op na, die begon op
25 Maart, n.l. Maria Boodschap, waaruit volgt, dat de maanden Jan. Febr. en Mrt. in
een twijfelachtig jaartal vallen.
199 Richard II, geb. Jan. 1367, zoon van Eduard, Black Prince, werd waarschijnlijk den,
14den Febr. 1400 door Sir Piers Extor te Pontefract, vermoord, alhoewel het ook mogelijk is, dat hij door weigering van voedsel den hongerdood stied. Hij werd begraven
in de kerk van de monniken te King's Langley, vanwaar zijn gebeente later op last van
Hendrik V naar Westminster Abbey werd overgebracht.
Hij huwde den ',glen Jan. 1382 met Anna van Bohemen, geb. den 1 'den Mei 1366
te Praag, dochter van Karel IV en zuster van Wencelaus, Keizer en Koning van Bohemen, en overl. den 7den Juni 1394 te Shene (Richmond). Ten tweede male trad hij
op den 4den Nov. 1396 in het huwelijk met Isabella, dochter van Karel VI van Frankrijk, geb. den 9den Nov. 1389 te Parijs en overl. den i3den Sept. 1409 te Blois. Zij hertrouwde den 29sten Juni 1406 met Charles van Angouleme.
Zoo Henry of Bolingbroke.
201 Anna, zie Richard II.
202 Hendrik VII, geb. den z8sten Jan. 1457, geh. den i8den Jan. 1486? met Elizabeth van York en overl. den 2i sten April 1509, nadat hij sedert den z2sten Aug. 1485,
dus gedurende 2 3 jaren geregeerd had.
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Tombe van Koningin Elisabeth
Kopergravure door Gerrit Muntinck (alias Gerard of George Mountain of Mountin)

Elisabeth 203, Coninginne vanEngell(and)t voorn(oemp)t,Huysfr(ouw)e van Coninck Hendrick de Wide, was dochter van
Coninck Eduard de IVde ende moeder van Coninck Hendrick
de VIllste, stierff in 't 3 i(s te) jaer haers ouderdoms A(nn)o
1502 ende leyt by haer man voorn(oemp)t begraven.
Eduard de Vide 204, Coninck van Engellant, stierff A(nn)o
1553 naerdat by seven jaer geregeert hadde. Zijnde een Prins
van vuytnemende groote hoope. Hy leyt begraven aen het
hooft van sijn Grootvader Henrick de Wide onder een altaer,
die seer net ende cunstich gewrocht is.
Maria 205, Coninginne van Engellandt, d(ogte)r van Hendrick
de VIIIde en Huysfr(ouw)e van Ph(01(ippu)s, Coninck van
Spangien. Zy sterft A(nn)o 1558 naer vyff jaer geregeert to
hebben ende leyt begraven inde Noortsijde vande Capelle in
een fraye tombe.
Elisabeth 208, Coninginne van Engellandt, dochter vanHenrick
de VIIIste, hebben de lestelijcken geregeert vijff ende veertigh
jaren, stierff A(nn)o 1602, leyt begraven inde meergemelte
Coninckl(ijcke) Capelle in een heerlijcke ende seer costelijcke
tombe, waerop staet dit volgen(de) graffschrift:
Memoriae Sacrum.

Religione ad primaevam sinceritatem restaurata: Paci fundata: moneta
ad iustum valorem reducta: rebellione domestica vindicata: Gallia, malis
intestinis praecipiti, sublevata: Belgio sustentato: Hispanica classe proffigata: Hibernia pulsis Hispanis, et rebellibus ad deditionen coactis, pacata:
reditibus utriusque Academiae lege annonaria plurimumadauctis: tota denique Anglia ditata: prudent issimeque annos XLV administrata ELISABETHA, Regina, Victrix, Triumphatrix, pietatis studiosissima faelicissima;
placida morte septuagenaria soluta, mortales reliquias, dum CHRISTO
iuvente resurgant, immortales in hac Ecclesia celeberrima, ab ipsa conservata et denuo fundata deposuit.
Obyt XXLV Marty Anno sal: M. DC II
Regni XLV Aetatis LXX.

Maria, Coninginne van Schotlandt, moeder vanden laestoverleden Coninck van Grootbretaignen, Jacob de Iste, is by
203 Elisabeth van York, oudste dochter van Eduard IV en Elizabeth Woodville, geb.
den 1 iden Febr. 1465 en overl. den 1 iden Febr. 1503, oud 38 jaar.
zoo Eduard VI, geb. den i2den Oct. 1537 en overl. den6 den Juli 1553, nadat hij den
28sten Jan. 1547 den troon had bestegen.
205 Maria, geb. den i8den Febr. 1516 en oval. den I7den Nov. i55 8, volgde Eduard
VI den 19den Juli 1553 O.
2o6 Elizabeth, geb. den 7den Sept. 1533 en overl. den z4sten Maart 1602, volgde
Maria den I7den Nov. 1558 op.
Een Dienaer 7
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haer soon gelast bier – – overgebracht sijnde van Peterburg – – 207 inde heerlijckste tombe van alien daertoeopgerecht,
te leggen, hebbende dit volgende graffschrift:
D.O.M.

Mariae Stuartae, Scotorum Reginae, Franciae Dotariae, Jacobi V Scotorum Regis filiae et Haeredis: Henrici VII Ang. Regis ex Margareta maiori
natu filia – – Jacobo IV Scotorum Regi matrimonio copulata – – proneptis:
Eduardi IV Ang. Regis ex Elisabetha. Filiarum natu maxima abneptis
Francisci Vallorum Regis coningio: Coronae Angliae dum vixit, certae
et indubitatae Haeredis, et Jacobi Magnae Brittanniae Monarchae Matris.
Stirpe vere Regia et antiquissuna prognata erat, maximis Europae Principibus agnatione et cognatione coniuncta, et exquisitissimis animi et
corporis dotibus et ornamentis cumulatissima; verum ut sunt variae rerum
humanarum vices, postquam annos plus minus viginti in custodia detenta
fortiter et strenue – – sed frustra – – cum malevolorum obtrectationibus,
timidorum suspicionibus et inimi corum capitalium insidiis, conflictata
esset, tandem inaudito et infesto Regibus exemplo, securi periutitus et
contemto mundo, devieta morto, lassato carnifico, Christo servatori animae
salutem Jacobo filio spem Regni et posteritatis, et universis caedis infaustae
spectatoribus, exemplum patientiae commendans, pie intrepide, cervicem
Regiam securi maledictae subiecit en vitae caducae sortem cum caelestis
Regni perennitate commutavit.
Ult: idus Februarii. An. Christi MDLXXXVII. Aetatis XXXVII.

Voorts sijn hier in dees(e) capelle noch veel meer andere
schoone graven, als dat van: Maria en Sophia, kinderen van
Co(ninc,) Jacob in minderjaricheyt gestorven.
Margareta, Gravinne van Richemont, moeder van Coninck
Hendrick de Wide 208.
Margareta. Gravinne van Lennox 209 , grootmoeder van Jacob,
Coninck van Grootbretaignen, gel(ck,) oock noch eenige andere
die om cortheyts wille voorby loope.
Benevens dees(e) begraeffenissen ister inde Coninckl(7ck,e)
Capelle te sien een stoel 210, gebracht vuyt Schotlandt door
Coninck Eduard de Iste, als by de Schotten overwonnen hadde
207 Peterborough.
208 Margaretha van Richmond, geb. 1441 huwde in 1455 met Edmund Tudor, graaf
van Richmond, oval. 1509. Zij was zeer geliefd bij het yolk, dat Naar „the Lady Margaret" noemde, en deed veel voor Oxford en Cambridge. Zij stichtte Christ College
en St. John's College in laatstgenoemde plaats. Zie blz. 18z.
209 Margaretha Douglas, overl. 1577.
210 Stoel. Na de overwinning op John Baliol, koning van Schotland, werd alleen
de zandsteenen steen, „the stone of destiny", van Scone in Schotland, door Eduard I
in 1296, en niet de stoel, die van veel jongeren datum is, medegenomen en in de Abbey
geplaatst.
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in 't jaer 1297, waerin de Schotse Coningen plegen gecroont
to werden, met een grooten steen daerinne beslooten, die – –
soo se seggen – – deselffde is, daer de outvader Jacob met sijn
hooft op lach, als hij droomde, dat de Engelen op de leer van
ende naerden Hemel clommen. Vertellende voorts datter een
oude voorsegginghe is, dat soo waer die stoel sal gebracht ende
geplaetst werden, dat Schotse Coningen daer sullen regeren,
volgens d'inscriptie voorts:
Ni fallat fatum Scoti hunc quocumque locatum, invenient lapidem,
regnare tenentur ibidem.

Voorts eenige trappen opgaende comt men in een andere
plaetse, waer de beelden van de naervolgende Coningen ende
Coninginnen in was naert leven affgebootst ende met hare
koninckl(/cke) gewaden gekleet, bewaert werden, als:
Coninck Edward de Hide ende Philippa, sijn huysvrouwe, die
de d(ogte)r was van Willem van Beyeren, Graeff van Hol1(and)t.
Henrick de Vde met Catharina de Valois, sijn huysvr(ouwe).
Henrik de VII met Elisabeth, sijn huysvrouwe.
Coninginne Elisabet, d(ogte)r van Hendrick de VIIIste.
Coninginne Anna, – – suster van Denemarcken ende huysvr(ouwe) vanden Co(ninc,,) van Grootbretaignen – – met haer
soon.
Hendrick„ Prince van Wailes 211 , die deselve klederen aen heeft,
waerinne by Prince gehult wiert.
Jacob 212 , Coninck van Grootbretaignen, Vranckrijck ende
Yerlandt ende lestel(/ck) vader vanden iegenwoor(digen) Goninck, overl(eden) A(nn)o i6zi.
In de Conincklijcke Capelle staet mede by 't graff van Go(nintk) Eduard de illde, desselffs swaert – – dat by de zes a
zeven voet groot is – – waermede Engellandt gesubiugeert ende
Schotlandt ende Vranckr&ck) overwonnen heeft.
Buyten gem(elte) Coninckl(i?'cke) Capelle sijn begraven:
Anna, Hartoginne van Sommerset 213, gestorven A(nn)o
211 Hendrik Frederik, prins van Wales, oudste zoon van Jacob I en Anna van Denemarken, geb. den i9den Febr. 1594, gehuldigd als Prins van Wales den 4den Juni 1610
en overl. den Eden Nov. 1612; was zeer populair.
212 Jacob I, geb. den i9den Juni 1566, overl. den 27sten Maart 1625, zoon van Lord
Darnley en Maria Stuart.
213 Anna van Somerset, wed. van Protector, Lord Somerset, geb. 1542 en onthoofd
1587.
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1580, leggende in St. Nicolaes Capelle in een heerlijcke tombe,
sijnde 24 voeten hooch.
Anna, Gravinne van Oxfort 214, d(o gte)r van Willem Cecill,
leggende mede in St. Nicolaes Capelle in een cierl(A) graff
met colummen van iapis ende pophyrsteen verheerlijekt sijnde,
gelijck het voorgaende 24 voeten hooch.
Nevens des(en) sijn noch veel anderen, die ick bier om
cortheyts wille niet destelle, sijnde veele van dese graven
vuytnemende schoon ende costelijck vuyt lauteren marmer,
toutsteen, iapis ende andere stoffe costelijck vuytgehouwen,
ende met gout ende andere dierbare saecken costelijck verciert.
Gaende weder terugge vuyt gem(elte) capelle vint men in 't
Suyderdeel vande kercke het graff vanden Engelschen poeet
Chaucer 215 met dese inscriptie:
Qui fuit Anglorum vates ter maximus olim, Galfridus Chaucer, conditur hoc tumulo, Annum si quaeras Domini, si tempora mortis, Ecce
notae jubsunt quae tibi cuncta notant.
XXV Octobris XIVC.
Aerumnarum Requies Mors.

Niet verre van Chaucer leyt een ander vermaert Engels(ch)
poeet, Edmond Spencer 216, gestorven A(nn)o 1598. Hy is geacht
voor de prince der Eng(elsche)n Poeeten ende stonden deese
veersen in een tafereel ontrent sijn graff:
Hic prope Chaucerum situs est Spencerius illi Proximus Ingenio, proximus ut tumulo: Hic prope Chaucerum Spencere poeta, poetam conderis,
et versu quam tumulo proprior.
Anglica te vivo vixit, plausitque Poesis nunc moritura timet te moriente
mori.

Voorts heeft men tot Westminster de volgende plaetsen als:
't Parlamenthuy, gebouwt door Coninck Richard de Ilde, naerdat de groote Hal, die gesticht was door Coninck William
Rufus 217 A(nn)o 1097, groot of lang
voet ende breet
74, verbrant was. Hier went inde Termtijden, die vier 'sjaers
zijn, beginnende
21 4 Anna, Lady Cecil, oven. i591.
215 Chaucer. Waarschijnlijk in 134o geb., overl. den z5sten Oct. 1400.
216 Spenser, geb. 1552/3, oven. den i6den Jan. 1599.
217 Willem II, bijgenaamd Rufus, derde zoon van Willem den Veroveraar, geb. 1066,
gekroond 1087, overl. ongehuwd 2 Aug. Iloo. Hij werd wegens zijn vele en groote ondeugden zonder eenige godsdienstige plechtigheid in de Cathedraal van Winchester
begraven. Het yolk beschouwde zijn dood als een Godsoordeel.
100

d'Ie van 23 Ja(nua)ry ende eyndende den 22 February.
1.1e den 8e May ende eyndende den 3 Juny.
IIle den 21 Juny eyndende den 1 o July.
ende IVe den 9 Octob(e)r ende eyndigende den 28 November
gerecht ende gepleyt; daer sijn in drie Rechterstoelen:
I) in 't incomen aende rechterhant, genoemt de Commoun
Pleas, ofte die Gemeene banck, alwaer civile saken, als eygendommen, contracten, erfenissen ende diergelijcke vuytte Eng(elsche) Rechten, diese commoun law noemen, bepleyt werden.
II) in 't oppereynd vande sael aen de Rechterhant ofte de
Suydtoosthoeck, gen(aem)t de Kingsbench ofte Bancus Regius,
alsoo genoemt, omdat de Coninck selffs aldaer placht te presideren, waer saecken de croon aengaende gehoort werden ende
eenen
Me) aende slinckerhant ofte Suytwesthoeck van 't oppereynde vande sael, genaemt de Chancerie, alwaer gemeenl(?/ck) sit den Cancelier, die meester vande rolle, met twaelff
andere Raetsheeren, meestendeel geleert inde civile rechten
ende gen(aemt) M(eeste)rs van de Cancelerye; die de stricte hardicheyt vande Eng(elsche) wetten naer recht ende billijckheyt
matigen.
De Starrechamber 218, waervan Camdenus aldus spreeckt:
Camera stellata, sive potius Curia Consilis Regis in qua tractantur criminalia, periuria imposturae, dolus malus: et si dignitatem spectemus est
honoratissima: si vetustatem antiquissima.

Alhier sitten inde termtijden ten minsten eens 's weecks – –
'twelck gemeenl(M) is op Woensdach off Vrijdach – – de Cancelier, Heeren vande Raet van State ende Hooft Justicieren
van Engellant om aenclachten te hooren.
De Exchequer, welckers eene gedeelte is als een Reken Camer
ende in het ander worden gehandelt saecken tot des Coninx
fiscael belangende, ende andere Recht- ende Reken-Cameren
meer.
De Innes of the Courtes 219. Dat is Collegien, waerinne de Rechtsgeleerden ende studenten inde Rechten haere woonplaetsen
byden anderen hebben. Niet alleen de studenten, maer oock
d'oude ende geslepene Advocaten ende leerm(eeste)rs, die inde
218 the Star Chamber.
219 him of Court.
I0I

Termtijden vuyt het landt – – ofte steden daerse woonen – –
opcomen, ende haer cameren aldaer hebben, waerse hun vooralsdan onthouden. Oock senden de Grooten ende Adel haer
kinderen in hun ionckheyt hier voor eenigen tijt om te hooren
ende te sien ende door 't goet geselschap van cloecke verstande
wat affgericht te werden. Deese Collegial zijn daer in getale als:
I) De Innertemple ende
II) De Middletemple gelegen byden anderen op den oever
vande Teemse, sijnde groote, bequame ende aengename gebouwen met aengename hoven ende wandelingen verlusticht.
III) Grayes Inne 220 ende
IV) Lincolnes Inne 221 , gelegen by een oord vande stadt,
genaemt Ho(l)borne, verscheyden vande anderen sijnde van
een groot ende schoon begryp met seer lustige hoven ende
dicht geboomde wandelplaetse omringt; voornemel(A) Grayes
Inne ende oversulx seer bequaeme gelegentheyden voorde
studenten.
Vandaer gingen weder terugge naer d'Inner Temple, ordinaris plaetse ende onthout van veel advocaten ende rechtsgeleerden inde termtijden – – gelijck het nu was – – waer het
overliep van 't volck, dat mette gemelte rechtsgeleerden te
doen hadde. De plaetse is seer bequaem ende hiertoe wel geaccommodeert.
Inde kercke hier aen annex vint men noch een tempeltgen,
dat sy den Ronden Tempel noemen om hare rondicheyt,
waerinse doorde Tempeliers off Jerusalems Ridders, hare fondateurs, naegebootst is den toorn vande kercke tot Jerusalem.
Van dese Ridders leggen acht off thien nevens den anderen
alhier begraven, ende op grote steenen, doch onverheven
tomben, vuytgehouwen; ende hiernaer passerende door St.
Pauls, sijn weder naer ons logement gekeert.
Dese vorengemelte ordre vande Tempelliers 222 was opge220 Gray's Inn.
221 Lincoln's Inn.
222 Deze orde werd in 1'18/9 in Fran.krijk opgericht door Hugues de Payns en Godefroi
de St. Omer. De ridders maakten zich gedurende de eerste kruistochten zeer verdienstelijk
en in vele landen werden afdeelingen opgericht; de Engelsche in de eerste jaren van
de regeering van Koning Stephen; hun eerste huis stond in Holborn en in 1 185 verhuisden zij naar een grooter gebouw in Fleet Street. Onder Paus Clemens V werd de
Fransche orde op 13 Oct. 1307 opgeheven, waarna Eduard II er in 1308 in Engeland
eveneens toe overging; de ridders sloten zich daarna aan bij de orde van St. Jan. Paus
Gelasius II regeerde van 24 Jan. II I 8 tot 2 9 Jan. I II9 en Booth moet zich hier, evenals
met de vermelding van Eduard I, vergissen.
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richt by Paus Gelasius A(nn)o 1117 ende soo genoemt, omdat
sy woonden in een gedeelte behoorende totten Tempel, niet
verre van 't H(ey lige) Graff, alwaer sy Pelgrimmen 't selve
besoeck(ende), ophielden, ende onder hun wapen 't Heylige
Landt lieten besien. D'ordre duyrde met groten aenwas den
tijt van tweehondert Jaeren, ende wiert daernaer seer verre verspreyt in Christenr&cen) ende voornemelijck in Engellandt.
Doch gelijck andere sustineren, omdat sy den Geyser toegevallen
sijnde, tegens den Paus oorlochde, wiert dese geheele ordre in
tijden van Co(ninci,) Eduard d'Iste van Engellandt, by Paus
Clemens de Ve onderdruckt ende hunne gerechticheyden ten
deele aende Ridders van Rhodes – – alsnu van Malta genaemt
– – ende andere Religieusen gegeven, sijnde dese to samen ende
overall op eenen tijt gelijckelijck vermoort.
Den zzsten waren Haer Ed(elen) weder ter vergaderin(ghe)
op 't Oost Ind(isch) Huys; ende daernaer de H(ee)rAmb(assadeu)r
Joachimi visiteren.
's Avonts is de Coninginne op 't Casteel van Greenwiche
gelegen van een iongen Prince, 14 dagen min als seven maenden
gedraegen sijnde, die, naer in presentie ende opde armen des
Co(ninckr) gedoopt was met den naem van Charles, den z3sten
's morgens overleden is. 223
Den z4sten 's avonts tusschen io ende i i uren – – sijnde de
tijt dat men alhier groote Heeren begraeft, de gemeene wordende wat vroeger ende ten acht uren inde aerde gestelt – – is
de ionggeboren Prince, Sijne Mts. Soon, met grote solemniteyt
begraven inde Coninckl(iick.e) Capelle tot Westmunster. 't Lijck
was tot dien eynde nedergestelt in 't Parlementhuys, vanwaer
het naerde gemelte Capelle over Westmunsterpleyn – – waervan de Carossen, die wel by de zoo aldaer waren, vertrecken
mosten – – gedraegen wiert. Vooraen ende aende sijde gingen
by honderden toortsdraegers, daernaer over de hondert gemeene Edelluyden ende twee herauten, deese volchden 4o musicanten ende kerckelijcke officieren al singende, omhangen met
seer costelijcke goutlakense ende geborduyrde dienstcleden,
hebbende tusschen hun eenige choorkinderen, waervande sommige mede toortsen droegen. Hiernaer quamen weder twee
herauten, ende after hun een overgroote menichte van Baron223 Dit was het eerste kind uit het huwelijk van Karel I met Henrietta Maria. Karel II
word den 29sten Mei 163o geboren.
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nen, Ridders van het Bath, ende andere, met eenige Burchgraven ende Rechtsgeleerden. Deze volchden vele Lords ende vornehme officieren vande Croone, mede after hun hebbende twee
heralts. Achter dese quamen de Ridders vande Jartiere ofte
Cousebandt tot vijfthien off zesthien in getaele, ende op 't lest
het lijck selffs overdeckt met een swart fluwelen cleet, werdende
by eenige voornehme baronnen onder een dosselet van gelijcke
stoffe gedragen, sijnde rontsom omringt met een groote menichte hellebardiers, ende vuytnemende veel toortsdragers.
Den 17/z7sten wiert by proclamatie des Coninx gegeven tot
Greenwiche gelast aende officieren inde respective plaetsen des
Coninckrijcks, dat de Yrische bedelaers opgenomen ende doorde constabels der plaets(en) van 't een gebiet naer 't ander gevoert ende voorts eyntlijck geleyt werden naerde havenplaetsen
van Bristol, Mynhead 224, Berstable 225 , Chester, Liverpoole 228,
Melfordhaven 227 ende Worrington 228 om op costen vandeselve,
die oorsaeck sijn ende gepermitteert hebben, dat die souden
mogen landen, voorts overgesonden te werden naer Yrlandt
tot beter executie vande oude En(elsch)e wet, die gebiet dat men
de armen in 't werck sal stellen, welke hiermede verniewt is. 229
De dagen vanden 28, 29 ende 3oste wierden by d'onse doorgebracht met visites aen ende revisites vanden Heer Ambassadeur Joachimi te doen, ende ontfangen. Sonder dat alsdoen yets
anders binnen dien tijt voorgevallen is.
J unius.
Den ' sten Juny d'Heer Amb(assadeu)r naer Greenwiche, om
sijn geappoincte audientie waer te nemen reysende, heeft d'onse
alsdoen gevisiteert.
Den 2d(en) waren d'onse inde Raetcamer om nevens die vande Eng(elsch)e Comp(agni)e by de Commissarissen des Co(ninx)
en d'H(ee)r Amb(assadeu)r op haer onderlingh different gehoort
te werden, alwaer sy boven aende taefel den Heer Amb(assadeu)r
Joachimi vonden sitten, hebbende aen sijn rechter handt den
Grooten Tresorier, ende de Graven van Arundel ende van
224 Minehead.
225 Barnstaple.
226 Liverpool.
227 Milford.
228 Warrington.
229 Twee proclamaties van den 1 7den Mei te Greenwich betreffende de tewerkstelling van de Iersche bedelaars.
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Carlisle, ende aen sijn slincker handt de President Conway, de
Graeff van Dorcet ende d'Heer Secretaris Carleton, burchgraeff
van Dorcester; achter d'Heeren wierden ter wedersijden bancken gestelt, waerop die vande Engelsche Com(pagni)e aende
rechter ende d'onse aende slinckerhandt versocht wierden neder
te sitten. Naer eenige communicatien over en weder is dese
bijeencomste weder gescheyden en(de) sijn d'onse weder naer
hun logement gekeert. 230
* *
*

Van deze conferentie, die toch wel zeer belangrijk moet zijn
geweest, zijn geen notulen te vinden, doch ik onderbreek hier
het journaal van Booth om den inhoud op te nemen van een
memorandum, dat de Engelsche Oost-Indische Compagnie
reeds in December 1629 bij de door den Koning ingestelde
commissie van bemiddeling zal hebben ingediend. Het bevindt zich te Londen onder het: Public Record Office, C 0
77/4 fol. 76 (East Indies) en luidt als volgt:
The diffrences and discords which are betweene the two
EAST INDIA COMPANIES of ENGLAND and HOLLAND,
is cause of great losse to themselves, and the decrease of
treasure in Christendome, without any good att all unlesse it
bee good to enrich the INDIANS, TURKES, and other nations
by the losse or impoveriching of the two Companies.
By good accord betweene them (as in common reason ought
to bee, and as by articles is agreed upon) both the said Companies and their Countries might bee enriched and their treasure
encreased, by a faire & laudable way of MARCHANDIZE.
The Comodities of Christendome might bee vented in INDIA att good prizes, profitt might bee made by trading in
INDIA from port to port. The INDIA wares for EUROPE
might bee bought there att reasonable rates and sould in
230 Dit is dus de eerste zitting van de Gedeputeerden en den gezant van de StatenGeneraal met de Commissie uit de Engelsche Oost-Indische Compagnie en de Engelsche
Regeeringsinstanties geweest, een assistentie van regeeringszijde, die beide partijen uit
principe liever niet hadden willen inroepen, maar die wel noodzakelijk was geworden,
toen gedurende drie maanden rechtstreeksche onderhandelingen tot geen enkel resultaat
hadden geleid. En nu het eenmaal zoo ver was gekomen meenden de Nederlanders, dat
het oogenblik aangebroken was om Ho.Mo., de Kamer Amsterdam en met haar, Heeren
XVII, behalve bij geschrifte ook nog mondeling over den stand van zaken te doen
voorlichten, tot welk doel Joachimi zijn secretaris Nieuwpoort, en de Gedeputeerden
Booth, respectievelijk naar 's-Gravenhage en Amsterdam zonden.
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CHRISTENDOME, BARBARY, TURKY &c at reasonable
prizes to profitt.
These good things and others also (undoubtedly) would
soone come to passe, iff the two Companies would butt agree
that each should participate in the gaines of the others trade
for some reasonable proporcion wherby they should bee mutually bound, and would performe all offices of love and good
correspondency one unto the other.
All things conceived for the good of their trades, would
then bee soone agreed upon. And all Jealouzies and evil
language by one Company against the other would bee laid
aside, which if itt continue (besides that it is a dishonour to
good), may bringe much more damage to both the said Companies (and their countries too) then as yet appeares.
Iff the participation cannot bee agreed upon for the trade in
generall, yet certaine prizes for CLOVES, MACES, NUTMEGES, PEPPER, INDICOE, & SILKE, may bee agreed
upon both for INDIA and heere. And that each Company
shall take off, & furnich the other in INDIA, and heere also
upon request, which such proporcions and att such prizes as
shal be agreed upon, the better to oblige each syde to buy in
INDIA att higher rates nor to sell heere att lower rates then
accrording to agreement.
Such persons therefore as pretend peace for the good
of both the Companies shall do well effectually to endeavour
to bringe to passe these or such like good agreements
betweene them.
Concerning the present dispute.
The Englisch demande of the Duch more then a million of
pounds starling.
The Duch demande of the Englisch more then three hundred
thouzand pounds starling.
Since June Anno: 1629 these demands have Beene in
dispute ad yett neither side acknowledgeth anything at
all due from them unto the other.
Meane while the said Companies, for want of some good
Reglement of trade betweene them doe looze att least one
hundred thouzand pounds yeerely each of them, to the enriching of the INDIANS and other nations.
Were it not good to passe by the present diffrences for
1 o6

a time, and agree upon the regulating of trad in the future
to the enriching of both Companies. In liklehood then,
those greater demands would soone bee accomodateed and
conshard.
As longe as the two Companies continue as enimies crossinge
one another theirs little hope of ane agreement concerninge
these larger demands although they were just.
Aanteekening met potlood:
1629
see 23 Dec.
waaruit ten duidelijkste het door de Engelsche ingenomen
standpunt blijkt. 2 31
* *
*

Den 3den is in Vranckr(ick,) tusschen den Coninck ende de
Hartoge van Rohan ende Soubise, mitsg(ade)rs de steden van
die vande Religie, de pays getroffen. 232
Den 5 den sijnde tot Greenwiche; sach aldaer des naermiddachs op 't achterste pleyn van 't Casteel een extraordinaris
beer ende bulbijterije door last van Sijne Mt. aengestelt van
twee bullen, vier extraordinaris felle beeren ende ontrent de
8o stercke honden. De Coninck lach geaccompagneert met veel
Ridders vande Cousebant ende andere voornehme des Rijx inde
vensters van 't Casteel, wanneer deese felle exercitien in 't werck
gingen. Inde bullebijterije, waerin een vande bullen door 't
trecken ende bijten vande honden bijnaer dul gemaeckt wiert,
deselve somtijts seer hooch inde lucht werpende, wierden mede
twee persoonen op des buls hoorns gevat ende inde hoochte
geworpen, waervan de lesten – – een vande officieren des
Coninx – – ten tweede mael hervat sijnde, ende vande hoorns
vallende op 't spits vande selve, sijn Caffabroeck 233 verliet,
staende alsoo tot een spectakel des Co(ninx) ende aller hovelingen in 't hemde, daer seer om gelachen wiert, te meer datmen
verstont den persoon ongequetst te sijn.
Den Eden wiert des H(ee)r(en) Generael Carpentiers Suster
– – getrout aen Abraham Braems, solliciteur vande Nederlants23! Persoonlijk archief A.M. gekregen van A.M.Dz.
232 Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op het openen van de vredesonderhandelingen,
want de vrede werd eerst den 27sten Juni d.a.v. te Alais gesloten.
233 calla, een zijden stof.
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(che) natie – – eenige dagen te voren overleden, begraven met
welcke Haer Ed(ele) ende wy gesamentlijck ter lijckstatie gingen.
Aldaer sagen d'impertinentien, die in 't gemeen in sulcke solemniteyten geschieden, want de meesten hoop der Engels(chen) in
plaets van met de droeven droeff te sijn, haer selve vrolijck
maecken met exces te doen inden wijn ende bancket, dat alsdan
te liberalijck verschaft Wert. 234
Den ioden Sondach's morgens ten thien uren wiert den Mayer
van Londen op 't Casteel van Greenwiche by Sijne Mt. Ridder
geslaegen met tamel&ck.e) solemniteyt ende grooten toeloop
van volck, als in dergel(ic4) actien gewoonlijck.
Den 1 zden hebben Haer Ed(elen) de visite gedaen aenden
Heer Amb(assadeu)r Joachimi ende den inden van Sijn Ed(ele)
de revisite ontfangen.
Den 1 3den 's aftermiddachs ben in Comp(agni)e vand'Heerburgem(eeste)r Merens met een paravoors – – een roeyschuyte
van twee roeyers – – 6 off 7 mylen de rivier opwaerts gevaren,
genietende een aengenaem plaisyr in 't aensien der seer lustige
heerenhuysen, contrijen ende schoone geberchten; passeerden
Chelsey 235 – – daer veel treffelijcke ende groote gebouwen ende
huysen van Graven ende Grooten van 't Rijck seer aengenaem
aen(de) Riviere leggen – – ende Bathesey 236, beyde seer schoone
marcktvlecken, gelijck oock eenige welgelegen dorpen, comen(de) des avonts ontrent acht uren weder terugge.
Den 15 den, i 8den en zosten sijn Haer Ed(elen) weder mette
Eng(e ls e) op 't Oostind(isch) Huys in communicatie geweest.
Ontrent deesen tijt vertrock Sir Thomas Roch, Ridder, als
Amb(assadeu)r voor desen Coninck, naer Polen, tot accommede (men)t vande differenten tuss(chen) dat Rijck ende 't Coninckrijck van Sweden ontstaen.
234 Susanneken de Carpentier, geb. te Antwerpen is volgens Trouwboek (D. T. & B.
No. 409 Oud-Arch. A'dam) den 2lsten Juli 1601 ondertrouwd met Daniel de Raet van
Sandtwijk (Sandwich), toen wonende te Londen. Zij was toen 21 en hij 28 jaar oud.
Na zijn overlijden en, nadat zij 15 maanden weduwe is geweest, teekent zij den 23sten
December 1604, wederom uit het huis van haar vader te Amsterdam, een acte van ondertrouw met Daniel Braems, geb. te Sandwith (Sandwich) wonende te Londen, oud 23
jaar; zij is dan 25 jaar oud. (D. T. & B. No. 411 als boven). Het huwelijk werd den
ben Jan. 1605 voltrokken.
De voornaam, Abraham, die Booth in zijn joumaal vermeldt, moet dus wel door hem
foutief zijn neergeschreven.
De begrafenis zal wel hebben plaats gevonden in de Holl. Kerk.
z35 Chelsea.
236 Battersea.
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Den i9den stonden de persoonen vuyt het Lagerhuys van 't
Parlement – – geaccuseert van sich tegens den spreker representier(ende) den persoon des Co(ninx) in 't laetstgehoudene
parlement geopposeert te hebben, door last van Sijne Mt. in
apprehensie genomen. – – inde rechtbank voor recht ende is
hun saecke – – pro ende contra gedebatteert werdende – –
eyntel(k) vuytgestelt tot den z3sten deses. 237
Den z3sten verdronck onder de Brugge van Londen opde
Riviere de Teems seecker Savoys(ch) Edelman gedestineert om
de plaets(e) van Rubens, Secreten Agent van Spaignen, alhier,
in sijn absentie waer te nemen.
Alsoo Haer Ed(elen) metde Eng(else)n te deser tijt soo verr(e)
gecomen waren, dat de eyschen ten wedersijden exhibeerden,
hebben deselve goetgevonden met gem(elte) eysch vande
Eng(elsch)e sijde expresse aff te veerdigen aen hare principaelen.
Waertoe Hare Ed(elen) my geemployeert hebben ende gelast
mette eerste gelegentheyt voort te reysen.
Tot dien eynde dus ben ick 's nachts tusschen den 23sten
ende z4sten van Londen naer Gravisende gereyst om naer gelegentheyt hoe voort te geraecken vuyt te sien; doch aldaer
geene vindende, hier den 25 sten weder terugge gecomen.
Den 26sten alsoo d'H(ee)r Amb(assadeu)r Joachimi my eenige
brieven aende Heeren Staten Generael medegaff, om seecker
ende inder haest bestelt te werden, verleende Sijn Ed(ele)
my patenten off opene brieven soo aende commiesen opde
Eng(elsch)e frontieren voor Hare Ho.Mo. residerende, als oock
aende Vice-Admiraels vande Esquaders, ende Cap(itey)nen
vande Statis(che) oorlochschepen, waer ick die soude mogen
aentreffen, waerby deselve gelast wierden my metten eersten,
wel verseeckert, door een van hare schepen over te laten
voeren.
Dienvolgende hebben des avonts, vergeselschapt met Mes237 De hoofdleiders van de oppositie in het Lagerhuis waren Sir John Elliot, Mr.
Denzil Holles, Mr. Benjamin Valentine geweest, die zelfs door handtastelijkheden den
Speaker hadden belet zich uit zijn voorzittersstoel op te rijzen, teneinde de zitting te
verdagen en te verlaten. Voor dit feit waren zij in de „King's Bench" gevangen gezet,
voor het gerecht gedaagd en vervolgens beboet. Toen zij daarna weigerden de hun
opgelegde boeten te betalen, greep de Koning in, liet den hoofdleider naar den Tower
overbrengen, waar hij Elliot's einde bespoedigde door hem, die reeds aan tering leed,
in een ongezonde cel te laten opsluiten. In zijn zitting van den Eden Juli 1641 nam het
Parlement deze aangelegenheid wederom ter hand; het verleende herstel van gedaan
leed en betaalde boeten aan de nog in levee zijnde veroordeelde parlementsleden en
aan de gerechtigden tot de nalatenschap van Sir John Ellis.
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s(ieur)s Nieupoort 238 ende Lodder de volgen(de) passage mette
post genomen:
I2
Van Londen op Dartford
i6
op Rochester
12
op Cittyborn 239
I2
op Canteberch 249
io
op Sandwich
241
IO
op Dovers

Te samen . .

.

72 mijlen 242

Tot Gravesende verliet Lodder onse Comp(ag)nie, die niet
conde resolveren den nacht overte loopen. Tusschen Cittyborn
ende Cantelberch 243 opden seer hoogen bench niet verre van
Cantelberch sijnde, ben in 't donckerste vanden nacht met mijn
paert in voile galop omgevallen, niet sonder d'eene sijde van 't
aensicht ende mijnen hals te quetsen. Vervolchden evenwel
onsen wech ende quamen den 27sten tegens 't opgaen vanden
dach tot Cantelberch, alwaer een weynich gesubsisteert hebbende, namen voorts de post op Sandwiche, alwaer ick meende de
Statische Commis P(iete)r Maes – – aen wie ick mede my adresseren soude – – te vinden. Doch alsoo by naer Hollandt ende
aldaer geen gelegentheyt van oorlochschepen was, wierden geraden de post op Dovers te nemen; waer opden middach medecomeride, waeren soo naer als te voren, doordien daer noch in.
Duyns oock geen oorlochschepen waren; sulcx dat wy resolveerden ons den aenstaende nacht, mette ordinaris fransche boot
op Calis 244 te laeten oversetten gelijck wy deden.
* *
*

Het journaal van deze reis naar Holland en terug naar
Londen, welke reis van den 26sten Juni tot den 27sten Juli
duurde, werd door Booth achter in het boek zijner „descriptie" geschreven. 1k laat dit dagboek hier nu volgen,
238 Zie blz. 252.

239 Sittingbourne.
240 Canterbury.
241 Dover.

242 1 760 yds. 1609 M.
243 Canterbury.
244 Calais.
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en ga na voltooiing daarvan voort met het relaas van hetgeen te Londen geschiedde tijdens zijn afwezigheid; dit
gedeelte van het journaal zal dus bijgehouden zijn door
een van Booth's vrienden.
* *

*

Hooftgelt dan ende andere gerechtichden aldear 245 betaelt
ende inde boot getreden sijnde, quamen mede aen ons boort
drie of vier genomen Spaignaerden om ingel(iick,^) overgeset
te werden. Waerover wy – – vreesende, dat ingevalle wy bekent wierden, in peryckel mochten sijn van nae Duynkercken
gev,oert te werden door de Fransche ende deese vier Spaens(che)
bootsgesellen, die der voorwaer niet te goed toescheenen – – ons
voor vremdel(ick) van ons lant ende soldaten van avontuere
vuytgaven ende tot meerder verseeckering hielden inden nacht
by beurten de wacht, de schippers ende de sijnen van ons versierde 246 vaderlandt vreemde saecken verhalende.
Naerdat ontrent twee uren onder seyl geweest waren, passeerden ontrent 1/4 myls achter ons om drie Oostendener roverscheepiens, die wy niet begeerich waren met naerby te varen te
besien, maer vervolgden onse cours naer Vranckr(iick), alwaer
comende anckerden ontrent een myle van Calais; vanwaer wy
ons met een roeyboote – – door contrary gety ende wint belet
sijnde voort te seylen – – eerst naer seeckeren Hollandts(che)
convoyer 247 - - die verstonden niet met ons te connen keeren,
maer naer Rouaen te moeten convoyeren – – ende vandaer naerde stadt lieten roeyen. Zijnde ontrent) zeven Holl(andsche) mylen van Dovers.
Op 't hooft treeden(de) most(en) aldaer hooftgelt betalen, ende
naerdat doorden schrijver van 't guarnisoen onse naemen ende
aenstaende logement aengetekent waren, wierden by den ViceGouverneur – – in absentie vanden Gouverneur – – geleyt, die
ons, ondervraecht hebbende waer vandaen quaemen, permitteerde naerde stadt ende onse herberge – – welcke was de Meerminne dicht by de marckt, Anno 1624 mede 't logement vande
Heeren Extraord(inaris) Amb(assadeu)rs van Hare Ho.Mo. – –
te gaen.
245 Dover.
246 gefantaseerde.
247 oorlogschip ter convooi.
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Den 28sten ditto tot Gales gecomen sijnde gingen datel(/c)
naer 't huys van S(i gn e u)r Mibouse, Regent der Heeren Staten
Generael; welcke naer Hollandt vertrocken sijnde, wierden geaddresseert aen sijn Commis Jean Pierre, die op ons affvragen
gans geene gelegentheyt van oorlochschepen ofte corte apparentie totteselve wist, ons mitsdien anders niet weetende aen te
raeden, als een chalouppe ofte roeyschuyte op Zeelandt te huyren. Wij evenwel resolveerden noch dien dach aldaer te verblijven, op hoope dat eenige oorlochschepen opde reede souden
mogen anckeren.
's Avonts dan onbedacht opde wallen vande Stadt wandelende – – om te sien off geen schepen in zee vernamen – – wierden van 15 a 16 soldaten met seer grooten toeloop aengetast,
– – omdat de wallen voor vremdel(ingen) verboden sijn te sien
– – ons met gewelt willende naer 't Casteel brengen: Wy evenwel brachten se met goede woorden soo verr(e), datse ons consenteerden tot dien eynde ons mantels ende sijtgeweer vuyt 't
Logement te haelen, soo verr(e) met ons terugge gaende; maer
wij doen gem(elte) soldaten in ons logement hadden, hebben se
met schoonspreken soo verre gebracht, dat se heur met een stuck
gelts lieten contenteeren ende ons bedanckten; 'twelck wij liever
hadden te doen, dan met in 't Casteel opgehouden, onse reyse
te verletten.
Den 29sten was S(int) Pieter ende Pauweisdach, als wanneer
hier een seer groote processie was, daer 't ganse(40 .e) gildt
vande visschers, eenige moo sterck mede volchden, wel(cke)
op dien dach eenen nieuwen Deken cosen, ende met vierwercken 248 ende bancketteeren den dach doorbrachten.
Des avonts – – als noch geen oorlochschepen vernomende – –
alsoo de wint seer goet was, iae sulckx, dat wy vastel&ck)
gelooffden 's anderen dachs vroech in Zeelandt te sullen sijn,
begaven ons in een Fransche chalouppe van acht riemen, nevens
noch eenige Duyts(che) ende Fransche arme passagiers, met
welcke wy ontrent ten negen uren ons in zee begaven, passeerende dien nacht dicht, iae maer 14 myl van 't landt, voorby de
Vlaems(che) cust als Grevelingen, Duynkercken ende Nieupoort.
Den 3osten mettet opgaen vanden dach waren recht voorde
stadt van Oostende, alwaer wy in ende voor de haven veel
schepen sagen leggen, geensins connende gelooven datter
248 vuurwerk.
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eenige vande onse onder waren – – alhoewel der twee van
d'onse met een fregatte voor de haven opde wacht lagen – –
waerover wy d'onse dieper in zee lieten steecken om niet in 't
gesicht van die vande stadt te commen. Ontrent een half uyr
verder geseylt sijnde, vernamen te louffwaert, ofte bovenwint,
van ons een groot schip onder seyl om ons den wech aff te
snijden, niet connende sien, vermits de cleyne vlagge die 't
voerde, off 't een van onse, off der Duynkerckers – – waervoor
alsnu geen wacht van d'onse lach – – schepen was; welcke – –
alhoewel d'onse gelijck mede ick ende S(igneu)r Nieupoort – –
't quaetste presumerende ende vastel(c) geloovende – – seer
sterck roeyden – – geduyrich te lantswaerts van ons bleeff, totdat het ons onder schoot hebbende, sijn chaloupe vuytsette,
waermede de Cap(itei)n – – gans(e/M) op 't Spaens gecleet – –
met io roeyers ende gereetschap om een boot te vermeesteren,
naer ons boort toequam, wel(cM naerderende vraechde d'onse
waer vandaen quamen ende waernae toe onse course streckte.
Ende vuyt d'onse vernomen hebbende van Calis ende naer
Zeelandt, antwoorde in substantie 't volgen(de) „Ha, dits volck,
dat mij dient: „court over", met eenen seer hardt scheldende
ende vloeckende tegens sijn volck, omdat niet in tijts aen boort
leyden.
Deese woorden ende de straffe mine des Cap(itey)ns maeckten
al d'onse soo verbaest, dat de roode coleur vuyt onse boot verdween, soo wel van d'een als van d'ander. De schipper becleachde hem van sijne vracht ende 't gunt sijn armoede overich was
te moeten verliesen; een ander, dat door gevanckenisse van all
sijn middelen berooft soude werden, de derde beclaechde sijn
vrunden, de vierde sijn toecom(ende) huysvrou ende soo voorts,
sulx dat yeder meende d'ongeluckichste te sijn, doende van hun
leven ende andere saecken – – die men een twede niet soude
vertrouwen – – sulcken oprechten biechte, bynaer off de doot
voor oogen sach, eyndel(iq'4,) sochten vande noot een deucht
te maecken. Ick sach vuyt nae mijn bouget 249 om het over boort
te werpen, opdat d'ingeleyde brieven my niet verrieden.
S(igneu)r Nieuport bondt sijne brieven met een steen inde neusdoeck. De passagiers staken hun gelt inde hosen ende andere
secrete plaetse, ge1W) oock de sommige onder den ballast,
van meeninge ons voor soldats d'aventure vuyt te geven.
249 bouget, portefeuille.
Een Dienaer 8
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Soo nu besich waren om yeder 't sijne ten effect te brengen,
quam gemelte Cap(ity)n met sijn chalouppe aen onsen boort,
die hem alsdoen bekent maeckte. Dese was Cap(itey)n Pieter
Jansz. Fellinus van Santvoort 250 met sijn schip ophebbende z of
24 stucken ende inde 90 coppen, toebehoorende d'Admir(a)1(itey)t tot Amsterdam. Hy was mede slaechs geweest, nevens
den Ad(mi)r(ae)1 Piet Heyn, tegens de drie Duynkerckers boven
Calls genomen, wanneer hem sijn strenge affgeschoten werdende, den een ontliep, waerover hy yets pretenderende in den
buyt, naer Hollandt geschreven hadde, ons versouckende sijnen
brieff te willen mede nemen. Wy, dat vernemende, thoonden
hem mijn open brieven van den Heer Amb(assadeu)r Joachimi,
alswanneer hy hem excuseerde van ons verbaest gemaeckt te
hebben; 't alleen gedaen hebben(de), om ons sulcken anxt aen
te iaegen, dat hiernaer ons selv(en) sulcken gevaerl(/c/q) passagie ende soo der zee, als der vijanden pericul met soo cleynen
boot niet zouden ond, rw rpen, ons versouckende in sijn schip
te willen commen, alwaer hy met ons soude overleggen, hoe
seeckerst ende spoedichst soude overraecken.
Ald(ae)r sijnde ende ons wat getracteert hebbende, tied ons,
alsoo 't in de wint geworden was, met ons(en) chaloup voort
te roeyen, terwijl hy ons met goede zee off vloet nae soude
drijven, ende off gebeurde, dat eenich pericul van een chaloup
van Blanckenberch – – waeruyt de meeste vijants chaloupen
waeren – – vernamen, dattet datelijck weder voor wint naer
hem affsouden laeten loopen. Met dese resolutie sijn van sijn
25o Wat Booth hier verhaalt is verwarrend; hij zal den naam van den kapitein hebben
misverstaan. Aan het gevecht, dat Piet Heyn, als Luitenant-Admiraal van Holland, den
I 8den Juni 1629 ter hoogte van Calais met drie Duinkerkers leverde, namen deel zeven
schepen en een jacht. Piet Heyn, benevens kapitein Blom, sneuvelden; de Vice-Admiraal,
Liefhebber van Rotterdam, nam op het schip „Het Zeekalf", na Heyn's dood, het bevel
over de overgebleven schepen op zich. Onder hem dienden de kapiteins Marten Albertsz.
van Rotterdam, Jacob Volckertsz. Vinck van Gouda, Soetendael, Willem Adriaensz.
Kolster en Pieter Jansz. Santvliedt. Vinck stevende met het door hem prijsgemaakte
schip op naar Amsterdam; „de Groene Draeck" met de lijken van den Luitenant-Admiraal en van Blom, benevens met de gevangenen, en „Het Zeekalf" onder Liefhebber,
welke beide schepen hersteld moesten worden, zetten koers naar het Goereesche Gat,
terwijl twee andere schepen met de twee Duinkerksche prijzen naar Rotterdam gingen,
waar zij den 2I sten Juni aankwamen.
Liefhebber liet dus blijkbaar het schip onder commando van Pieter Jansz. Santvliedt
op zee achter. Denkelijk heeft dus Booth, die den naam van het schip niet vermeldt,
Santvliedt, verkeerd verstaan en daarvan „van Zandvoort" gemaakt, tevens van den
klank „vliet" een verlatiniseerd „Fellinus" makende.
Kapitein Santvliedt heeft dus dankbaar gebruik gemaakt van de goede gelegenheids
die de ontmoeting op open zee met Booth en Nieupoort hem bood om zijn eisch op,
een aandeel in den buit naar de Admiraliteit van Amsterdam door te zenden.
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boort gescheyden, ende van 't gemelte oorlochschip met een
canonschoots gevalediceert zijn(de), vervorderden onsen cours,
comende ontrent den middach tot Vlissingen. Vanwaer date1(#0) mette wagen naer Middelburch reeden, alwaer yeder 't
sijne verricht hebbende, zijn tegens den avont te voet naer ter
Vere gegaen, alwaer wy geen gelegentheyt vindende om vorder
te geraecken, dien nacht verbleven.
Den 'sten July ben mette ordinaris vrachtschuyt vandaer
naer Dordrecht gevaeren, alwaer den 2den 's morgens aencomen(de) my over liet setten op 't veer, vanwaer ick mette
wagen over Rotterdam ende Delft des middachs inden Rage
quam.
De brieven aen Hare Ho.Mo. alhier aende Greffier Mus 251
behandicht hebbende, ben te 5 uren mette wagen weder vandaer gescheyden ende des avonts laet tot Leyden comende,
huyren(de) een roeyschuyt, die my 's anderen daechs vroech,
den 3den, tot Amsterdam bracht, alwaer mijne brieven ende
commissie aen de Gedeputeerden vande Comp(agnie) totte correspondentie met die in Engellandt sijnde, hebbe behandicht.
Des avonts weder vandaer scheyden(de), ben den 4den 's morgens tot Utrecht aengecomen.
Den 5den des avonts ben weder van Utrecht gescheyden en
den 6den weder terugge tot Amster(dam) gecomen, alwaer ick
verbleeff wachtende op mijne toegeseyde depesche, welcke wat
getraineert wiert, doordien even op deselve tijt alhier in 't Landt
arriveerden 6 Oostindi(che) Retourschepen als „Prins Willem",
„Nassauw", „Ter Veere", „Vlissingen" ende „Delfshaven" tot
Batavia ende de „Leuwinne" in Zuratte geladen, waerby gesonden waren brieven vanden Gouverneur-Generael ende Raden van Indien, dato 3 ende 17 9br [November] 1628, adviserende
't belech van Battavia door die van de Mattaram 252 met meer
als i5000 mannen ende had tot drie a vier maelen met groot
verlies vande sijne, vuyt sijn Legerplaetse gedreven ende in sijn
251 Cornelis Mus, geb. 1592/3, oven. den 15 den Dec. 1 650; benoemd tot secretaris
van Rotterdam den 3den Jan. 1619 en tot griffier van de Staten-Generaal den 27sten
April 1628.
252 Dit was de eerste belegering van Batavia door Mataram; de belegeraars kwamen
den 26sten Aug. 1628 voor de stad, doch hadden geen succes en werden door een uitval
van het garnizoen den listen Oct. verdreven, waarna zij gedwongen werden om den
3den Dec. d.a.v. weer naar Mataram terug te trekken. Het tweede beleg vond plaats
van den 2lsten Aug. 1629 tot aan den 2den Oct., toen de belegeraars zich moesten terug
trekken tot buiten het geschut van de wallen, waarna zij eenige dagen later zich geheel
en al terugtrokken. Het was tijdens dit beleg, dat Coen stied.
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dessein gestut was; met andere nouvelles in ons(en) besoigne
te pas commende op gemelte schepen waren affgesonden met
de volgende waeren, weert sijnde meet als 5000 M gul(den)
off 5o tonnen schats, met toesegginge de toecomende vloote
veel rijcker te sullen affvaerdigen.
Ladinge van schepen „Prins Willem", „Nassauw", „ter
Veere", „Vlissingen", „Delfshaven":
39797 sack peper.
194203 lb. giroffel nagelen.
3 47 124 lb. nooten.
8o6 sockels 253 foelie, wegende '5961 1 /4 catty 254, banda.
64538 lb. salpeter, meest gerafineert.
3 5 o balen persische sijde.
6045 catty rauwe witte Chines(che) sijde.
193 picol I 5 catty sapanhout.
I I leggers gepekelde noote. 255
13200 stux porceleyn.
351 1 /4 caraet diamanten.
1 9 stux besoarsteenen. 256
154 lb. draeckenbloet. 257
Ladinge van 't schip „de Leuwinne" comende van Zuratte:
441 packen ende 3o stux Genees(che) lijwaet.
125 packen cattoen gaeren.
252 packen indigo.
6 packen percallen. 258
2 7 pack cattoenen.
16 gespickelde cleeden. 259
I2000 lb. peper.
304605 lb. gerafineerde salpeter.
48000 lb. ongerafineerde ditto.
88 sockel folie.
25 3 sockel, baaltje of mand van biezen en bladeren, speciaal voor verpakking van
oelie.
254 catti, i/ioo pikol; ong. 6 ons.
255 muscaatnotenzeep.
256 besoarsteenen, galsteenen van geiten.
257 drakenbloed, bloedroode hars bereid uit de vruchten van den drakenboom, calamus draci.
258 percal, soort van cambric en vaak bedrukt.

259 bedrukte kleedingstoffen.

116

I2 cassen suycker. 260
een partye galigaen. 261
* *

Op de toesegginge vande Heeren vande Comp(agnie) van
mijne depesche te sullen naersenden, ben den 9den 's morgens
voorvuyt gereyst naerden Hage, alwaer des avonts laet aenquam.
Naerdat opden i5den 's middachs mijne verwachte brieven,
mitsgader copien van die vuyt Indien ende byhebbende stucken,
ontfangen hadde, soo vervorderde den i6den 's morgens mijne
wederom reyse naer Engellandt; reysende dan naer Delff ende
Ouwerschie 262 quam opden middach tot Schiedam, alwaer ick
hoopte S(i gneu)r Nieupoort – – die my belooft had in te wachten
om in Comp(agnie) wederom te reysen – – te vinden; doch verstondt aldaer, densel(ve) bereyts vooruyt naer Zeelandt gereyst
te sijn. Naer dat dan van Sijn Ed(ele) ouders 263 getracteert was,
ben des aftermiddachs weder vandaer gescheyden ende passeerende door Delffshaven ende Rotterdam des avonts gecomen
ende verbleven tot Dort, vermits ald(aer) geen gelegentheyt
was om voort te geraecken.
Den riden ontrent ten io uren 's morgens ben mette or26o cas, kist.
261 galigaan, specerij, een wortelstok met gemberachtigen smaak.
Ter vergelijking laat ik hier onder volgen de cargalijst van een der vrachtbooten der
Stoomvaart Maatschappij „Nederland", die in Juli 1939 binnen viel.
Vrachtboot „Blitar" van de Stoomvaart Maatschapp „Nederland".
9910 tonnen draagvermogen. Carga4st. Juli 1939.
314 balen Peper.
25 balen Tapioca Parels.
30285 balen Copra.
28o balen Tapioca Zaad.
4959 kisten en 843 balen Rubber.
17 balen Tapioca Flake.
503011 Kg. Palmolie.
15o blokken Tin.
z drums Cananga Olie.
4 00 drums Latex Rubber.
515 balen Vezels.
5o kisten Gom Damar.
700 balen Rijst.
2283 colli Copra Koeken.
1400 balen Palmpitten.
5 kisten Vanille Boonen.
34 drums Citronella Olie.
250 balen Tapioca Wortels.
I 2 I6 kisten Thee.
690 balen Coprakoek-Expellers.
1272 bundels Rotting.
6o pakken Mallaka Stokken.
1681 balen Koffie.
krat Orchideeen.
99 balen Kinabast.
10 balen Rubber-afval.
15 hokken en 7 kisten Dieren.
48 9 manden Gom Copal.
6 kisten Hertenhorens.
21 balen Geitenvellen.
26z Overschie.
263 Mr. Willem Nieuwpoort, pensionaris van Schiedam.
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d(inari)s vrachtschuyte van Dort gescheyden met welcke des
nachts verbleeff tot Oolkensplate; vanwaer metten dach den
Aden weder scheydende, quamen des middachs tot Vianen 264
ende tegens den avont ter Veere, alwaer mijn reysbroeder
S(i gn e u)r N ieup o ort 265 heel cranck, iae bynaer buyten hoope,
te bedde vont leggen; van welcke gescheyden sijnde, ben desselven avonts heel late tot Middelburch gecomen, alwaer subsisteerde – – de wint contrarie sijnde – – totten zosten, wanneer
naer Vlissingen reysde, om te bequamer opden wint te connen
wachten.
Ondertusschen bequam aldaer tijdinge van 't veroveren der
twee forten Isabelle ende St. Anthonis voor 's Hertogenbos
door den H(ee)r Prince van Oraignen.
Den 22 's middachs begon de wint goet te waeyen, alsoo
blijvende staen tot 's avonts den 23 step , doch was aisdoen geen
convoy gereet.
Den z4sten 's morgens vroech, ben ick in comp(ag)nie van
S(igneu)r P(iete)r Maes, Agent der Heeren Staten tot Sandtwiche,
van Vlissingen gescheyden, embarqueerende in 't schip van
Cap(itey)n Cruyningen van Vlissingen, voorsien met 14 metale
ende 14 ysere stucken ende 95 coppen, geordonneert om te
convoyeren naer Vranckr(c,,), die ons toeseyde tot Dovres te
sullen aensetten. Gem(e lte) Cap(itey)n was binnen acht of thien
dagen eerst thuys gecomen van eenen tocht opde Spaens(che)
Zee, alwaer by met noch drie andere oorlochschepen met 15o
man, soo soldaten als bootsgesellen, een tamel(k ,e) stadt ontrent Lisbona 266 affgeloopen ende verbrant hadde, naer dat
d'inwoonders, die wel byde 3000 in de wapenen waren, verdreven hadden. Soo haest aen boort waren gecomen, alhoewel de
wint contrarie was, metre bootgens, die geconvoyeert mo sten werden, seyl maeckende, quamen des avonts door de droochten in zee.
's Anderen daechs, den 25sten, passeerden Blanckenb(erch)
ende Oostende ende cregen tegens den avont een vreemt seyl
– – 't welck men meende een Duynkercker te sijn – – in 't gesicht, moetende door 't contrarie getye ende wint, tusschen
Duynkercken ende Oostende anckeren.
Den 26sten 's morgens vroech weder seyl maeckende, quam
264 Zeeland.
265 zie blz. 252.
266 Lissabon.
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't voorn(oemde) vreemt seyl mede in ons(e) vloote, 'twelck bevonden een Staten oorlochschip te sijn, daer Cap(itey)n op was
Thimon Jansz. van Amsterdam, comende vande vloote voor
Oostende, ende gaende om victuaille naer Duyns. Wy, dat verstaen(de), sijn in 'tselve oorlochschip overgegaen, nemen(de) alsdoen onse cours vande Calis(che) vloote recht naer Duyns toe.
Creegen desselven morgens after ons in 't gesichte een seer
groote vloote, wet 15o off meer schepen sterck, comende vuyt
Texel, diemen meende naer Vranckr(k) om granen te sullen
gaen; gelijck oock 3 seer groote Staten schepen, cruyssende
tusschendehooffden 267 , om in te wachten seeckere Duynkercker
Admirael, die tot Diepen 268 door d'onse ingeiacht sijnde, weder
deese passagie most neemen.
Arriveerden 's aftermiddachs ontrent 4 wren tot Dela 269 in.
Duyns alwaer drie steene fortten aende Zeecant, tot verseeckeringe vande Reede, nevens eenige Conincks oorlochschepen
leggen. Nam vandaer, nevens S(igneu)r Maes, de post op Sandtwiche sijnde 4 a 5 mijlen, vanwaer ick affscheyt genomen hebbende vande voors(egde) Maes ende sijne com(pag)nie, mette
post voortgereden ben, comende des avonts tot Cantelberch,
alwaer dien nacht verbleeff.
Den 2.7sten 's morgens weder opgeseten sijnde, nam mijnen
wech te post naer Cittyborn, Rochester tot Gravisende, vanwaer met een paravoors des avonts tot Londen aenquam.
Hebbende in den ginsen ende wederreyse iuyst een maent
geconsumeert.
Ontrent dese tijt 270 vertrock mede van hier naer Vranckrijck
met een tamelijcke suite de Amb(assadeu)r van dese Coninck
Sir Thomas Edmonds, Vicomte etc. 271
267 Nauw van Calais.
268 Dieppe.
269 Deal.
27o d.w.z. tusschen den 27sten Juni en den 5den Juli 1629.
271 Sir Thomas Edmondes, geb. 1563?, overt. den 2osten Sept. 1639, was een der
kundigsten diplomaten gedurende de regeeringen van Koningin Elizabeth en de Koningen Jacobus I en Karel I. Zijn langdurige werkzaamheden vonden meestal plaats
aan de hoven te Parijs en te Brussel; tijdens zijn verblijf in laatstgenoemde stad trachtte
hij den vrede tusschen Spanje en de Staten-Generaal der Nederlanden te bewerkstelligen, maar hij vond Prins Maurits een al te lastigen onderhandelaar. Zijn laatste diplomatieke triomf was het sluiten van het vredesverdrag met Frankrijk. Verscheidene
keeren werd hij tot Parlementslid gekozen; als zoodanig verdedigde hij zijnen vorst
en steunde hij den speaker in het Parlementshuis, toen deze door Sir John Elliot c.s.
werd aangevallen. Zie blz. 109.
"9

Den 5de July sijn Haer Ed(elen) mette Gecommitt(eerd)en
vande Eng(elsche) Comp(ag)nie op haer Oost-Ind(isch) Huys
weder by den anderen geweest.
Den Eden sijn Haer Ed(elen) mette voorn(oemde) Eng(elsche)n
opde gewoone plaetse nochmael byde anderen geweest.
Alsdoen arriveerden mede voorde Eng(elsche) Comp(ag)nie
drie schepen namentl(yc) de Erchange 272 , Blessing ende
Sterre met ladinge geestimeert op i 6o M sterl(ing).
Denselven dach quam mede alhier aen als Amb(assadeu)r
extraord(inari)s van wegen den Coninck van Vranckrijck den
Graeff van Chatteau-Neuff met een suite van meer als 5 o Edel1(uyden) behalven antall(en) Dienaers, die met solemniteyt ingehaelt wiert – – die op den 8sten daernaer volge(nde) Audientie
bequam. – –
Wiert ontrent die tijt by proclamatie vanden Coninck gewaerschout aen alien ondersaten mette Cruelle off Coninxsieckte 273 gequelt, dat die dagen genomen souden werden op
Paeschen ende Michielsmisse 274.
Gelijck oock om de dierte inde granen by gelijcke proclamatie verboden wiert, dat geene stijffselmaeckers eenige terwenbloem in haer neringe gebruycken mochten. 275
Den i9den wiert den Heere Generael toegesonden 't volgende quartelbrieffken:
„S(igneu)r Carpentier. Ick verstae door verscheyd(ene)n Edelluyden dat 'tsedert
„u comste in Engellant gy my met een titel vereert hebt, my brantmerckende metten
„naem van Blode, ende niet alleenlfr'ck my maer oock min Natie, ter sake van 't
„gevecht by Mozambique — — ick s//ride alsdoen commandeur vande Engelse Vloote
„— — 't welck ick van u wel Wilde weeten of gy 'tselve wilt verdedigen ende staende
„houden. U7aerop verwachtende uwe antwoorde, soo eynde ick"
Uyt min Huys
Mich. Greene.
in Ratliff den
9 July 1629.

Subdescriptie.
„Aen S(igneu)r Carpentier in sin logement in Leadenhalstrate bfr . de Herberge
„van 't Conincks Hooft in Londen."
272 Aartsengel.

273 Zie blz. 82.
274 Proclamatie van den 28sten Juni, te Greenwich betreffende de koningsziekte.
275 Proclamatie van den 3osten Juni te Greenwich betreffende verbod voor stijfselmakers.
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weicke denselven Generael met dese weynige regulen beantwoort heeft:
„Mr. Greene. Gy zit qual/ck geinfor(meer)t inde sake waerover gy my vandaege
„geschreven hebt ende by aldien gy naerder satisfactie begeert, gy sult my vinden daer
„gy weet, dat ick ben"
9
Londen den — July 1629

P. de Carpentier.

19
Ontrent deesen tijt hadde de H(ee)r Spens, Amb(assadeu)r van
Sweden, afscheyts Audientie by Sijne Mt.
Den zosten iegens den middach was hier binnen Londen ende
voornementl(ck) inde Flietstrate een seer groote tumulte 276
tuss(chen) de studenten ende eenige Edelluyden – – diemen
seyde wel 3 000 sterck te sijn – – ter eenre, ende die vande
Justitie der Stadt, als den Sheriff, Constapels ende wacht ter
andere sijde, die in corten tijt seer grooten aenwas(se) creech,
meestendeel ontstaen doordien een officier vande Justitie
seeckeren Edelman, die sich inden Middel Tempel – – der Stu276 Dit relaas van Booth's vriend over het hevige oproer in Fleet Street volmaakt de
gegevens, die daarover te vinden zijn in „J. Rushworth. Historical Collections, Vol. II
168o" en in „W. G. Bell. Fleet Street, I912.".
Het was een oproer, dat zijn grond vond in den politieken toestand des lands en dat
daarom Karel I zeer heeft verontrust. Het verloop moet als volgt zijn geweest; de bewuste edelman in den Middle Temple gevlucht, werd daar achtervolgd en vervolgens
door de constabels gevangen genomen, al hetgeen strijdig was met de privilegien der
studenten. Deze, geholpen door eenige officieren, stelden zich te weer, waarbij blijkbaar
een der hoogere politie-beambten vermoord en over den muur van het College in de
Theems werd geworpen. Daarop hebben de constabels de orde willen herstellen, waartegen studenten en officieren, thans bijgestaan door het in grooten getale toegeschoten
yolk, dat hun zijde had gekozen, zich verzetten, zooals in het journaal wordt beschreven.
Een kapitein van de Garde, Dawson geheeten, en nog een of twee officieren werden
gedood, terwijl bovendien zeer veel politie-beambten, officieren, studenten en burgers
gewond werden. Toen de Lord Mayor met versterking kwam aanrukken werd het oproer in den nacht bedwongen; verschillende personen en daaronder in de eerste plaats zij,
die het verzet hadden geleid en tot wie Captain Vaugham, Captain Ashurst, Henry Stamford, „late of the Duke's Chamber", en Ensign Ward behoorden, werden gevangen
genomen en voor den rechter gebracht. Ashurst en Stamford werden ter dood veroordeeld en opgehangen; de anderen werden gestraft.
Behalve de poging tot het verkrijgen van gratie voor Stamford, waarvan in het journaal gewag wordt gemaakt, heeft ook de Hertog van Buckingham getracht zijn leven
te redden, waaruit geconcludeerd mag werden, dat Stamford tot de hofhouding van
Sir George Villiers, den vermoorden eersten Duke of Buckingham, zal hebben behoord.
De Koning vaardigde dienzelfden dag nog een proclamatie tot de bevolking uit,
waarin emstig tegen de gevolgen van verdere rebellie werd gewaarschuwd. Tevens
werden daarin de chirurgijns „in or near the City of London or Westminster" bevolen
om onmiddellijk de namen van personen, die door hen opgeloopen verwondingen lieten
cureeren, aan de politie op te geven.
De Lord Mayor van zijn kant gaf bevel om alle tapperijen in de buurt van Fleet Street
te sluiten, welk verbod eenige weken heeft geduurd, waardoor belangrijke schade in
deze volkrijke buurt werd geleden, hetgeen den toestand ten opzichte van den Koning
nog verscherpte.

denten Collegie – – hadde gesalveert, tegens de gepretendeerde
previlegien van 't selve Collegie over schult wilde apprehenderen; waerover de studenten in sulcken datelijckheyt vervielen, dat gemelte officier aen een coorde gehecht over de
muren van hun Collegie inde rivier wierpen, ende soo lange
met hem soolden tot by den geest gaff. D'andere vande Justitie,
geassisteert met eenige Constapels, dit aensiende, sijn nevens
eenige borgers met gewelt in 't selve Collegie gevallen, maer
wierden doorden grooten hoop ende furie der studenten niet
alleen uyt hun Collegie ende Voorhoff, maer oock uyt eenige
straeten terugge geiaecht. Ende alhoewel d'ontvluchte by den
Sheriff vande stadt ende eenige meerder constapels, wacht ende
andere gesecundeert wierden, soo mosten evenwel de gemelte)
Sheriff ofte Rechter mettesijnen doorde menichte vande studenten – – die sich mette steenen van een halffgebouwt huys,
't welck sy te neder wierpen beholpen – – weder affwijcken;
eenige opde plaets doot blijvende ende andere swaerlijck gewont sijnde, hebben de studenten mette hare soo lange d'overhandt behouden, tot dat tegens de nacht de Lord Mayer selffs,
by hem hebbende 200 musquettiers ende andere ordinaris burgerwachten, de studenten terugge dreeff ende alles in stilte
brachte, naer dat ontrent 8 off 9 op de plaets doot gebleven ende
meer als 5 o gequetst waren.
Naerderhandt wierden vande Edelluyden, die sich mette studenten vermengt hadden, twee gevangen, die te voren op
de vlote, gedestineert tot ontset van Rochelle voor Cap(itey)ns,
tendienste des Coninx, geemployeert waren.
Hiertoe wiert van wegen Sijne Mt opden 28 deser een proclamatie gedaen ende alien officieren gelast sich te informeren
vande belhamers van dese tumulte. 2"
Augustus.
Den 3den Augusti 's morgens wierden gemelte Cap(itey)nen,
waeronder was eenen Henry Stamford, vermaert voor een
cloeck soldaet ende in alle edele exercitien de wackerste, wel
verseckert by de Dienaers vande Justitie op Tyborn, d'ordonnaris,rechtplaetse – – naer voorgaende condemnatie, soo vande
Heeren des Coninckl(iicen) Raets, als d'ord(inaris) Justitie van
277 Proclamatie van den i 8den Juli te White Hall betreffende dit oproer, waarin
de Koning aandringt op betere vervolging en in hechtenisneming van de oproerlingen
en moordenaars op Vrijdag den 1 oden d.a.v.
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Londen – – opgehangen, alhoewel de Amb(assadeu)r van
Vranckr(k) voor haer perdon veele moeytens aenwende. De
wegen ende plaetsen naert Gerecht waren doorde wacht tegens
allerley te verwachten oploop genoechsaem versekert.
Alsoo de besoignes althans in stilstant waren sonder apparentie van eerlang weder by den anderen te comen, soo sijn
d'H(ee)r Carpentier met den Advocaet ende eenige van onse
suitte t'samen naer Portsmouth ende Wicht 278 vertrocken om
haer, te landwaerts in, een weynich te vermaecken. Gelijck
oock om de Groenen Draeck, seecker schip – – gedestineert
naer Indien onder de vloote vanden Command(eu)r 't Lam op
Wicht verseylt ende alsnoch meerendeels boven water legg(ende) ten besten doenlijck te vercoopen. Welcke gesamentVck) op de Loden wedergecomen sijn, hebb(ende) 't selve schip
vercocht aen N. Meerlant voor zoo £ sterl(ing).
Den i6den, naerdat d'onse vande Eng(elsche) daertoe te
voren versocht waren, sijn deselve weder op 't Oost Ind(ische)
Huys mette Engelsche in conferentie geweest.
Desselve morgens reed ick met eenige van d'onse naer
Surrey om ons wat te vermaecken ende quamen des anderen
daechs weder.
*

*

*

Een reysgen in Surrey om eenige Conincks-Casteelen end e
het wel van Ipson 279 te besten, gedaen den i 6den en i 8den
Augusti 1629.
Den 1 6den 's morgens sijn S(igneu)rs Rippers, Hulst ende
ick voor een dach off twee te landewaerts gereijst om ons wat te
vermaecken. Namen ons en wech over Londenbrugge door 't Suyd
twerck 280 – – inde Provincie van Surrey leggende – – voorby
Lambet 281 op Strettam, 282 een dorp, vand(ae)r over het vleck ofte
278 Wight.
279 Epsom. Dicht by het plaatsje liggen de „Epsom Downs", waar de welbekende
paardenrennen de „Derby" en „the Oaks" telken jare worden gehouden. De eerste altijd
's Woensdags en de tweede Vrijdags, resp. voor en na Pinksteren.
28o Southwark.
281 Lambeth.
282 Streatham.
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town van Midson 283 - - tamel(ck) plaisant sijnde – – door 't
dorp van Sutton op het Conincklijcke ende seer net gebouwde
huys van Nonesuch 284, 'twelck besien hebbende, naemen onsen
wech door 't vleck van Jewel 285 op 't dorp van Ipsom ende
vandaer naer het geseyde wel, een cleyn myltgen vand(ae)rleggende.
Dit wel, genaemt Ipsom-Wel, naer het dorp daernaest aen gelegen, is over eenige jaeren eerst gevonden, ende op costen
van 'tselve dorp bequaem gemaeckt; van welck water ende sijne
operatie ons vreemde dingen verhaelt ende geaffirmeert waren,
ende vooral dattet wonder gesont was ende sonder eenige beweeginge purgeerde. Aldaer comende namen van 't gemelte
water eenige glasen in – – hebbende eenen anderen smaack als
ord(inari)s water – – waerop wat gins ende weder treedende,
deed(e) het selve seer goede operatie tegens ons(e) opinie. Terwijl aldaer noch waren quamender veele, iae oock siecken van
verre gelegen plaetsen, soo om hetselve water te drincken, als
oock in bottles off cannen mede te voeren 286 . Dit wel leyt ontrent 10 off 11 mylen van Londen ende gelijck geseyt is, een
myltgen van Ipsom op 't affgaen van een seer groote heyde,
waerby men altijt yemant vint, die met glasen ende anders de
besoeckers van 't selve dient.
Daernaer reeden wy vandaer weder terugge naer het dorp
van Ipsom, alwaer middachmael hielden. Ontrent ten vier
uren naerden middach reden weder vandaer ende passeerende door een boschagie ende over een seer groote heyde,
quamen des avonts in 't vleck ofte town van Cabaw dien
nacht ontr(ent) een half myl verder inde herberge van St. Joris
verblijvende.
Den i7den 's morgens ontrent ten 9 uren reeden weeder
vandaer ende passerende door het vleck Kingston 287 ende het
vermaerde Conincks Huys van Hampton-Court 288 mitsgaders,
door de dorpen van Sentichappel, Petersham 289 ende een huys
283 Mitcham.
284 zie blz. 221.
285 Ewell.
286 Het water wordt tegenwoordig niet veel meer gedronken, doch „Epsom Salts"
wordt in Engeland nog zeer veel ingenomen.
287 zie blz. zoo.
288 zie blz. 224.
289 Petersham.
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vanden Graven van Willougby, genaemt Hamhouse 290, quamen
opden middach tot Richmont, een fraye Marcketown off open
stedeken, waerbij een Coninckshuys, mede Richmondt 291 genaemt, in een seer schoonen oort licht; welck besien ende in 't
stedeken maeltijt gehouden hebbende, saten ontrent ten 4 uren
weder op, passerende dien aftermiddach voorby het plaisant
huys van Shene off Sion 292, de town Great Brentford, beyde
over de rivier leggende, de dorpen van Mortlake, Barnes ende
Barnelms 293 ende doorde towns van Pudney 294, waerom de
plaisante situatie der plaetse veel Edelluyden ende Grooten
woonen – – ende Fulham recht daer tegen over leggende– –
Wansworth 295 ende Batersey 296, mitsgaders voorby Chelsey 297
– – waer veel ende seer schoone Groote Heeren huysen leggen
ende onder deselve een gebouwt by den lestvermoorden Hartoch van Bockingam 't wel(ck,) de tegenwoordige Coninginne
om de plaisante situatie seer dickwels besoeckt, – – weicke town
recht tegen over Batersey aende andere sijde vande Rivier legt.
Passeerden voorts voorby 't dorp van Lambet ende 't huys
vande overl(eden) Amb(assadeu)r van Hare Ho. Mo., d'H(eer)
van Schoonewalle 298 door 't Suydwerck vande Stadt ende over
de brugge quamen des avonts wederomme tot Londen, hebbende in dit reysgen ontr(ent) 40 mylen affgeleyt, als volgende
memoire vuytwijst:
. 4 mylen
Van Londen op Strettam
Van Strettam op Midsom
z ,,
z
Van Midsom op Sutton .
Van Sutton op Nonesuch ..........
wat meer als 2 mylen vuytte wech rijdende maeckten van
dese groote myle ...
4
1
Van Nonesuch op Jewel ..
1
Van Jewel op Ipsom ..
15

55

)2

If

14 mylen
290 zie blz. 231.
291 zie blz. 223.
292 Sion House; in den i5den eeuw een nonnenklooster en daarna het landhuis van
den Hertog van Norfolk.
293 Barn Elms.
294 Putney.
295 Wandsworth.
296 Battersea.
297 Chelsea.
298 Zie blz. 233.
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14 mylen

Van Ipsom naer 't wel ende terugge
Van Ipsom op Cobham .....
Van Cobham tot herberge St. Joris .
Van Cobham op Kingston .
Van Kingston op Richmont
Van Richmont op Londen .

I
7
I
7
3
8

,,
,,
3,2

,,
P,
PI

Engel(sche) mylen 41
Den listen is d'H(ee)r de Haze van hier naer Hollandt verreyst in meeninge eerlangh terugge te keeren. Werde doorden
Advocaet geleyt ende naerderhant tot Gravisende op den wins
wachtende by my besocht.
Den 2.7sten vertrock d'H(ee)r Carpentier nae Bristol voor
eenige dagen sich in 't landt onthoudende.
Septembris.
Den 3den Septemb(ris) op St. Bartholome's dach – – wanneert binnen Londen kermis(se) is – – 299 sagen den Marischal
ofte overste vande Constapels der Stadt sittende op een cierlijck toegemaeckt paert ende hebb(ende) een gulden regimentstock inde handen, sijne verthoninge – – die alle jaren op desen
dach pleecht – – doen; hadde behalve sijne Dienaers voor hem
rijden 9 stadtstrompetters, die voor(de) Meyers, Aldermans, ende
andere Voorneme vande Regieringe haer huysen opgeblaesen 3°°
hebbende, daernae deselve gelijckelijck geleyde inde Morefields 301, alwaer om prijsen – die de Mayer aende overwinner
uytdeelde – – voorden Meyer, Aldermans ende Sheriff – – alle
gecleet met root scharlaeckesche rocken – – mitsg(ade)rs voor
denselven maerschalck ende andere vande Reegieringe met
haren vrouwen by extraordinaris worstelaers geworstelt wiert,
met toeloop van duysenden menschen om te sien.
Den 4den wiert weder met voorgaende solemniteyt voorde gemelte Heeren vande Regieringe mette booch geschoten om prijs.
'sAvonts quam d'H(ee)r Carpentier weder terugge tot Londen.
Ontrent dees(en) tijt, niettegenstaende den stilstandt van wapenen tusschen dit Rijck ende Spangien, is by de Duynkerckers
een Engels schip comende van Londen ende . seylende naer
Cambridge opde jaermerckt, genomen, sijnde geladen met
299 De zeer bekende Bartholomew's Fair werd tot 1853 op Smithfield gehouden.
30o fanfare blazen.
3o1 Moorfields.
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eenige coopmanschappen ende mercktgoederen, geestimeert
op 130.000 guld(en).
Den I 'den wierden buyten Londen tusschen de stadt ende
't Dorp Islington door twee Comp(agnie)n borgers eenige exercitien in 't velt gedaen voor eenige vande Regieringe. Hadden
daertoe vier stucken geschuts in 't velt; maeck(ende) met opwerpen van schansen, schanskorven, tenten ende anders tegens
de anderen schermutsende, vreemde verthoningen; de hoop
der omstaenders was soo groot, dat men 't velt niet bekennen
conde.
Den i zden Haere Ed(elen) werdende gevisiteert by den Heere
Amb(assadeu)r bequamen daernaer tijdinge, dat door quaet
weder ende sieckte van 't bootsvolck den lesten Aug(ustus)
voorl(eden) tot Cardiff in Wellis 302 ingelopen was 't Jacht Grotebroeck voor onse Comp(agn)ie uyt Indien gescheyden den 18
Meert voorl(eden) met eene ladinge van 287 M 264 lb. peper
138-sockel folie, costende aldaer 52059.13.8. 303 Brachten oock
mede voorde Eng(elsch)e Comp(ag)nie 't gebercht geweer vuyt
der Eng(elsch)e logie tot Batavia gestaen hebb(ende) ende by
den Javanen inde leste belegeringe vande Stadt verbrant 304.
Als:
238 degens.
113 loopen van musquetten.
36 piecken ende seepmessen 305.
140 forquetten 306.
270 spanriemen 3°7.
140 bandeliers, sonder maeten etc. 308•
Hiervoor ende van noch eenige, doch weynich, tabels hadden
d'Engel(schen) by acte aldaer pretentie gemaeckt van 200.000
R(eale)s van achten, waeruyt hare overgroote impertinentie
gemerckt can werden.
302 Wales.
303 Guldens-Grooten-Stuivers.
304 Gedurende het eerste beleg, begonnen den 26sten Aug. 1628.
305 Dr. J. W. Wijn had de goedheid mij eenige inlichtingen op militair terrein to
geven; „seepmessen" kan hij niet verklaren, wellicht worden daarmede korte sabels
of lange messen bedoeld.
306 musketvorken.
307 spanriemen voor schietbogen.
3 08 Musketiers droegen een bandelier, waaraan een twaalftal kokertjes hingen, elk
met een kruitlading voor een schot. Deze ontbraken dus bij de teruggezonden bandeliers.
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Des nachts daernaer heeft eenen Tristan l'Heremite – – sijnde
van goeden Huyse vuyt Brabant, doch door te veel studerens
tot verval van sinnen geraeckt – – sichselven verhangen, sijnde
noch 's avonts te vooren by ons ten eeten geweest, alhoewel in
sijn gealtereert gesicht de desperatie te speuren was. De reden
hem hiertoe beweecht hebbende presumeeren geweest te sijn,
omdat hy te voren seecker verhael vande tocht vande vyandt
opde Veluwe 309, tot Antwerpen gedruckt, ende seer partiael
luyd(ende) ten versoecke van sekeren drucker in 't Engelsch
getranslateert hebbende, waerover de Amb(assadeu)r sijne
clachte gedaen ende den drucker geapprehendeert sijnde, den
desperaten sich quader gevolch geimagineert heeft. Ende alsoo
ick den I4den gesonden wiert omte procureren, dat het lichaem
begraven wierd, bevand ick Baer comende 't selve door intercessie van anderen al gedaen.
Den I 6den wiert met groote solemniteyt in pfresOntie vande
Coninginne, alle de Groote van 't Rijck, ende den Amb(assadeu)r van Vranckrijck by Sijne Mt. den Pais met Vranckrijck
besworen, waer alsdoen sulcken banquet aengestelt was, wiens
gelijcken alhier noyt gesien. 310
Alsoo tijdinge bequamen dat het meeste gesonde volck van
't Jacht uyt Indien gecomen verlopen waren – – waeronder
eenen Cuyper, die, omdat hy de Comp(agni)e met cuypen niet
meer dienen mochte, sijne vingers selffs affgecapt hadde – –
soo sonde Haer Ed(elen) my naer Sandwiche aen Agent Maes om
het overseynde 311 van 't oorlochschip, tot convoy van 't Jacht
gedestineert, te doen verhaesten, doch den i 8den tot Gravi309 Tijdens het beleg door Frederik Hendrik van 's-Hertogenbosch deden de Spanjaarden onder opperbevel van Graaf Hendrik van den Bergh onverwachts in Juli 1629
een aanval met ongeveer I zoo() man op de Veluwe, met het doel om den Prins te noodzaken het beleg op te breken. De Spaansche troepen rukten niet alleen door de Veluwe
op, maar trachtten ook door de Betuwe en middels een aanval op Groningen en Emden
hun doel te bereiken. Amersfoort gaf zich den 14den Augustus over, maar de steden
aan de Ysel en de Zuiderzee hielden stand; ook liet de Prins zich niet uit het veld slaan,
zoodat de Spanjaarden wel de Veluwe in hunne macht kregen, maar Utrecht, noch
Amsterdam konden bereiken. Eensklaps verkeerde de kans, toen den 19den Aug. van
Dieden de stad Wezel, de opslagplaats van den vijand, innam en door dit wapenfeit de
Spanjaarden tot een snellen terugtocht dwong. Den z4sten Aug. werd Amersfoort weer
verlaten en hoewel Lunteren nog tot den z6sten d.a.v. bezet bleef, zoo trokken alle
Spaansche troepen toch spoedig daarna onder ontzettende plunderingen naar de Rijnprovincie terug.
310 De vrede met Engeland, reeds op den I4den April 1629 door Frankrijk gesloten,
werd eerst den i6den September d.a.v. door Lodewijk XIII plechtig ten overstaan
van Sir Thomas Edmondes te Fontainebleau bezworen. Zie blz. 119.
3 I I overzenden.
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sende comende, rencontreerde my de gemelte Maes, die my
verclaerde daertoe behoorlijcke ordre gestellt te hebben.
By den Command(eu)r Quast wierde ontrent deesen tijt twee
Duynkerckerschepen aen strant geiacht aen d'Eng(elsche) Custe
als eene ontrent Mary(gate) ende 't ander by Sandgate.
Den 2osten vertreck d'Heer Carpentier naer Cardiff, om 't
vertreck van 't Jacht te doen verhaesten.
Den 27sten is inde Nederlandtsche Kercke alhier een solemnele dancksegginge gedaen over 't veroveren van den Bos 312
ende wiert tegens den avont voor 't logement vanden Heere
Amb(assadeu)r met 25 ende voor 't onse met 15 pecktonnen
onder geluyt van trompetten, trommels ende musycque vreuchde bedreven ende geviert. Werdende daerboven noch uyt twee
stucken wyn ende twee bier – – die over 't gem(e 1 t e) logement
van (den) Amb(assadeu)r in een affgeslooten kerckportael laegen
– – aen alien die 't begeerde geschonken totdat se uyt waren,
waerover aldaer een extraordinarisen hoop volcx bijeen vetgaedert was; duyrende dit vieren bynae tot midnacht, wanneer
'tselve uytgeblust sijnde by de constapels vande Wards alles
weder in ordre wiert gebracht.
October.
Den 8sten Octob(er) wiert by de Gilden ende Gemeente
deser stadt Londen op de Gildhall ofte Raethuys vercoren
tot eenen nieuwen Mayer S(ignieu)r James Campbell, Alderman.
Den 3 den is d'H(eer) Carpentier wedergecomen van Cardiff
in Wellis.
Den 13 den naerdat Haer Ed(elen) doorden Secret(ari)s van (den)
Amb (as sadeu)r dies hadden laten vernemen, sijn deselve naer
Kingston – – een vleck dicht by 't Casteel Hamton Court, waer
de Co(ninck) althans was leggende – – vertrocken om audientie
te becomen by de Secretarissen Carleton ende Cooke, gecommitteert totte decisie van 't different hoe t(us sc)h(e)n d'onse ende
d'Eng(elsche) de handelinge beginnen souden, doch also den
Amb(assadeu)r van Vranckr(iick) audientie soude hebben, is die
bijeencomste uytgestelt totten 15 den.
Op welcken dach Haer Ed(elen) metten Amb(assadeu)r aldaer
comende, wierden naer een weynich vertoevens inde Camer
van d'H(ee)r Carleton op 't Hoff gelaeten, alwaer aende taeffel
312 Frederik Hendrik nam den i 3den September 162 9 's-Hertogenbosch in, waarna den
volgenden dag de capitulatie-voorwaarden werden geteekend.
Diener9
Een Die
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vonden sitten den amb(assadeu)r hebben(de) aen beyde sijden de
gemelte twee H(e e)r(en) secretarissen van den Coninck; ende
wierden Haer Ed(elen) achter d'H(ee)r Cooke ende d'Eng(e/schen) achter d'H(ee)r Carleton mede geplaetst ende alhoewel een
lange wijle in conferentie waren, soo is doch dese bijeencompste
vruchteloos geweest, sulx dat Haer Ed(elen) naer eenige vande
Commis(sariss)en des Coninx de saecke gerecommand(ee)rt te
hebben, weder tot Londen gecomen sijn 's anderen dachs 's avonts.
Den i 8den verdroncken door den over grooten regen ende
storten van 't waeter twee mannen inde straetgooten van Londen – – die dan als cleyne, doch snellop(ende) rivieren sijn –
ende ick alsdoen comm(ende) van den Graeff van Dorcet genoot
onderwegen oock mijn gedeelte, gaende op sommige plaetsen
over de knien door 't water, ende quam als een verdroncken
cat tehuys.
Dese dagen wierden gebruyckt om d'fi(e e)r(en) Commissarissen des Coninx te visiteeren ende 't besoigne te recommanderen.
Den 2osten 's morgens vertrock d'H(ee)r Amb(assadeu)r ende
ick in sijn geselschap naer 't Hoff tot Hampton Court, doch
alsoo Sijne Ex(cellent)ie dien dach geen audientie conde becomen, maer geappointeert wiert tegens 's anderen daechs naerden middach, sijn wy dien dach ende nacht tot Kingston verbleven.
Den 2isten ter gedesigneerde ure te Hooff comende, was Sijne
Mt. noch overtafel, die corts te voren eenige patienten vande
Coninxsieckte getoucheert hadde, doch wiert Sijne Ed(ele) corts
daernaer geadmitteert.
Alsdoen nam mede affscheyt van Sijne Mt. Sir Francis Cottington, Rid(de)r, Raet inden Secreten Rade, om eerst daechs
naer Spaignen als Amb(assadeu)r te vertrecken 313.
313 Sir Francis Cottington, geb. in 1578 heeft een zeer belangrijke rol in Engeland's
diplomatie gespeeld. Na het bekleeden van een eerste gezantschap's post in Spanje, in
Engeland teruggekeerd, verzette hij zich tegen het onbekookte plan van Buckingham
om persoonlijk met den Prins van Wales een huwelijksaanzoek aan het Hof te Madrid
te doen, doch toen de Hertog zijn voornemen desniettegenstaande doordreef, werd
Cottington opdracht gegeven in 's Prinsen gevolg mede te gaan. Na de mislukking van
de tocht naar Spanje verviel hij door toedoen van den Hertog, die hem zijn afwijzend
advies niet kon en wilde vergeven, in ongenade. Na den moord op Buckingham in 1628
werd hij weer in genade aangenomen en in zijn plaats in de diplomatic hersteld, waardoor het hem mogelijk was den 5den November 163o het vredesverdrag met Spanje te
sluiten; Booth vermeldt dus den datum van zijn vertrek naar Madrid.
Als een gevolg van dit vredesverdrag bewerkte hij den 2den Jan. 1631 het sluiten
13o

Den 2. 'sten wiert by proclamatie des Coninx geordonneert
alien Eertsbischoppen, Bischoppen ende Eertsdiakenen de
Parochien ende Capellen yeder onder sijn resort, te houden in
behoorl(iicke) reparatie 314.
Den 22sten 's avonts quam mette Heere Amb(assadeu)r door
Brantfort ende Chelsey weder terugge tot Londen.
Den 24sten is de H(e e)r Amb(assadeu)r met sijn familie vanhier naer Chelsey, ontrent een Eng(elsch)e myle van Westmunster ende 4 mylen van ons logement [gegaen].
Novembris.
Vanden 24sten [Oct.] tot den 7den hebben Haer Ed(elen), soo
d'Heeren Commis(sarissen), Amb(assadeu)r, als anderen vanden
Raet, ende secretarissen des Coninx haer besoignes gerecommandeert.
Desen dach – – den 7den – – dede den nieuw vercooren Mayer
opde Guildhall alhier voorde Gildes, representerende 't Corpus
ende Gemeente vande stadt, den eet naer ouder gewoonte.
Den 8sten 's morgens ontrent thien uren ginck de nieuwe
Mayer 315 deser stadt, vergeselschapt mette Sheriffs:Aldermans
ende alle Gildes, met groote solemniteyt ten deel te Mande ende
van een geheim verdrag tusschen Engeland en Spanje voor de verdeeling der Nederlanden, waarna het Palatinaat zou worden hersteld. Protestanten noch Roomsch-Katholieken vertrouwden hem; al naar het hem te pas kwam verhing hij de huik naar den wind;
Karel I maakte, wellicht door dien karaktertrek, voortdurend gebruik van zijne diensten
en belastte hem met de leiding van een hemieuwd gezantschap naar Spanje, waar hij te
Valladolid in 1652 kwam te overlijden.
314 Proclamatie van den ' den Oct. te Hampton Court tegen verval der kerken.

315 Sir James Cambell of Campbell, geb. 157o en overl. den 5den Jan. 1641/2 volgde
zijn vader in den ijzerhandel op. Na sheriff en alderman van Londen te zijn geweest,
werd hij in 162 9 tot Lord Mayor der stad verkozen en het is deze „Lord Mayor's show",
die Booth beschrijft en waarvan hij ook de zgn. „vertoningen" door kleine schetsen in
zijn journael illustreert. In den regel werden de groote kosten aan een dergelijken optocht verbonden, hetzij geheel of ten deele, bestreden door het gilde, waarvan de benoemde functionaris lid was, en zou zulks in dit geval dan geschied moeten zijn door de
„Ironmongers' Corporation", waarvan Campbell drie maal een bestuurszetel heeft ingenomen. Maar de welstand, waarin de nieuwe Lord Mayor blijkbaar verkeerde, heeft
hem de kosten zelf doen dragen; de dramaturg, Thomas Dekker, zette optocht en vertooningen in elkaar en beschreef Campbell's installatie in een gedicht „London's Tempe"
(Londen's lustoord) getiteld. Den 23sten Mei 163o werd hij door Karel I tot ridder geslagen; hij vereerde den i5den Juni d.a.v. den Koning een prachtigen beker ter gelegenheid van den doop van Prins Karel, den lateren Karel II.
Hij overleed zonder oir en legateerde bijna vijftig duizend Pond Sterling in hoofdzaak
aan verschillende instellingen tot weldadigheid. Onder deze legaten was er ook een van
£ aan zijn klerk, die blijkbaar uit dankbaarheid, in Mei 1642 een uitvoerige lofrede getiteld „A rare laterne of justice and mercy, exemplified in the many notable and
charitable legacies of Mr. James Cambell" uitgaf.
Dat Campbell nog andere handelsbelangen, dan juist die in den ijzerhandel had, straalt
door uit Booth's beschrijving.
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naerderhant te water naer Westmunster omme aldaer – – nae
ouder gewoonte – – aende Coninck sijnen eet te doen; vanwaer
hy, vergeselschapt als voren, naerden middach te lande weder
terugge quam.
De Lord Mayer op 't water comende, waren aldaer aengerecht
twee verthoningen:
Eerts: een Oceanus, Coninck der Ze den, sittende in een
schulp, voortgetogen by twee zeepaerden doorde zee swemmende, constel(iick) gewerckt. Verton(ende), dat d'Eng(elsche)
Natie wil sijn Meester vanden Oceaen.
Ten tweden: Een opgeswollen zee op wiens baren opgeborlt
quam een Zeeleuw, representeerende d'Oost-Indische Comp(ag)nie, – – wiens wapen met 2 dergel(cke) Leuwen verciert
is – – alsoo de Mayer van die Comp(ag)nie is een hooftparticipant; hierby waren gevoecht eenige walvissen ende andere
zeeschepselen, in regard dat denselven mede is meyer off deken
vande stapel der Lakens, Gouverneur vande fransche ende
Gevrijde 316 vande Oostlandtsche Comp(ag)nie. Op deze Leuw
sat een persoon, cierlijck toegemaeckt, representeerende Tethis,
vrou vanden Oceaen ende Coninginne der Zee.
Voorden leu waren twee meerminnen, houdende in haer handen de wapenen vande twee Sheriffen der Stadt.
Voor dese barge vanden Meyer volchen noch andre tseventich barges vande 8 Comp(ag)nien ende tsestich Gilden, yeder
met sijne banieren op 't costelijxte verciert, ende op 't lest de
barge vanden Meyer selffs mette Sheriffs ende Aldermannen der
stadt, verciert met de banieren des Coninx ende der Stadt.
Dese bargen voortvaerende, wierden onder wegen eenige
mortieren ende vierwercken aengesteecken, ende com(ende)
voor 't Hoff te Withal hielden aldaer een -wijle stil, alsoo de
Coninck, de Coninginne ende andere Grooten te veynster uytlaegen, dese verthoningen aensiende.
Daernae voortvarende lande de Meyer ende de sijne tot
Westmunster met alle de Gilden in ordre met gespel ende geluyt
van trompetten in 't Parlementhuys intredende, alwaer hy
ontrent een uyr daernaer aen Sijne Mt., vergeselschapt met twee
Grooten, den eet deede.
't Selve gedaen sijnde, keerde in voorgaen(de) ordre weder te
lande naerde Gildhall ende passeerende voorby St. Pauls, wier316 gevrijde of vrijman, lid van een gilde.
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den aldaer ende in Sheepsijts noch dese vertoningen gedaen.
EenVogelstruys, hebbende een hoeffijser inden beck, op welck
sat een Indiaensch Moortien, hebbende in d'eene handt een flits
ende inde ander een lange tabackpype; beneden welcke aen de
vier hoecken van 't Tonneel geplaetst waeren twee persoonen,
representerende een Turck ende Persiaen, een pieckenier ende
een musquettier.
De Vierde Vertoninge was genaemt de Lemniaense Smidse,
waerinne Vulcanus, de smit van Lemnos, met sijn knechts – –
de Reusen – –, gen(aem)t Pyraomon, Brontis ende Sceropes, to
saemen wercken ende ondertuschen in 't passeren van(de)
Meyer een lietgen songen; op een hoeck van dese smidse sat
Cupido met een hooch ende pijlen ende boven opden topp sat
Jupiter, in sijn handen hebbende den scepter van driebubbelde
vierighe straelen.
De Vfrffde Vertoninge was genaemt Londons lusticheden, off
't gewenst Velt, gespelt opden Mayers naem van Campbell of
SchoneVelt; dit was een boom in de vier jaergetijden, gecroont
door Engelen, rijckelijck verciert, ende was rontom vervult
met claver ende bloemen, de vruchtbaerheyt des landts betekenen(de), om weicken boom stonden in vuytwendicheyt
Tytan, Flora, Ceres, Pomona, Ver ende Aestas, ende inde
top van alien een Leuwenhooft, behooren(de) tot des Meyers
waepen 317.
De Leste ende Vide vertoninge wiert genaempt Apollos Palleys,
waerinne geplaetst waeren seven personen, representerende de
seven vrije consten. Apollo self vooraen sittende.
Onderwijl deze vertoningen gedaen wierden ende de Meyer
in 't wederkeeren, gelijck oock doen by inde Gildhall gecomen
was, wiert aldaer open Koff gehouden ende wel meer dan vijftich taefelen gespijst op treffelijck(ste) voorde genodichden, den
Meyer, Aldermannen, eenige vande Gilden ende Vreemdelingen, soodat de gansche hal ende sijne bijhebbende cameren ende
vertrecken gansch vervult waren vande taefelen.
Inde Vierschare waren drie taefelen aen wiens opperste aten
de voornehmste Heeren genodichde, als aende eene sij de den
Marquis Hamilton, de Graven van Arondel, Suffolck, Northampton ende Danby, de Barons Herbert ende Bertue, Sir Paul
Pander, gewesen Ambas(sadeu)r tot Constantinopelen, ende Hum3 17 een zgn. sprekend wapen.
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frey Mey, Raet inde Secreten Raede des Coninx, ende aende
oversijde vandeselve taefel de Heeren Amb(assadeu)rs van
Venetien ende Nederlandt, den Grooten Segelbewaerder ende
bewaerder van 't Secreet Segel des Coninx ende Coninckrijx,
de Graeven van Derby ende Jelly, de H(ee)r Carleton, vicomte
van Dorchester, een Venetiaansch Graeff metten Secretaris van(de) Amb(assad)e, den Generael Carpentier ende Ad(vocae)t
Heemskerck, als Gedep(uteerde)n van de Nederlantsche OostInd(ische) Comp (ag)nie .
Aende tweede tafel saten eenige Barons, Baronnets ende
andere Ridders van 't Bath. Ende aende IIIde d'Edelluyden
vande twee H(eere)n Amb(assadeu)rs ende andere Grooten,
waeronder ick mede mijn plaets bequam.
Beneden de Vierschaer aten de Dienaers ende andere vande
voorn(oemde) heeren. In een andere Camer apart aten den Meyer,
Sheriffs ende Aldermans, die by hen genodicht hadden Rubens,
Agent van Spaingen.
Voort waren in eenige andere Camers geplaetst alle de Vrouwen vanden Meyer, Sheriffs ende Aldermans bijden anderen.
Ende de dochters, nichten ende genodichde juffers vandeselve
daernaest aen apart. Een wonderlijck leven was alle de gemeene
luiden ende vremdelingen te sien eten twelck niet sonder disordre ende gulsicheyt toeginck; sulx dat ick meene, dat sommige
sich 't surfut – – een overladinge, waervan dagel(iick)s bier veele
sterven – – opden hals geiacht sullen hebben 316.
Ter halver maeltijt de Meyer incom(ende), versocht rontom
gaende, soo wel bijde grote, als mindere, dat yeder vrolijck
soude sign.
Dese maeltijt gedaen sijnde gingen de genodichde yeder haers
weechs, ende de Meyer, Sheriffs ende Alderm mien, vergeselschapt met al de Gilden – – in ordre gaende – – nae St. Pauls
Kercke ter predicatie. Vanwaer des avonts in gelijcke ordre
wedercom 'ende) wierden op nieuw eenige vertoninge gedaen
ende dit feest metten dach geeyndicht.
Den 13 den wierden in Totelfield 313 by Westmunster in p(rese)ntie vanden Coninck ende veele Grooten gemonstert eenich
voetvolx ende meer als 1 000 Ruyters vande Provincie van
318 surfut of surfeit, maagoverlading van te veel eten of drinker.
319 Totelfield; lees Tothill fields; blijkbaar een exercitieveld op de plaats, waar thans
Rochester Row in Westminster is gelegen, ten Z. van St. James Park.
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Middlesex, staende ten opbot v an(d e n) Coninck als de benden
van Ord(onnantie) 320 in Vlaenderen.
Den 13 de ende i4de sijn wy met onse Suite verhuyst ende
comen wonen in 't huys van James Cambell, alsnu Meyer van
Londen, staende recht tegen over de Parochie van Andrew
Undershaft, waer d'Heeren Amb(assadeu)rs Joachimi in gewoont
ende d'Heer van Heemstede, in gelogeert hadden 321.
Den i4de sijn de Graven van Somerset, Bedford, Essex, ende
Claire, Barons van Saye ende Lincon, S(i)r Robbert Cotton ende
M(aste)rs Flud ende St. John alle Parlementsgeaffection(eerden)
door last des Coninx in apprehentie genomen 322.
Den 15 was de dach dattet verraet van 't boscruyt onder 't
Parlementhuys A0 1605 gel(ucki)x ontdeckt -\,>iert, welcke
d'Eng(elsche)n alle jaren tot een danckseggingdach gebruycken,
des avonts overal vreuchde vieren maeckende, gelijck wy oock
deden 323.
Den 27 was de dach vande croninge van Coninginne Elisabet,
die d'Eng(elsche)n noch vieren, alhoewel de geboortedach van
desen Coninck, die den 29ste daeraen was, gans niet off seer
weynich vierden 324.
D'overige dagen van dese maent wierden besteet in visiten
ende re-visiten aen ende van den Amb (assadeu)r ende d'onse.
December.
32o Dr. J. W. Wijn had de goedheid mij deze en een paar volgende toelichtingen
te geven: „opbod" houdt verband met „opbieden", d.i. oproepen; de troepen staan
dus ter beschikking van den Koning, evenals in de Zuidelijke Nederlanden de Benden
van Ordonnantie. Deze vormden aldaar een staand leger, dat dus steeds ter beschikking
van den souverein was.
321 In Leadenhall Street.
322 Booth vermeldt hier de gevangenneming van eenige personen, die verdacht
werden van den invoer en de verspreiding van een geschrift, getiteld „Proposition for
his Majesty's Service to bridle the impertinency of Parliaments". De rechtszitting vond
eerst plaats op den 29sten Mei 163o, toen Booth in Cornwall reisde. De hoofdschuldigen waren Robert Carr, Graaf van Somerset, de Graaf van Clare, Baron Saye en Sele
Sir Robert Cotton, Oliver St. John en John Selden en toen kwam aan het licht, dat
het bewuste geschrift ongeveer negen jaar te voren geschreven was door Sir Robert
Dudley om Jacobus I te bewegen zonder parlement te regeeren. Tijdens de zitting
werd de koninklijke boodschap van de geboorte van Prins Karel, den lateren Koning
Karel II, voorgelezen, waarna de President de zitting sloot en de zaak van de rol nam.
De Koning stopte daarna de vervolging, ontsloeg de verdachten uit de gevangenis
en beval vernietiging van het geschrift. John Rushworth beschrijft in zijn „Historical
Collections" 168o wel het rechtsgeding, maar niet de inhechtenisneming.
323 Guy Fawkes' day wordt den 5den November van elk jaar nog steeds door vreugdevuren herdacht.
324 Niet geheel juist: Elizabeth besteeg den troon op dien dag, dock werd eerst den
I5den Jan. N. St. d.a.v. gekroond.

135

Den 5den verstonden, dat de Duynkercker schepen, inde 20
uytgeloopen, aende Eng(elsche) Custe groote schade deden,
waervan een, voorsien met 4 stucken ende tus(schen) 4o ende
5o mannen, by Arundel 325 door den Commandeur Quast aen
strandt geiaecht wiert.
Een Hamburger schip geladen met ontrent I 000 stucken
laecken, d'Eng(elschen) toebehorende, wiert mede byde Duynkerckers genomen ende tot Nieuport ingebracht.
Alhier quamen oock weder d'Eng(elsche)n, die uyt het Eylandt
van St. Christoffel 326 ende St. Jacobstadt – – hun Colonie aldaer
byden Coninck vereert aende Graef van Carlisle – – doorde
Spaensche vloote vermeestert waren, naer een cleyne slach
sonder merckel(iick) tegenweer verovert ende eerst d'Eng(elsche)
oorlochschepen ende daernaer het Eylandt ende stadt, welcke
de voors(egde) Engelsche – – onvoorsien van alle nootsaeckelijckheden – – in seer oude scheepiens terugge sonden, soo d4
sy – – ter ware hun eenige Nederlantsche schepen ontmoet
ende van 't geen hun nodich was voorsien hadden – – alle souden vergaen hebben. Van deze twee acten, geschiet contrarie
de stilstant van wapenen tusschen dit Rijck ende Spaignen,
wert byde Eng(elschen) weynich reparatie gesocht.
In dese maent wiert binnen Londen mede gehouden de vierendeeljaers rechtpleginge – – Quarter Sessions gen(aem)t – – gaende over de misdadige, welcke grooter sijn dan de maentlijcke,
alsoo dan de gevangenhuysen geruymt werden. De condemnatie ende uytspraecke van(de) sententie geschiedt in 't openbaer
tegens yeder gevangen, welcke bijden Recorder in presentie
vande Justices uytgesproken sijnde, niet te wederroepen ofte
verminderen is by yemant, als alleen by den Coninck over leven
ende doot disponer(ende).
Alsnu waren ontrent hondert gevangene gesententieert ende
31 ter doot veroordeelt, waeronder 8 by den Coninck gepardon(ee)rt wierden.
Volgens dese condemnatie wierden op den 2osten Decem(er)
drie ende twintich van deselve op 8 karren – – ende op yeder
3 – – vast gebonden sijnde, naer Tyborn 327 - - de rechtplaetse
325 kustplaats in Sussex.
326 St. Christoffel, thansISt. Kitts genaamd, behoort tot de kleine Antillen. St. Jacobstadt is vermoedelijk een vergissing; wellicht bedoelt Booth Charlestown.
327 Zeer waarschijnlijk hebben de galgen te Tyburn gestaan in den zuid-westelijken
hoek van de plaats, die thans Connaught Place N.W. wordt geheeten.
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ontrent 4 Eng(elsche) mylen van 't gevangenhuys – – gevoert,
vergeselschapt doorde dienaers vande justicie. Onderwegen
wiert haer voor St. Pancras kercke – – waerse stilstonden – –
een vermaninge by een Predicant gedaen, om hun te bereyden
ter doot, ende daernaer voorts rijdende naerde galge, wierden
aldaer een voor een vast gemaeckt, om de galge een coppel
van XII ende d'ander van XI aen den anderen, waeronder 5 off
6 Edelluyden waeren.
't Was voorwaer een deerlijck spectakel de eenen te hooren
clagen ende kermen, den anderen sich te ontschuldigen van te
onrechte door valschen eet der getuygen – – welcke hier inden
naem des Co(ninx) swerende voor alle, alwaer 't zoo ter contrarie, gelooft werden – – gecondemneert te sijn; ende noch
deerlijcker andere ende die meestendeel de coornsack met lichtveerdicheyt, sonder apprehentie des doots, te sien toebinden.
Eyntlijck alle vast sijnde, wiert bij den Predicant een gebet in
't g(e)n(er)ael gedaen ende by mette misdadige ende omstanders den 5 I psalm 328 uytgesongen ende hun tot Godt vermaent
hebben(de), sijn haer de twee karren, waerop de twee koppel
stonden, ontreden, ende sy bleven hangen; welcke voorts by
haer naeste vrunden 329 ende bekenden tot een laetste vruntschapsbetuyginge by de beenen getrocken, op 't hart geclopt,
ende soo aen een corte doot geholpen werden. Ondertusschen
reed een vande dienaers van justicie ontrent een Engelsche myl
teposte ende wedercomende, naerdat de beul de clederen vanden gehangene uytgetrocken hadde, wierden deselve affgesneden ende de lichaemen aende vrunden behandicht ende die geen
vrunden hadden inden wech ontrent de galge begraven.
Den 28 de voorpoorte van ons huys des avonts ontrent 7 urea
– – naer gewoonte – – openstaande, wiert tuss(chen) die ende
die tweede deur, by d'een off d'ander hoere een p(rese)nt van
een kint van 2 off 3 maenden nedergeleyt, welcke aende opsich328 Holy Bible. Cambridge 1648. Psalm LI. Verses 1 & z.
I. 0, Lord consider my distress,
And now with speed some pity take:
My sins deface, my faults redress,
Good Lord for thy great mercies sake.

2. Wash me o, Lord and make me clean
From this unjust and sinful act,
And purifie yet once again
My hainous crime and bloudy fact.
329 vrunden: bloedverwanten.
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ter vande Ward ofte buerte aengegeven sijnde, wiert 'tselve kint
op kosten vande Ward bestaeyt, alsoo sich des niemant wilde
aentrecken, omdat alhier een gewoonte is, dat die het aenraeckt,
't kint moet onderhouden.
Ao 1 63 o Januarius.
Ontrent deesen tijt uyt Nederlandt overgecomen sijnde tuss(chen) 4 ende 5 000 Eng(elsche) soldaten byde Staten G(e)n (er)ael
gecasseert, welcke tot Londen ende Westminster met groote
trouppen bedelden ende des avonts de straeten onvry maeckten,
is op den 6den January by proclamatie – – op gewoone plaetse
geaffigeert – –, ged (ateert) den 27 Decemb(er) 162 9 oude stijl,
uytten naem des Co(ninx) gelast, dat sich yeder van deselve
naer de plaetse van hun geboorte ofte wooninge souden begeven sonder in de Steden van Londen, Westmunster ende
andere 'anger als reysers toestaet te verblijven op pene van
straffe naerde wetten van 't Rijck. 33°
Den Ede is de Amb(assadeu)r van Spaignens tot Gravisende
aengelant.
Den i then, Nieujaersdach naer(de) oldestijl, is de spaenschen
Amb(assadeu)r Don Carlo di Colomna van Gravisende met bargen tot Londen aen(den) Tour aengelangt, alwaer by door den
Graeff van Nieuport, den M(aste)r der ceremonien, ende sijnen
Luitenant uytten naemen des Coninx verwellecompt ende in
's Co(ninx) carosse geleyt sijnde, die van sijn gevolch – – bestaende in 2 off 3 Spaignaerden, eenige Italiaenen ende Vlaemingen, doch weynich dienaers – – sich geplaetst hebbende inde
carossen van andere Graven ende Grooten van 't Rijck, die
ontrent 22 in getale aldaer waren met tamel (icke) ende geen
extraord(inaris) eere, door de stadt van Londen naer sijn logement – – sijnde inde straet van Aldersgate – – gevoert wiert.
't Scheen voorgenomen was den gemelten Amb(assadeu)r
met eenige meerder solemniteyt ende eere te ontfangen, alsoo
daertoe 8 off 10 van 's Coninx helbardiers ende anderen tot
aenden Tour gecomen waren, doch op de begeerte – – soo 'k
meene – – van deselve Amb(assadeu)r ende om den loop van
33o Proclamatie van 27 Dec. 1629 / 6 Jan. 163o te Westminster . . . . om vrije doorgang te verleenen aan die Engelsche en Schotsche soldaten, die de koning terug geroepen had uit hun dienst bij de Staten-Generaal, totdat de koning gelegenheid zal
hebben gekregen om hen weer tot zijn dienst op te roepen. En dat zij in hunne respectievelijke landstreken met alle liefderijke respect, verschuldigd aan mannen, die
trouw de bondgenooten van hunne vorsten hebben gediend, zullen worden behandeld.
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het gemeene volck — — welcke hy niet heel aengenaem was — —
is het naergelaeten; waerom hy oock op dese dach ende daerenboven oock een ure voorden gedesigneerden tijt — — yder inde
kerck sijn(de) — — gecomen is, am 't volck, airede daer gecomen,
te abuseren 331.
Ontrent deesen tijt seker persoon logeren(de) op Holborn,
een plaetse alhier binnen Londen, in een huis, waer by gewoon
was te logeren, ende om tijtverdrijff met een kint van seven jaer
somtijts te spelen; dit kint op eenen morgen op sijn camer
comende, daer hy noch te bedde lach, trock al spelende hem
sijnen degen, daerontrent sijnde, uytten schede, daermede schermende; waerover hy het kint te vergeeffs verboden hebbende,
in 't hemde opstont ende 'tselve geboodt, dat het sijn geweer,
weder inde schede — — die hy voor hem inde hant hielt — — soude
steken; welcke in plaetse van inder schede, hem 'tselve, een
merckelijck exempel vande wrake Godes, in 't bovenste vande
byck stack; hy hem dootel(ijck) gequetst voelende roept het
huysgesin, belijt, dat hy 's kints vader vermoort hadde, tot
getuygen van sijn willige confessie nemende, ende corts daernaer sterft.
Een gelijck exempel van wraecke Godts gebeurde nu op de
leste cessie den i 7den Decemb(er) voorl(eden), alswanneer een
Edelman gecondemneert werde, die sijn eygen moeder uyt een
frenesijn 332 op soo een plaetse ombracht, waer sy te voren een
van hare naeste vrunden mede vermoort hadde.
Den 6/16 drie Coningend(ach), naerden olden stiji, 's aftermiddachs ten drie uren is den nieuaengecomen Amb(assadeu)r
van Spaignen by Sijne Mt. audientie verleent.
Hy wiert doorden Graeff van Salisbury, veel Ridders vande
Bathe ende andere voornehme Edelluyden met 's Coninx ende
andere Groote Heeren carossen, uyt sijn logement met gewoon1(ikke) ceremonien te Hove tot Wite-hall gebracht; ende de
trappen opwaerts over de galderye — — die rontomme beset was
met 's Coninx Archiers — — tot aen 't bancquethuys geleyt, alwaer de Coninck — — geaccompaigneert met veele soo Engelse
als Schotse Graven, eenige bischoppen ende voornehme van
't Rijck — — met de Coninginne — — gevolcht van ontrent 8o
Groote Dames ende Staetjuffers — — bereyts gecomen waeren,
331 abuseren: misleiden.
332 frenesijn: frenesie, waanzin.
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ende sich nevens den anderen op een verheven plaetse, ofte
throon, – overdeckt met een costelyck doselet gel&ck) oock
de gansche sale met overconstige ende costelijcke tapijten behangen was – – in twee stoelen nedersetten; de Groote Heeren
rontom haer, ende de vrouwen ende Staetjuffers alle nevens den
anderen van(de) throon aff, totte deur vande saele – – een seer
groote lengte – – staende, die d'eene sijde vande gemaeckte
allee besetten, gelijck aen(de) oversijde by die vande Pensioners 333 — — sijnde alle Edell(uyden) – – des Coninx mede gedaen
wiert. Den Amb(assadeu)r -- wiens Edelluyden ende Dienaers
mette M(aste)r ende Luit(enant) vande Ceremonieen vooruyt
gingen – – de deur incomende, wiert by de Graeff van Hollandt,
Cap(itey)ne des Guardes du Roy, ende den Grave van Mongondry, Groot Camerlinck, ingehaelt, ende, voort tredende dede
sijne eerste reverentie; daernaer met eenige minder eere de
Groote Vrouwen aen(de) eense sijde groetende, totdat hy in 't
midden den tweede ende ontrent den throon ende persoon van
Sijne Mt. ende de Coninginne, met een seer submissive contenantie de derde reveren(tie) gedaen hebbende, sijne Propositie
in 't Spaens – – welcke by sijnen tolck geexpliceert wiert – –
began, ondertusschen oock somtijts naerde Coninginne keerende, ende sich tot twee off drie maelen – – doch voor een
corte wijl – – decken(de) ende naerderhant – – alhoewel den
Coninck gedeckt was – – alden tijt ontdeckt staen(de); welcke
propositie geeyndicht ende hy sijne brieven van credentie 334
– – die niet geopent wierde – – geexhibeert hebben(de), wiert
deselve met eenige weynich woorden by Sijne Mt. beantwoort,
ende naer dat sijne Edelluyden ende by voor 't leste beyde Hare
M(ajes)t(eit)en handen gecust hadde, wiert hy, als by ontfangen
was, weder gedimitteert ende naer sijn logement gevoert, sonder dat eenige meerdere als ordinaris solemniteyten in sijne
audientie gepleecht wierden.
Op de voorhal vande presentie camer waren alsnu de mueren
behangen mette Tapeten vande slach mette Spaensche vloot
333 Pensioners: hun titel luidde „Gentlemen-Pensioners", doch zij worden thans
„Gentlemen-at-Arms" genoemd. Deze lijfwacht, die slechts bij groote ceremonien dienst
doet, werd door Hendrik VIII ingesteld; zij heette toen „The Spears of Honour". In
vroegere eeuwen was de post koopbaar, doch de regels tot toetreding werden in 1861
veranderd. De benoeming berust sedertdien in handen van de Kroon; op voordracht
van den opperbevelhebber benoemt de regeerende vorst slechts officieren, die in werkelijken militairen dienst zijn geweest en zich daarin bijzonder hebben onderscheiden.
334 credentiebrief: geloofsbrief.
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A(nn)o 1 5 8 8 335 , 'twelck noyt te voren alsnu geschiet was, soo 't
schijnt om de Spaensche hovaerdye in balance te houden.
Den zosten hadde de Spaensche Amb(assadeu)r priveAudientie by Sijne M(ajes)teyt.
Ontrent dees(en) tijt quaemen tijdingen aen 't Hoff alhier, dat
in Yerlandt in een tumulte seeckere bischop ende ettel(iicke)
predicanten dootgesmeten waren by 't gemeene volck, dat te
seer totten pausdom geneycht is 336.
Den 28sten is d'Heer de Haze uyt Zeel(an)t weder alhier aengelangt, die meer als 5 maenden ald(ae)r geweest hadde.
Den 3osten wiert doorden Coninck aen die van Admiraliteyt
alhier gelast, geen commissien meer te verleenen aende Eng(els)e
vrijbuyters tegens Spaignen.
Februarius.
Den I 'den vertrock de H(ee)r G(e)n(er)ael Carpentier van
Londen naer Gravisende om metten eersten wint naer Zeelandt
te seylen, verselschapt met S(igneu)rs Hullsst ende Rippers, wien
den Advocaat tot sijn vertreck, welcke was den 1 5 den daernaer,
aldaer bygebleven, ende daernaer weder terugge gekeert is.
Alsoo eenige schepen van onse Comp(agnie) doorden storm
ontreddert in verscheyden havenen van Engellandt ingeloopen
waren, soo is by den Gedep(uteer)den alle ordre tot reparatie
ende vertreck vande schepen gestelt ten eynde hare reyse naer
Indien gevordert werde.
Den —9— alhier Vastenavont sijnde, op welcken dach de
19
Printes 337 , ofte verbondene Ambachts- ende Winckeljonges, van
alien ouden tijden groote vrijicheyt gehadt ende noch hebben,
doende alsdan by 't samenrottinge groote moetwille, waer al de
constabels der stadt yder in sijn Ward ofte gedeelte, met hare
sergeanten ende wacht inde wapenen ende bysonder by alle de
poorten, om te beletten geene derselve ambachtjonges in 't velt
by den anderen comen mochten, gelijck oock inde Morefields
twee nieuwe Comp(agnies) vrijwill(ege) schutters van Londen
ten dien eynde hare exercitien deden.
335 Armada. Zie biz. 85.
336 In een schrijven van den 'sten April 163o beklaagde de bisschop van Kilmore
in Ierland zich hierover en over de toeneming van de Roomsch-Katholieken en van
hun optreden tegenover de Protestanten bij den bisschop van Londen.
337 printes: apprentices, leerjongens.
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Martius.
Den Eden wiert Mons(ieu)r de Fontaine, die als ordinaris
Amb(assadeu)r van wegen den Coninck van Vrankrijck alhier
resideren ende.de Graeff van Chasteauneuf verlossen sal, doorden Graeve van Nieport ende andere met 's Coninx ende ontrent 3o Groote Heeren carossen met des Amb(assadeu)rs ende
d'onse van Tourhill 338 seer treffelijck ingehaelt.
Met hem sijn gecomen een fransche minne voor de bevruchte
Coninginne, met 8 Capucyner Monicken haere Mt. vergest 338,
waarvoor aende sijde van Somersethous – – 't Hoff vande
Coninginne – – een Abdye bereyt is, in plaetse vande caetsbaen,
ald(ae)r gestaen hebben(de).
Den i9den hadde de fransche Amb(assadeu)r met gewoone
solemniteyt by S. Mt. audientie.
Den dwerch vande Coninginne by eenige juwelen van Haer
Mt. met een schip uyt Vrankrijck gescheept, wiert byde Duynckerckers genomen, doch naerderhant terugge gesonden.
Alsoo de papiste ondersaten deses Rijx te grote vrijicheyt
gebruyckten inde missen byde Coninginne, d' Amb(assadeu)rs
van Venetien, Spangien ende Vranckr(ck), sijn door last vanden Co(ninck) eenige 30 off 4o in hechtenisse gestellt, die in 't
huys van Am(bassadeu)r v(an) Spaignen misse gehoort hadden.
Aprill.
Den 3 den Aprilis is in Zeelandt getrout d'H(ee)r G(e)n(er)ael
P(iete)r de Carpentier, een vande Gedeput(eerde)n met Juffr.
Maria Ravenell, op welcker feeste de H(e e)r Ad(v o c a e)t dese
versicules gesonden heeft 340.
Ontrent dees(en) tijt een vande Coninginnes Monicken den
Coninck in sijne predicatie een ketter genoemt hebben(de) wiert
weder naer Vranckryck gesonden 341.
Den 18 d'Heer Amb(assadeu)r Joachimi, d'onse visiteerende,
verclaerde, dat hem vanden Coninck gesecht was, dat S. Mteyt
thien schepen in zee hadde met intentie om noch meer daerbij
te voegen ende in Duyns ende daerontrent byeen te houden
338 Towerhill.
339 vergest, lees: vergast. Met de komst dezer monniken werd dus Henrietta Maria.
door Karel I een genoegen gedaan; trouwens een en ander was ook bij het huwelijksverdrag bedongen. Een der monniken maakte zich dermate onwelgevallig, dat hij kort
daarna wederom uit het land werd gezet.
340 Als bijlage opgenomen in dissertatie van Dr. D. H. Smit. Johan vanHeemskerck
1597-1656.
34 1 Zie hierboven.
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tot breyderinge 342 vande Duynkerckers ende waerschoude Sijn
Ed(ele) d'onse met eenen dit aen hunne principalen te schrijven,
alsoo niet sonder naerdencken is, dat op onse retourschepen uyt
Indien soude mogen gepast werden, ende dat dese schepen ten
lien eynde toegemaeckt sijn.
Den 20 's morgens vroech is den Graeff van Penbroke een
van de Commiss(arissen) in ons besoigne ende Hoffm(ees)t(e)r
des Co(ninx) in sijn bedde dootgevonden, sijnde 's avonts te
voren noch gesont geweest 343.
Ontrent dees(en) tijt vercregen die van Londen consent vanden Coninck om alle nieuwe huysen op onbebouwde erven getimmert, dicht by de stack, doch buyten de vrijheyt staende, om
te werden, omdat, soo sy sustineerden, door de Vreemdelingen,
daerinne com(ende) woonen, de neeringe uytte stadt gediverteert ende derwaerts getrocken wierden 344.
Den 24sten wiert over dese stadt de gewoonlijcke Quarter
jaers rechtpleginge gehouden, ende naer voorga(end)e condemnatie 18 opgehangen om seer geringe dieverijen, doch sekere
12 Duynkerckers, die in dese riviere een schip meenden te
rooven, alsdoen medegevangen ende voor recht gebracht sijnde,
wierden ongehoort weder naer 't gevanckhuyse gesonden.
Dant veniam corvis, vexant censura columbas 345.
De vrouwen vande geene, die wegens de rechters van Amboina gedeposeert hebben ende althans inde Hage waren, deden
mede een voetval voorden Coninck, versoecken(de) hare mans
terugge ontboden mochten werden, door instigatie vande
Eng(else) Comp(agnie) om ons noch meer te becladden ende
beschuldigen over 't uytstel van justitie op 't proces in questie
hangende.
May.
Den 9 des avonts is d'Heer G(e)n(er)ael Carpentier wedergecomen uyt Zelant, medebreng(ende) sijn nieuwgetroude huysvrouwe.
Den 1 6den 's aftermiddachs was inde straet after ons hugs
342 breyderinge: breideling.
343 William Herbert, derde hertog van Pembroke, geb. den 8sten April 158o, overl.
den ioden April 163o aan een beroerte, nadat hij den vorigen avond „a full and cheerful
supper" bij vrienden had genoten, in zijn woning „Baynard's Castle" te Londen. Hij
werd in Salisbury Cathedral begraven; zie blz. 163.
344 Karel I vaardigde den 6den Juli 163o te Nonsuch een proclamatie betreffende
den aanbouw van nieuwe woningen in en nabij de City van Londen uit.
345 Zij schenken den raven genade, en plagen de duiven door vitterij.
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eenen grooten Brandt, die drie huysen consumeerde, ende ten
ware des regen – – daerinne vorderlich – – niet gecomen ware,
soude eenen grooten brant veroorsaeckt hebben, alsoo de
meeste huysen van hout ende leem gemaeckt sijn.
Den z3sten heeft de Amb(assadeu)r Joachimi door last vande
Staten (Ge)n(er)ael geviert over de Victorie van Phernambuco
inde West Indien, met gewoonl(icke) solemniteyt, waer wy ons
alsdoen mede lieten vinden 348.
De presumtien van dat de Coninck doorde voorgemelte
thien oorlochschepen op onse retourschepen uyt Indien soude
passen om die te becommeren, in waerheyt der saecke veranderende, ende d'onse daervan versekert sijnde, soo hebben
d'Heeren Gedep(uteer)den gesolveert my naer Plemouth te senden, om – – onder 't pretext vande saecken vande West-Indische Comp(agnie) waer te nemen, my pro forma in commissie
gegeven – – dagelijx mette vischers aldaer in zee te gaen, ende
scherp uyt te sien naer onse retourschepen uytte Oost-Indien
comende, die, Haer Ed(ele) my mede gegeven brieven over te
geven, ende te waerschouwen, datse geene Eng(else) havens off
oorlochschepen aendoen souden, soo ben ick dan, mijne commissie ontfangen hebbende, ende in mijn geselschap Hendrick
Doedens, clercq van den Advocaet Heemskerck, – – die ick
van Plemouth 348 tot dien eynde op Falemouth 349 seynden soude
– – den z4sten tegen den avont – – hebbende in twee dagen
geen paerden te huyr connen becomen – – van Londen gescheyden; ende tot Westmunster aen 't posthuys comende, in meeninge te post te gaen, alhoewel ick aldaer een wijle subsisteerde,
conde evenwel dien avont geen paerden becomen, maer wierden
346 Na de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn drongen de Staten-Generaal
bij de West-Indische Compagnie aan om niet slechts met het doel om buit te maken krijg
te voeren, maar ook om land in Zuid-Amerika in bezit te nemen en om zich daarop te
vestigen. Na rijp beraad besloot de West-Indische Compagnie om, nadat Piet Heyn in
's lands dienst was overgegaan, haren admiraal Hendrick Loncq naar de West te zenden
met opdracht Pernambuco op de Portugeezen te veroveren. Loncq vertrok op het admiraalschip „Amsterdam" den z7sten Mei 1629 uit het Goereesche Gat; uit andere havens
voegden zich nog 63 schepen en jachten bij hem, zoodat hij met een groote vloot den
tocht ondernam. Na veel oponthoud van allerlei aard kwam zij in de eerste maanden
van 163o voor de Braziliaansche kust aan; Loncq volvoerde de hem opgedragen taak
met succes, want van den i5den tot den 17den Februari slaagde hij er in aan de kust
bij Pernambuco te landen, waarna de stad Olinda zich den 2den Maart d.a.v. eveneens
overgaf. Ter bevestiging van ons gezag in Brazilie zond de Compagnie hem spoedig
daarna 4000 soldaten en i 5 oo matrozen toe.
347 Plymouth.
348 Falmouth.
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my tegen den anderen daechs 's morgens ten ses uren toegeseyt,
waerover ick die avont weder terugge quam. Ende 's anderen
daechs, den 25 sten, daer comende, vont my soo nae als te voren,
sonder apparentie van in corten peerden te becomen, soodat
ick gedwongen wiert door een vereeringe aende onderpostm(ees)t(e)r een ander middel te soecken, die doen datelijck uytten naem des Coninx – – die de posthuysen .daertoe prevelegeert
– – de boeren met hunne goederen te merckt comende, haer
paerden ontnomen ende ons daer op geset heeft, waermede
wy tusschen 8 ende 9 uren vandaer scheyden(de) dese posten
naemen

van Westmunster op Honsloo 349
vandaer op Staines
van Hartfordbridge 350
op Basingstoke
op Andover
op Salisbury
op Shafsbury 351
op Sherborne
op Crokehorne 352
op Hunnington 353
op Exeter
op Ashborton 354
op Plemouth
Engel(se) mylen

mylen
10
6
16
8
18
15
18

16
13

19
15
20
24

.. 198

Van Westmunster passeerden wy voorby het huys Sion – –
logement vande Bischop van Londen — —355 door 't marcktvleck
van Grootbrantford 356 ende quamen doen tot Honsloo, waer
wy, van 't eene paert op 't andere springende, corts daernaer
349 Hounslow.
35o Hertfordbridge.
35 I Shaftesbury.
352 Crewkerne.
353 Honiton.
354 Ashburton.
355 zie blz. 125; toen blijkbaar de residentie der bisschoppen van Londen.
356 Great Brentford.
Ben Dienaer to
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quamen in 't marcktvleck van Stanes, plaetse van onse eerste
ververschinge, de heeten dach ende het harde rijden ons seer
dorstich gemaeckt hebben(de); vandaer reeden door eenige
plaetsen op Herfordbridge een tamelijck marcktvleck ende soo
voorts voorby het vleck van Basingstone – – beroemt door de
gewoonte, die de vreemdelingen ende reysigers aldaer passeerende, doorden M(eeste)r hunner ordre met een paer ossehoorens doet croonen ende scherpsinnige doch vuyle questien
doet solveren, naer 't w eke k) sy dan oock een seer slordich
advis in des M(eeste)rs stamboeck onder hunnen naem stellen
moeten, in obedientie dier ordre – – comende des middachs in
het marcktvleck van Basingstoke, waer wy de middachmaeltijt
hielden.
Naer de weicke wy weder opsaeten ende passerende verscheyden plaetsen quamen tijte(ljck) tot Andever 357 , een vande
beste markettowns of vlecken onderwegen, hebbende eenen
spitsen tooren, die men in Engell(an)t weynich vint 358, waer wij
weder wat ververschten, onse dorstige en verdroogde celen
een weynich soulagierende, welcke sich beter tevreden vinden(de), sijn wy ontrent de 3 uren weder vandaer gescheyden ende
comen(de) buyten de stadt in 't passeeren door een ondiepe riviere is mijn paert in een wel gestruyckelt ende met my hol
over bol in 't water gevallen, 'tweick my voor den steenigen
gront een weynich stuitte, sulx dat my gans geen wee en
dede.
Hierdoor is Hendric Doedens een andere wech inslaende,
ontrent 2 mylen van ons verdoolt gereden, dien ik, dwars door
de coorenlanden, mette postiongen op sijn hoorn blasende,
wederom terugge gehaeld is ende als doen voorts onsen wech
vervolgende, is my een ander ongeluck overgecomen, alsoo
ick, mijnen postiongen volgende, in een nauwe wech, waer ons
een karre gemoete, die dienselven wech temeer vercleynde,
den iongen even gepasseert sijn(de) ende de karre oock tegen
ons aencom(ende), is de wech soo nauwe geworden, dat ick
tusschen de karre ende wal ter nauwer noot door te duwen,
niet sonder mijn slincker knie extraordinaris hart tegens de asse
van 't eene wiel te stooten, de pijne, waervan sich dien dach
357 Andover.
358 Hier eindigt Booth met de overschrijving van zijn journaal in het net; al het volgende staat vermeld in zijn kladwerk; zie blz. 48.
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met, maer wel de volgende dagen met groote vermeerderingen
openbaerde 359.
359 Op deze reis gaan Booth en Doedens feitelijk door twee afzonderlijke gedeelten
van het koninkrijk; n.l. van het Engelsche over de rivier de Tamar in het Britsche gedeelte, waartoe Cornwall en Wales gerekend worden. Cornwall door bovengenoemde
breede grensrivier van Devonshire gescheiden, kon eigenlijk wel een eiland worden genoemd, want het werd, als het ware, aan drie zijden door de zee en aan de Oost-zijde
door de Tamar bespoeld.
De inwoners van beide gebieden hadden in vroeger eeuwen bijna geen gemeenschappelijke belangen en kwamen slechts zeer zelden met elkander in cQntact, waartoe de
slechte verkeerswegen ook wel voor een groot gedeelte schuld zullen hebben gehad.
Booth en Doedens vingen hun zwaren en snellen tocht aan in wel het meest gecultiveerde gedeelte des lands, maar ook daar liet het verkeerswezen nog veel te wenschen
over. En hoe het in 163o met de wegen in Cornwall wel gesteld zal zijn geweest, kan men
opmaken uit een reisbeschrijving van een dame, die ongeveer zeventig jaar nadien bijna
denzelfden weg, als de dienaren der V.O.C., aflegde.
De wegen in Engeland waren in het begin van de 17de eeuw nog zeer slecht. In 163o trachtte Karel I een regeling van het verkeer en een verbetering van de wegen te treffen door
een verbod tot het gebruik van vierwielige voertuigen uit te vaardigen en dat van tweewielige slechts toe te staan. Maar, als een bijzondere gunst aan de Universiteit vanOxford, werd
vervoer naar en van die stad met eerstgenoemde soort van voertuigen weer wel toegestaan,
waardoor aan alle hoofdwegen des lands voortdurend groote schade werd toegebracht.
Cromwell verbood later meer dan vijf paarden, of als een alternatief, meer dan zes
ossen met 66n paard, aan eenig voertuig te spannen, maar de toestand der wegen bleef
in het algemeen tot in het midden van de volgende eeuw slecht.
De reizigers in Cornwall hadden van Launceston of de leuze om naar Falmouth te gaan
tusschen een noordelij ken, zeer steilen, weg, (de zgn. Old Ridgeway Road) en een zuidelijken, die meestal verkozen werd, omdat die, door betrekkelijk lage landstreken gaande,
gemakkelijker was.
Beginnende aan de overzijde van Plymouth liep de weg door Millbrook en Crafthole
naar Looe en Fowey; vandaar met de veerboot te Tywardreath naar St. Austell, en vervolgens naar Tregoney. Celia Fiennes, die deze route in 1698 volgde, beschrijft eerst haar
overtocht van Plymouth over de rivier de Tamar, als volgt: „Het kostte mij meer dan een
uur om de rivier, ongeveer een mijl breed, over te steken, niettegenstaande vijf man
roeiden en ik mijn eigen bedienden ook mede liet roeien; ik geloof, dat wij gedurende
bijna een kwartier niet vooruit konden komen. Maar, gezegend zij de Heer, ten slotte
kwam ik toch veilig aan den overkant; deze veerbooten waren zoo nat, dat ik altijd een
verkoudheid opliep, zooals ook dit keer weer het geval was."
Aan de overzijde gekomen was „de weg, die telkens steeg en daalde, bovendien wegens
de modder en de steenen zeer ongemakkelijk; eenmaal voorbij Seaton en Downderry
werd hij Tangs het zandige strand beter, maar voor het zoover was, waren de hoefijzers
van de paarden wegens den harden grond bijna tot de hoeven afgesleten." Om te Fowey
te komen moest men dan nog een halsbrekenden steilen weg afdalen; zooals de schrijfster
zegt, was het „een diepe kleiweg, die door den regen, die den vorigen nacht gevallen was,
zeer vuil was met tal van groote plassen. In den weg waren veel gaten en modderpoelen,
die, indien de ondergrond uit klei bestond, en het geregend had, vol water ston en,
waardoor het moeilijk viel ongelukken te ontgaan. Mijn paard viel eens hals over kop in
een van die gaten, dock door Gods voorzienigheid, gaf ik het een goeden spoorslag,
waardoor het weer opsprong en op zijn pooten terecht kwam, zoodat het, ik nog steeds
in het zadel zittende, weer vrij kwam."
Ten Westen van St. Austell werden de wegen nog slechter; in 1 73 o worden ze nog
beschreven als zijnde „vol gaten en poelen, waarin de landslieden koedrek en stroo
wierpen om mest te maken." Slechts, wanner „een der groote heeren met zijn koets"
van den weg gebruik moest maken, werd hij gerepareerd.
Het was koning Karel I, die, in zijn strijd tegen de graaf van Essex in 1644, voor het
eerst een koets in Cornwall benutte, Maar, zooals Henderson schrijft: „Ik twijfel er aan
of hij het wel ooit gewaagd zou hebben zulk een voertuig in Cornwall te gebruiken,
indien hij niet de zekerheid hadde gehad, dat een leger van 1 o.000 man hem weer uit de
modder zou hebben getrokken."
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Soo voorts des avonts laet inde stadt van Salisbury comen(de)
– – beroemt om sijn extraord(inari)s schoone kercke ende de
reviertiens doorde stadt, die seer plaisant licht, loopende – –
heb(be) ick den Heer Adv(ocae)t Heemskerck en(de) S(igneu)r
Luce van mijne compste ald(ae)r geadviseert en wy ons selven
dien nacht gerust 360.
Die 26ste Pinxterdach.
Des morgens vroech ontrent de 4 uren scheyden wy weder
van Salisbury ende quamen, passeerende een seer groote heyde
ende weynich vlecken, ontrent des + 7 uren tot Schaftsbury, off
Schaftsborch, waer de huysen alle van blauwe harde Steen, die
bier seer overvloedich is, gebout sijn, ende de Eng(elsche) cledinge begint te veranderen.
De vrouwen dragen over hare cleederen, bij forma van een
mantel, een root ofte witte cleet, soo groot als een gemeen
tafelcleet, onderan met een bruinen ende lange franien, welck
opgeprangt; ende passeren in beleeftheyt verre de naby woonende menschen omtr(ent) Londen ende sijn seer behulpsaam
voor de reysigers, waer wy door de Pinxterdach seer qualick
paerden conden becomen ende dien ganschen morgen mochten
verblijven, 'twel(ck) my tijt gaff om mijn knie – – die my seer
grote pijne dede – – te laten verbinden.
Naer de predicatie gedaen was ende wy van paerden voorsien waren, sijn wy ten 9 uren weder vandaer gereden ende
passerende voorby het vleck van Milbornport, sijn wy omtrent den 2 uren gecomen tot Shirborne Towne 361 . Aen dit
vleck ofte steetgen leyt nog een vleck ende casteel annex,
36o Jan Luce was sedert 1626 agent der V.O.C. te Londen, die blijkbaar tot haargroote
tevredenheid haar belangen behartigde. Heeren XVII vereerden hem den listen Maart
1629 een belooning van £ 6o.—, Na zijnen dood werd het agentschap toevertrouwd
in handen van zijnen zoon Jacob. Zie over hen Dr. F. W. Stapel. R.G.P. eerste boek,
deel I blz. 312 en 410.
Ook Merens maakte van zijn diensten gebruik voor de transactie in W.F. vee naar
Amerika, zie blz. 42.
361 Sherborne was tijdens de regeeringen der Saksische Koningen een zeer belangrijke
plaats. Ina, koning der West-Saksen, stichtte er een bisschoppelijken stoel in 705, die
evenwel in 1075 naar Old-Sarum (zie blz. 207) werd verplaatst. Ook het kasteel, reeds
kort na de verovering door Willem den Veroveraar gebouwd, en gerestaureerd onder de
regeering van Hendrik I, genoot groote vermaardheid en wel hoofdzakelijk, doordat het
in handen kwam van Sir Walter Raleigh, die de tuinen zeer verfraaide. Raleigh bewoonde echter het kasteel, dat erg vervallen was, niet, maar een door hem op de gronden
gebouwd landhuis, genaamd „Sherborne Lodge". Toen Raleigh in ongenade viel kwam
het kasteel op slinksche wijze in handen van Robert Carr, graaf van Somerset, een
Schotsch gunsteling van Jacobus I. Daarna kwam het door aankoop voor £ io.000
in 1616 in handen van John Digby, eerste graaf van Bristol, in wiens handen het tot
zijn dood in 1654 bleef.
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hebbende alle drie hunne bysondere Jurisdictien, Mayers ende
Gerechts-officieren ende werden dus in namen verdeelt, Shirborne, Castle-towne, & Shirborne-castle.
Van het Casteel is Baenderheer Mylord Digby, een vande
Baenders van 't Coninckr&ck).
Alhier wierden wy insgel(iiks) doorde Pinxterdach een wijie
opgehouden ende naer een wijie van paerden voorsien sijnde,
sijn wy ontr(ent) 4 uren weder vandaer gereden ende ontrent 6
uren gecomen tot Crooke Horne, een tamel(/ck) groot marcktvleck, doch in 't voorgaen seer doots; die huysen oock seer
droefich sich vertoonen, daer als by ons in de verlatene stadt
van Arnemuyden, gel(iick) oock het gansche lant tot hier toe
seer onbewoont ende woest leyt, soo dat met recht geseyt Wert,
dat Londen alleen 't Engellant is.
Alhier wierden geraden Bien nacht te blijven, soo omdat het te
laet was om den anderen post by lichten dage te poste te overloopen, als om den quaden wech, waertoe ick te meer resolveerde doorde pijne in mijn knie, aen w el(c ke) sijde ick veeltijts met den voet vuytte stegelreep met groote moeyelijckheyt
hadde moeten rij den.
Den 27 's morgens vroech ons weder op wech begevende,
passeerden eenen seer moeyelijcke steen- ende clipachtigen
wech door seer nauwe ende gevaerl(iick) vuytgehouwen wegen
ende quamen omtrent de io uren tot Hunnington, een tame1(/ck) groot marcktvleck, vandaer scheyden wy voorsien met
goede paerden ende quamen ten een uren nae middach inde
stadt van Excester, waer het alsdoen, gel&ck) oock op sommige
plaets(en) onderwegen jaermerckt was.
Alhier scheyden wij van den attendant Hodges vanden
meyer van Londen, die ons onderwegen genoot ende tot daertoe verselschapt hadde.
Dit is een seer nette cierl(iicke) stadt in straten ende gebouwen
van huysen, daerin andere in dese oort gelegen, passeerende,
heeft 14 parochie ende een Cathedrale Kercke, ende is de hooftstadt vande provincie van Devon ende verheerlijckt door eenen
Bisschopell(icke) Stoel. Naerdat wy ald(ae)r middachmael gehouden hadden, sijn wy weder ten 3 uren vandaer gescheyden
ende onderwegen geraeckende met geselschap van eenige
Eng(elschen), die tot Ex(ces)ter de mart besocht hadden, sijn wy
tesamen, al sachtel(iick) om mijn groote pijn in de knie rij den149

des avonts gecomen tot Ashborton, een marcktvleck, alwaer dien nacht verbleven.
Ontrent een half myle van dese stadt vande anderen doorde
schemeringe vand(en) avont verdooldt, sondt ick den postiongen terugge om naer Doedens vuyt te sien ende soude ick
middeler wijle oock een anderen wech ten dien eynde inrijden;
doch wy oock even gescheyden sijnde ende recontreerden mij
twee bootsgesellen, die seyden hem in een anderen wech gesien te hebben, waerover ick met twederley vreese bevangen,
sijnde als Ie, dat Doedens soude mogen verdoolt rijden; ze off
ick hem soeckende, de postiongen onderwegen by dese twee
afgeset werden(de), terugge naer de post reed; welcke' weder
by my hebbende, sijn wy tesamen den verdoolde gevolcht ende
met hem corts daernaer in onse herberge gecomen.
Den anderen dachs 's morgens den 28(sten) mijn knie van
dach tot dach verschlimmende, sijn wy heel sacht rijdende
weder vandaer gescheyden, ende passerende over twee grote
steene bergen ende door seer quade steenachtige wegen reden
wij opden middach voorby de marcktvleck van Plim, in 't
Engels gen(aem)t Plimtown 362, sijnen naem becomende vande
Riviere Plim 363, ende quamen corts daeraen tot Plimmouth 364,
sijnen naem van 't voorg(aende) hebbende, sijnde ontrent 3
mylen vender.
Dese stadt licht achter twee geberchten seer naer aen de zee;
heeft aen 't eene eynde een casteel voor de stadt en daerachter
een dat tamel(iick) sterck is, soo in schiettuich als fortificatie
ende degel(ck) versterck wert doorden Co(ninck), welck over
de gansche haven ende de reede vande schepen commandeert
ende wel versien is met geschut ende ammunitie van oorloge,
noch meet versterckt door een tweede casteel, stercker als 't
voorga(ende), leggen(de) op een eylandt daer recht tegen over
naerde Riviere ten W. Comfortter 365 ; beyde suflisant genoech
om 't Lande vande vyande, ofte incomen ende vuytga(en) van
vreemde schepen sonder hare wille te beletten.
Soo haest ick hier quam ende verstont den courier op Londen
gereet te seyn, hebbe ick int corte aen S(igneu)r Luce mijne
(de),

36z Plympton.
363 Plym.
364 Plymouth.
365 De West-zijde van den inham der zee, waaraan Plymouth ligt; zie ook blz.
150

161.

comste alhier geadviseert met versoeck van communicatie
daert behoordt.
In desen oort worden de leyen vuytten geberchte gehouwen
die dan in andere landen gevoert ende sy met groote winst vercoopen ende sijn hier seer gemeen, welcke yeder tot sijn geliefte vuytte berch mach haelen, soe dat alle huysen daermede
gedeckt sijn, alhoewel niet soo ordel(iick) als by ons, maer
alleen dicht voor regen ende wint.
Daernaer heb ick wesen vernemen naer Mr. Jennens 366 aen
wien mijn credietbrieven hielden, welcke niet 't huys vindende,
soo sond ick d'andere twee aen Richard Jennens ende Robert
Barkerende tot mijn addressee gebruyckt hebbe, doch die mede
vuytter stadt sijnde, is mijne saeke tot opde comste vande eerste
vande drie blijven rusten.
•egens den avont Jennens in mijn herberge comende, soo
hebbe ick hem mijne gefing(eerde) commissie geopenbaert;
vuyt hem vernomen 't nieuws, a), dat hier was, ende door sijn
behulp soo veel te wege gebracht, dat Hendrick Doedens met
een vrachtboot over zee dien nacht noch naer Falmouth geraeckt is.
Den 29's morgens ben ick door behulp van Jennens met een
visscher geaccord(ee)rt om alle daech met hem in zee te gaen
volgens mijn commissie ende des aftermiddachs ben ick van
logement, welck eerst was in 't Wapen van Plemouth, verandert ende aende watersijde comen logeren in een ordinaris 3"
tenhuyse van Benedictus Lucie recht tegenover de Meerminne
aende Haven.
Des nachts daeraen, meenende metten visscher in zee te gaen,
woey het sulcke harde storm vuyt Z.W. dat geene van hun
dorsten vuyt te loopen.
366 Abraham Jennisch, agent der V.O.C. te Plymouth; zie als voren R.G.P. resolutie Heeren XVII van den z7sten Aug. 1626 en zijn naamgenoot Ambrosius.
a) In margine staan de volgende zeven aanteekeningen, die in de brieven naar de
gezanten te Londen verwerkt zullen zijn. Ze zijn althans door Booth weer doorgestreept.
Als I) dat een oorlochschip deser stadt met 1 z stucken ende 6o man van de Duynkerckers genomen was.
2) dat het esquader van Liefhebber op onse Oostindische schepen is cruyssende.
3) dat een van de 2 jachten van de Compaignie slaechs is geweest met drie Duynkerckers – 5 doyen ende 13 a 14 geq(uesten).
4) des Graven van Warwycks schepen.
5) Westind(isch) vaerders.
6) Caepers.
7) paravoirs partey, 6o schepen verbrant.
367 eethuis.
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Den 3osten de storm vuytten Zuyt Westen minderende met
een mistige dockerheyt in zee, soo waren geresolveert om in
zee te gaen, doch de wint op 't nieu verheffende, dorsten het
niet avontieren.
Den 3 'sten de storm continueerende, is alsnoch niemant van
hun in zee gegaen.
Den i ste Juny datter oock geen gesatich maer doncker ende
mistich weder was ging niemant van hun in zee.
Den zde Sondach opden middach, ick met mijn man in zee
sijnde, passeerden ontrent 4 a 5 mylen van lant in zee ontrent
I5 a 16 grote schepen, sonder te connen bekennen welcke; doch
presumeerende, dattet de vloote Oost Ind(ische) retourschepen
van onse Comp(ag)nie met de andere 7 oorlochschepen, gedestineert tot haer convoy, waren, doch de wint met een dappere coelte hun dienst(ich), heeft ons het volgen ende onderscheppen vanden wech verboden 3".
* Den 3de 's avonds – – gereet sijnde om weder in zee te gaen
– – liet de neeff van Abr. Jennens my weeten, datter een van
onse retourschepen tot St. Ives in Cornwall – – in de 6o Cornwalsche ende meer als 8o gemeene Engels(che) mylen van Piemouth gearriveert was, gescheyden met andere 8 schepen van
Bat(avi)a den i 7den Decembris, welcke van de gehele vloote
ontr(ent) 6 graet benoorden de Link verdwaelt sijnde, den 31
Mey daer ter reede gecomen was, sich vuytgev(ende) voor een
Genuees vaerder. Waerom ick resolveerende des anderene
dachs mettet opgaen van den dach derwaerts te rijden. 369 *
Den on des morgens vroech gereet sijnde om te vertrecken
went my door een expresse behandicht dit briefgen van Doedens vuyt Queenshaven. 37°
Colts daernaer ben ick in het geselschap van S(igneu)r Ambros. Jenn(ens) – – naer dat ick mijne H(ee)re(n) M(ees)t(er)s
hiervan ende van 't gene ick verders hadde connen vernemen
geadverteert hadde — van Plemouth gescheyden ende passeerende door het marcktvleck van Stonehouse sijn wy met onse
paerden ontrent een halff myle buyten de Stadt in een boot
over de Riviere [Tamar] van Devon in Cornwalis Provin(cie)
368 Dit is de retourvloot geweest, waarmede Eva Ment, Coen's weduwe, naar het
vaderland terugkeerde.
369 * . . . . * Dit staat in margin.
37o Dit briefje staat niet in het journaal.
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overgeset, ende corts daeraen voorby de marketown van
Saltazze 371 doorde m(arket)town van Mybrouck 372,
in groote ende huysen maer onder de gemeene te rekenen,
sijnde ontrent 3 mylen van Plemouth. Vandaer door Crufthoole 373, 3 mylen van Midbrouck sijnde, een arme marcktvleck
soo in huysen als inwoonders, ende alsoo in 't gemeene de
steden hier by ofte spotname hebben(de) — gel(M) oock wel
desommige by ons — soo heeft dit den naem van Cockulstown,
ofte Hoorndragers Vleck.
Hiervandaen passeerden door seer gevaerlijcke ende moeylijcke wegen ende meestendeele over sulcke hooge geberchten,
dat de donckere lucht deselve vertoonde, als off door de wolcken hunne top tot den hemel sich verhefte, met sulcke steyle
periculeuse ende met sulcke wonderl&cke) af- ende opgangen,
dat wy den meesten wech onse paerden moesten leyden ende
met groote moeyte op ende affclimmen. Inde laechte ofte valyen van 't geberchte sijnde, wast ysel&ck) daertegen op te
sien ende noch yselijcker van boven nederwaerts, als die van
de cracht der zee – – alhoewel dese al van seer harde steen ende
boven maer met weynich sant overdeckt sijn – – onder vuyt
geholt sijnde soo steyl gemaeckt waren, dattet niet sonder
peryckel was op sommige plaetsen daer over te passeeren, waer
my oock vertoont went de grote cracht der zee, die sulcke harde
steenen clippen breecken ende verslinden can.
Naerdat wy dese wech met groote moeyelijckheden gepasseert waren sijn wy ontrent den middach gecomen tot Lowe 374
ontrent 8 mylen van Crafthole, een tamel(iick) groote marketown, waer midden door loopt de riviere [Looe] – – overleyt
met een grote steenen brugge van 1 3 Bogen – –, die sich dicht
by de town in zee endet, waerdoor het oock meer meeringe
heeft als vele d'anderen. Rijdende over de brugge quamen door
eenen beteren wech, als de voor(iche), gaende een wijle daernaer
tot Lowe, waer wy des middachs maeltijt hielden 375.
Dese markettown lecht seer bequam aende Rivier [Looe],
waer schepen van I oo last ende meer tot voorde town com(en)
37' Saltasch.
372 Ook wel door Booth Midbrooke gespeld.
373 Crafthole.
374 East-Looe; aan de overzijde der rivier ligt West-Looe.
375 West-Looe.
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con(nen) ende waer 't doordeselve riviere gescheyden van
Foy 376 een groote ende bequame markettown aende andere
ij de leggende 377.
Naerde maeltijt lieten onse paerden in een schouw over de
riviere tot Foy setten – – waer de geene die der noyt geweest
hebben versocht werden ende yder betalen moet tot onderhout
van een gasthuys ald(ae)r, – – naer 'twelck hem dan een lintgen
van root ende geel cruyswijs over de mouw gespelt wiert 378.
Scheyden weder vandaer ende rijdende ontrent 2 mylen
verder dwars door de revier, die seer wijt, doch voor 't meerend(eels) drooch was en passeerden den market) town van
St. Blasy 379 , leggende niet verre vande meergemelte riviere.
Hier vandaen scheydende sagen ondertwegen veele tinmijnen,
die alle seer rijckel(iick) ende tusschen Meye ende December
tus(schen) 4 ende 5 oo lb. tin vuytleverden, aen een van welcke
wy even waren om to besichtigen; eerst aen(de) mine selffs, die
seer diep sijn, waervuyt de stucken gehouwen sijnde, met een
wintasse vuyt gewonden wert, dan gebracht in een molen, die
doorde riviere gedreven wert, by naer als een olymolen, die de
steen verplettert ende tot gruys ofte sant maeckt. Eyndelijck
voorts door 't water gesuyvert sijnde worttet weder by eenige
schoppen in platte backen, bij naer als een tafel, vergadert ende
soo voorts aen 't forneys gebracht, waer 't dan ontrent io a II
wren met seer heet vuer, dat door twee groote blaesbalgen, bij
naer als een smidsv(uu)r wercken(de), door een watermolen
geblasen ende eyn(delick) voorts in een vorm gegoten sijnde,
volmaeckt wert.
Vandaer quamen voorts des avonts passeerende de markettowns van St. Austel 380 3 mylen van St. Blasy gelegen ende
Grandpont 381 ses mylen van St. Austel – – plaetsien van
cleyne importantie ende vol van arm volck – – over seer groote
heyden ende voorby noch eenige tinmijnen tot Probis 382, een
markettown, de voorgaende in geringheyt van 't volck ende
s

376 Fowey.
377 Dit is niet juist; Fowey ligt aan de rivier van dien naam en ongeveer acht Eng.
mijlen in vogelvlucht van Looe af.
378 Dit strikje is nog aan het M.S. bevestigd.
379 St. Blazey.
38o St. Austell.
381 Grampound.
382 Probus.

'54

slechte bouw van huysen niet ongelijck, doch seer verciert met
eenen seer netten toorn; wel een vande netsten, die ick in Engellandt gesien hebbe, met loffwerck cierl&ck) vuytgehouwen,
bynaer op 't facon van Westminsters Capelle ende alhier bleven
wy dien nacht onse paerden door die extraordinaris moeyl(idcken) wech ende groote dachreyse seer vermoeyt sijnde,
hebbende dien dach affgeleyt 36 mylen.
Des anderen daechs 's morgens den 5 den reden weder vandaer ende quamen ontrent 8 uren tot Truro, de rijckste market.
town ende een van de schoonste van deese landtschap, legg(ende) in een valye tusschen het geberchte opde riviere [Fale 383,]
die by Falemouth 384 Castlle, ontrent) 1 mijlen daer vandaen,
eyndet, waerdoor het oock te neeringrijcker is. Alhier rusten
een weynich ende namen den ontbijt op, mijn paert -verlemt
sijnde vande voorgem(elte) [valle] daechs daervoren.
Een weynich daernaer scheyden weder vanhier ende quamen
ontrent 1 o uren tot Redriff 385 waer doen een groote hoop
volcks van all hoecken by den anderen gecomen was om te
sien het wedspiel van twee Edelen over hunne paerden voorde
somme van 1 000 g(u)1(den), welcke sy alsdoen 5 mylen lieten
in 't corth over lopen, doch 't breecken vanden stegelreep des
eenen, maeckende den anderen overwinnen.
Daernaer scheyden weder vandaer ende passeerende over een
seer groote heyde voorby eenige visscherstowns quamen
corts op den middach, hebbende ontrent z 6. 3 mylen door onkunde vuytten wech gereden, door een seer moeyel(#4en)
wech tot St. Ives een slecht visschers marketown, leggende op
Engellandt Westeynde hoornsgeweys(e) aende zeecant, hebbende een groote doch weynich verseekerde bay, waer 't gemelte een vande retourschepen gen(aem)t de Galeasse van
Hoorn, groot ontrent zoo lasten, voorsien met zz Aucken te
boort ende IQ opde kiel ende tus(schen) de 6o ende 70 man,
welcke het Canael gemist ende op dese plaetse, welcke men het
verkeert Canael noemt, met dicke mist waren comen anckeren.
Ald(ae)r com(ende) logeerden in 't sel(ve) huys waer S(igneu)r
Davidt P(ie)t(e)rs 386 , coopman van 't voorn(oemde) schip sich
383 Fal.
384 Falmouth.
385 Redruth.
386 David Pieterss. de Vries.
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doen onthielt, wien ick datelijck verwelcom(ende) mijne last
openbaerde. Doch alsoo Doedens op 't geruchte, dat hy tot
Waelmuyen 387 hoorde, van dat alhier een Oostind(isch) schip
aengecomen was, 'tweick sommige vande bootsgesellen –
alhoewel syt 't op hunnen eet genomen hadden, niet anders
te seggen, als datse vuyt Genua quamen – – vuytgestroyt hadden, 2 a 3 uren voor my daer gecomen was, had hy sijne
br(ieven) duplicata ende van deselve teneur als de mijne aen
scheepsraedt al geexhibeert, die daerop resolveerde tusschen
Yrlandt ende Schotlandt om te loopen; waertoe sy noch te
meer resolveerden, doen ick ald(ae)r mede aenquam. Tot
welck eynde ick hem in 't noodige behulpich was, als 't huyren
van een piloot tot aen 't Eylandt van Man, 't aenboortbrengen
van sijn volck, dat steelsgeweys met visschersboots aen landt
gecomen was ende sich ald(ae)r seer ongeregelt hielde ende tot
sijn noodige provisie hem doende aentellen door Amb. Jennens de somme van i oi £ Sterl(ing), waermede hy verclaerde
te connen volstaen. Den overigen tijt bestedende in 't beantwoorden van dese brieven by hem ontfangen, met mede communicatie van 't nieuws, dat hij wist. Waerover ick dien nacht
ald(ae)r verbleeff ende 's anderen daechs den Eden, deselve
gereet ende my overgelevert sijnde, hebbe den coopman aen
boort geaccompaigneert, die van meeninge was datel(ijck)
t'seyl te gaen. Doch de wint Noort-West sijnde, conden niet
vuytcomen, doch waren evenwel geresolveert van meninge
mette vloet 's achtermiddachs ten twee uren vuyt te drijven, tot
wel(cken) tijt ick hem beloofde aen lant te verblijven, waerop
ick hem ende desijnen gevalediceert ende den coopman my
met een stuckgen cattoendeck, zes Saphyren ende een ratang 388
vereert hebbende, weder van boort gescheyden ben, aen lant
tot over den 4 uren noch wachtende naer heur t' seyl gaen, 't
welck dien dach door 't noordel(icker) keeren vanden wint
achterbleeff. Waerover ick, opdat mijn m(ee s te)rs te eer souden
mogen van alles geadviseert werden, resolveerde te vertrecken,
latende Doedens ald(ae)r, wien ick de reste recommandeerde
ende door Jennens een coopman liet aenwijsen die indien 't
noodich was den coopman van 't schip van meerder geltprovisie soude connen voorsien.
387 Waalmuyen: Falmouth.
388 rotting.
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Ontrent 5 uren ben ick met Jennens voorn(oemt) weder vandaer gescheyden ende passeerende het Casteel van Mont ende
de marketown van Camborne quamen ontrent i uren tot Helstown 389 , een groote ende bequamen marketown, gelegen
ontrent 10 mylen van St. Ives, waer wy een weynich gesubsisteert hebbende, weder te paerde saten, comende des avonts
laet tot Penrin 390, anders gen(aem)t Falemouth, een tamel(iick)
groote m(arket)town ende van gemene neringge, 8 mylen van
Helstown, leggende op de riviere Fale ontrent 2 mylen van 't
casteel aen de mont van en op eenen hoogen berch gebout,
waerover twee jaren de Ge(ner)ale Piet Heyn met sijn veroverde
Silvervloote eenigen tijt lach. Alhier bleven dien nacht, logeerenden inden Dolphijn een grote herberch, waer ick op soo
grooten ende schoonen camer sliep, als ick onderwegen oyt
gesien hebbe, leggende 's nachts wel.bewaert onder een deken,
gemaeckt van een vlagge van Malta, sijnde wel 2 a 3 cruysen
door malcanderen, daer de heylichheyt scheen door lanckheyt
van tijt vuyter papenhanden sijnde, al verloren te hebben 391.
Alhier verstont des mor(gens) datter een vande Eng(elsche)
Comp(agnie) daer geweest was, om vuyt te sien naer eenige van
onse retourschepen ende soo die in de dwanghavens 392 souden
mogen sijn, te arresteeren, waervan ick per expresse den Coopman vande Galeasse gewaerschout hebbe ende dat in alle manieren te belett(en), dat sijn volck niet aen landt comen soude,
opdat door omcopen vandeselve ende gebreck van volck 't
schip door sulcken ongelegenheyt sichselfs niet en arresteeren,
als het all vanden dwang der Eng(elsche) casteelen off Conincx
schepen soude vry sijn.
Den 7 's morgens weder vand(ae)r scheydende passeerden
eerst door de markettown van Parinwel 393 , een plaetse van
weynich importantie 3 mylen van Penrin gelegen. Daernaer
door de markettown van Camel, de voorge(melte) seer
gel(/ck)ende op Truro onse(r) oude passage ende vandaer
389 Helston.
390 Penryn; deze plaats en Falmouth zijn feitelijk aaneengebouwd, vandaar Booth's
opmerking, dat hij weer te Falmouth was aangekomen. In 1832 besloot het Parlement
om de beide plaatsen tot een enkel kiesdistrict met twee afgevaardigden te vereenigen;
in 1882 werd dit getal tot een verminderd.
391 Een Malteesch kruys.
39 2 De Engelsche havens, die de Nederlandsche schepen niet mochten binnenvallen.
39 3 Perranwell.
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voorby de m(arket)town van Probis. Opden middach tot Tregoney 394 - - 6 mylen van Truro – – alsnu een marketown ende
van cleyne importantie, maer in voortyen een seer rijcke ende
machtige stadt, als wanner hier was een kercke, toen geheylicht aende Jacob, die van bedevaerdlopers ende devotel(ecke)
pelgrimmen overvloediger besoeck hadde, als St. Jacob van
Compostell 395
Spangien nu heeft.
Alhier hielden 's middachs maeltijt, naer dewel(cke) wy weder
vandaer scheyden, passeerende door St. Aussel acht mylen van
Tregoney, quamen des avonts ontr(ent) half seven uren tot Foy
ses mylen van St. • Aussel gelegen, waer wy onse paerden met
een veer overgeset sijnde, tot Bodinock tesamen vandaer
voorts reden ende quamen des avonts tot Louwe, 8 mylen
verder, waer wy dien nacht verbleven ende 's anderen daechs
's morgens den 8sten weder opsittende, passeerden onsen voorgenoemde moeyelijcken wech over clippen ende seer hooge
berchen door Crafthole, 8 mylen van Looe door Midbrooke
3 mylen van Crafthole, ende, ons latende ontrent 2. mylen vandaer over 't water setten, quamen ontrent de elf uren tot Plemouth 3 mylen van Midbrooke voorg(enoemt); hebben(de) in 't
gaan ende wedercomen deze passage genomen.
Nota.
Onderwegen is noterens waerdich de opgerechte steenen
pilaersgewijse op vele plaetsen aende weghen ende by de
vlecken staende, diemen my seyt ende ick geloove de graefe
in steen te sijn vande oude Britten ende Saxens ende bysonder
eenen seer groote steene van groote als een tamel(iicke) camer
opden anderen leggende ende staen(de) op een breeden anderen
steen, als een pilaer, waerop kistgewij se vuytgehouwen is een
plaetse, daer yemant gemackl(ick) in leggen can, 'twelcke sy
noemen ende oock is te sijn, Coninck Arturs bed, als by vermoeyt van(de) jacht daer dickwels placht te slaepen; een dinck
voor onse oogen ende euwe, omne te [sieni en meer verwonderens waerdich, als wet de Stonehenges by Salisbury, dese plaetse
genaemt St. Rywood sijnde dicht by 't dorp Northill, een wernick vuytten wechs ende ontrent 18 mylen van Plemouth. 396
394 Tregoney.
395 Santiago de Compostela, bedevaartplaats in Portugal.
396 Booth bedoelt hiermede „een ding voor onze oogen ende eeuwen".
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Tot Plemouth weder gecomen sijnde, verstont ick dat 's avonts
te voren daer ter reede geweest was een Staten oorlochsjacht
ende waervan de Cap(tei)n aen lant com(ende) ende verstaende
ten huyse van Mr. Jennings, dat tot St. Ives een van onse
Oostind(ische) schepen lach, is datelijck weder aen boort ende
voorts derwaertsaen t'seyl gegaen.
Oock waren daechs te vooren all de schepen, die bier gelegen hadden, als de Westindisch vaerders ende drie van onse
Vlissinger vrijbuyters te seyl gegaen metten Oostelijcken wint.
Den 6, Donderdachs, passeerden hier oock voorby een
groote vloote schepen, die ick hoorde in zee versproken sijn,
doch bij Wien can niet vernemen, w el(c ke) seyden van Pharnambock 3" te comen.
Des avonts naer mijn arrivement quamen alhier aen eenige
barcken van Portsmouth, – – die geen schepen in zee gesien
hadden,, als alleen zes Conincxschepen ter reede voor Portsmouth – – ende 's anderen daechs den 7den 'smorgens eenige
schepen van Londen ende vuytte Duyns, die mede geen schepen gemoet hadden, maer seyden, datter een conincxschip in.
Duyns lach ende een vloote van wel 20 Holl(andsche) Straetvaerders 398.
Alsoo den wint Noort Oostel(ijck) waeyende, waermede St.
Ives niet can aengedaen werden ende het oorlochschip ald(aer)
niet can comen, maer wel aen Lisart, soo heb ick deselve morgens een expresse naer St. Yves affgesonden om den coopman
ende scheepsraet vande Galeasse hiervan te waerschouwen,
opdat se sich souden mogen beraden off hem souden willen
tegemoet seylen off ald(ae)r inwachten.
Des aftermiddachs hielt bier opde Reede aff en aen een
Biscayer vrijbuyter, wachten(de) op in ende vuyt comen(de)
schepen.
Den ' ode was den wint weder in 't Z-Westen met soo groote
misten in zee, dat noch geen halff myl ver s' en Conde.
Des aftermiddachs passeerden alhier op 3 E(ngelsche) mylen
voorby de port een vloote van ontrent 12 a 14 Guineese
schepen.
Den II de adviseerde ick mijn M(eeste)rs, wat my tot dien
tijt wedervaeren was ende ick hadde connen vernemen.
397 Pernambuco.
398 Schepen, die door de Straat van Gibraltar voeren.
159

Den izcle waren weder in zee doch gemoeten geene schepen..
„Erntfeste S(ignoren). Alsoo voor M(eeste)r Jennens alhier een schip
„vuyt Virginien gearriveert is, waerover sy naer Londen eenen expresse
„senden, soo achte ick oock mijn devoir met dese weynige, mijne voor„gaende vanden 1 i deser te vervolgen, ende te adviseeren, dat alhoewel
„ick theden weder in zee geweest hebbe, my evenwel niets beiegent,
„nochte oock alhier yets ter ooren gecomen is raeck(ende) de saecke,
„waerom ick herwaerts gesonden ben, alleen, dat ick hoore, dat de 2
„groote schepen onder de vloote Franschvaerders – – den 1 oden hier
„voorby gepasseert – – Guineesche handelaers geweest sijn vande W(est)
„Ind(ische) Comp(agnie).
„De 8 van onse oostind(ische) retourschepen geloove nu noch te meer,
„dat gepasseert sijn, vermits geene van 't esquadre van Liefhebber off
„andere schepen, die hun recontreerden ende in salvo overbrengen soude,
„in 't vaerwater nu meer gesien worden en dat my buyten alle twijffel
„stelt, my versekert, datse de ge(tnelte) vlote geweest is, voorts behouden
„overgeconvoyeert hebben ende soo te samen opden 2 deser hiervoorby
„gepasseert sijn.
„Evenwel opdat ick niet buyten mijnen last en trede – – noch niet
„genoechsaem versekert sijnde van haer arrivement in Hollandt – – gae
„ick noch dagel(icks) ter zee, alhoewel – – onder correctie – – omdien
„niet moge(*k) sijnde, dat dese schepen soo goeden wint gehadt heb„bende, 14 ende meer daeghen later als de Galeasse, dit landt eerst sou„den aendoen.
„Dock hoopende UEd(ele) ald(ae)r sekerder tijdinge van 't arriveren
„vande gem(elte) schepen sullen hebben, sal ick wachten op advies van
„deselve, dat my terugge roepen sal.
„Die Galeasse is voorseker den 1 o deser metten Cap(itey)n van der
„Heyden ende het Statenjacht te seyl gegaen, wint ende weder daertoe
„dienstich, ende sy van 't noodige voorsien geweest sijnde, alhoewel my„Doedens tegens sijne toesegginge tot nu toe, daervan geen advies ge„geven heeft, 't wel(cke) ick hoope noch voor 't afsenden van dezen Ex„presse comen sal, in welc geval ick Ued(ele) noch sal toesenden.
Plimouth den 13 Juny.”

Den 13 's avonts quam de expresse, die ick naer St. Yves
toe gesonden hadde, weder terugge, welcke het schip de Galeasse daer niet en vont maer wel het Staaten oorlochschip
bier gementionneert, aldaer gecomen om het te convoyeeren;
welck geresolveert was terugge te keeren op Plimouth. Bracht
mijne brieven daerom terugge ende daerby eenen van Doedens,
vuyt Perin vanden i 1 deser, adviseerende, dat de Galeasse den.
7den, 's anderen d(ach)s naer mijn vertreck, vand(ae)r tseyl gegaen was ende met resolutie, ingevalle de wint in 't achteromloopen quamme te contrarieren, de naeste wech door 't Canael
tus(schen) Engellandt ende Vranckr(ck) te kiesen.
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Den i4de opden middach ontfing ick door den ordinaris
courier dien dach aengecomen brieven van mijn Heeren
Ni(e e s t e)rs dato 1 o deser, my adviseerende dat zeven vande
retourschepen in Hollandt gearriveert ende het achtste door
ongeluck onderwegen verbrant was sonder yets, als het volck,
te connen bergen 399. Adviseerden my oock, datse elf packetten
br(ieven) voor my vuyt Hollandt ontfangen ende tot mijne
comste onder sich behouden hadden ende ontboden my voorts
terugge, lastende 'tselve aen Doedens mede te doen, waerover
ick daetel(ick) aen hem met dit advis eenen expresse met een
paert afvaerdichde, hem lasten(de) daermede dadel&ck) by my
te comen omme den aenstaenden Dingsdachs metten courier
terugge op Londen te keeren.
Des avonts wiert hier geviert over de geboorte vande ionge
Prince vuyt Engellandt ende het geschut op beyde Casteelen
gelost sijnde, met eenige vierwercken inde lucht gespeelt. 400
Den 15 den mijne affairen door 't terugge ontbieden van
mijne M(e e s t e)rs hier verricht sijnde, ben ick om my selffs wat
te vermaecken met Ambr(osius) Jennens des morgens ontr(ent) lo uren vuyt gereden ende des middachs met een boot
over eene wijde riviere gecomen tot Salterzee 40x, een tamel(iick)
marckettown, leggende tegen ende op een hooch geberchte,
geerigeert ontrent de conqueste, eer Plimmouth tot dien staet,
daer 't nu in is gecomen, was, waerover het meer ende grootere
previlegien heeft, sijne jurisdictie seer wijt vuytspreydende tot
over de Oost en West Comfort, sijnde, -de inhamme ofte
riviere aen beyden sijden van Plimmouth leggen(de), doch 't
opcomen vande eenen heeft des anderen neering meestendeels
benomen ende Saltersay gebracht van een rijcke tot een gemene
marcketown.
Den aftermiddachs verhieff sich soo harden storm vuytter
399 Gherardt Boot schrijft d.d. 3I Mei uit Londen aan Abraham, die dan te Plymouth
vertoeft: „Daer sijn gisteren brieven gecomen over Caliz, die brengen nieus, dat de
vrede tusschen den Coninck van Spanje ende Vranckrijck bijnae heel gesloten is ende
voorts, dat 7 Oost-Indische schepen, sommige seggen 9 de Engelsche(n) sijn gepasseert
voorby de Fransche ende Vlaemsche cust, latende de vlaggen lustich afwayen ende 't
geschut losschietende."
400 Geboorte van Charles II den z9sten Mei 163o. Hij besteeg den troon den 8sten
Mei 1660 en overl. den Eden Febr. 1685. Dienaangaande schrijft Gherardt: „De Coninginne is voorleden Saterdach verlost van een jongen prince, daerover groote vreuchde
met aflossinge van geschut, uythangen der vlaggen, klockluyden, triumphvuyren, vuyrwercken ende andersints is betoont."
401 Saltash.
Een Dienaer ii

1 61

Zuitwesten met eenen grooten regen, dat de boots niet wilden,
noch costen over de riviere vaeren. Doch eyntel(ick) noch
eenen visscher daertoe bewegen(de), sijn niet sonder groot
pericul over geraeckt ende des avonts met een nat neckien
all druypende thuys gecomen, hebben(de) in 't geheel weer
ontrent 8 mylen affgeleyt.
, Recht tegenover Saltersay aen de riviere waren mede besien
eenige leyminen, waer dagel(/cks) ontrent 13 a 14 persoonen
in wercken met deselve vuytt de geberchte te houwen, wech
te cruyen, vuyt te kiesen, te prepareeren ende soo voorts,
welcke sy dan tesamen, groot ende cleyn onder der anderen,
de minste van een voet off meer in't viercant, vercoopen tegens
3 guldens) het duysent.
Hier maecken se mede de leye taefelbladen, die men inde
coopliedenhuysen in Hollandt veel vint ende de reken ofte
cijferborden sijn.
Den 17den op den middach quam Doedens metten expresse, die
ick hem toegesonden hadde, weder terugge van Perin ofte Falemouth, om met my des anderen dachs naer Londen te keeren.
Den 18 ontrent acht uren ben ick ende Doedens met my
metten ordinaris courier van Plimmouth vertrocken, passeerende door de marketown van Plim, 3 mylen van Plimouth,
door Barint, 402 een grootere marketown, als de voorgaende
ende 13 mylen verder ende doorde market town van Bockversly 403 , 5 mylen van Barint. Des avonts ontrent 8 uren tot
Ashborton, waer wy dien nacht verbleven.
Den 1 9den 's morgens ontrent ten drie uren namen weder
de post van Ashburton ende passeerden door Bickentown 404
ende eyndel(ick) quamen ontrent zes uren tot Exter, waer
wij door ongelegentheyt van paerden tot over den tien uren
opgehouden sijnde; onderwijlen besagen de stack, die voorwaer wel een vande besten in Engellandt is. Het vervallene
casteel leggende op een hoogen berch; de kercke, die mede
onder de voornaemste gerekent went, verheerlijckt door eenige
treffel&cke) monumenten ende bysonder van die van 't geslacht Rohin ende hunne volgende graven van Hereford ende
anderen.
402 Brent.
40 3 Buckfastleigh.
40 4 Bockinton.
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Ten thien uren weder opgeseten sijnde, waren ten half
eenen tot Hunnington, waer wij mede een wijle stil geweest
sijnde, ten twee uren weder opsaten ende passeerende eenen
moey1(#then), steenachtigen wech ende over eenen hoogen
berch, ontrent z mylen van [Chard], die in den top sulcken
schoonen gesicht rondom vertoont over de omlegg(ende) valleyen, dat ick noyt geen schooner gesien hebbe; quamen naer
vijff uren tot Crokehorne ende te zes uren weder vandaer
scheyden(de), des avonts ontrent acht uren tot Sherbourne,
waer wy dien nacht verbleven ende besagen het casteel, wel(ck)
noch in tamel(/ck) esse 4 ° 5 is ende deugdel(iick) verbetert went
door den Heer Digby, Baron dier plaetse, ende die sich aldaer
mede onthielt 406.
Den zosten 's morgens ten half vijff uren weder opgeseten
sijnde quamen ten zeven uren tot Shaftsbury ende ten acht
uren weder vandaer scheydende over een seer langen wech
wet van 14 mylen, byna van facon als de dijcken in Hollandt,
hebb(ende) aen beyde sijden 't schoonste gesicht inde valyen,
die men met oogen besien mach, ontrent elf uren tot Salisbury, 407 waer ick middachmael hielt, ende mede besichtichde
de kercke vermaert voorde beste in Engellandt, hebben(de)
mede eenen schoonen spitsen toorn, mette kerck van buyten
net opgewerckt vuyt gehouwen steen, ende begrijpt in sich
soo veel deuren als maenden, soo veel glase vensters als dagen,
soo veel marbre pilaren als uren in 't jaer.
Het choor mede verciert sijnde mette monumenten van veele
voorneme Heeren, waer nu laetst oock begraven is de lest
overl(eden) Graef van Pembroke 408 ende in de Kercke de
broeder des Gr(aeven) van Carlile.
Het clockhuys mede net en sterck opgetimmert, waerinne
daer bier te coop was, 't wel(ck) het den naem geeft van 't
grootste en sterckste bierhuys in Engellandt.
Het Capittel sijnde een cierl&ck) rond gebouw rust(ende)
op eenen pilaer; in 't midden rontom aen de mueren vuytgehouwen sijnde de historie van de Schepping der werelt, totdat
de kinderen Israels door 't rode meyr passeeren.
40 5 esse, toestand.
406 zie blz. 149.
40 7 zie blz. 205.
408 zie blz. 143.
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Ten een uren scheyden weder vandaer op paerden van retour,
die te voren al affgelopen ende nu moede sijnde, ons eenen
langen moeyel(jcken) wech maeckten, doch eyntl(ick) ten vier
uren tot Andover brachten. Hier ontrent) een ure still geweest
sijnde, saten weder te paerde, w el(c ke) weder t' alien ongel(uck)
van retour ende meer vermoeyt, als de voorgem(e/te), waeren.
Op den wech com(onde) conde mijn paert niet voort crijgen,
bereyts door vermoeytheyt spoordooff ende buyten couragie
sijnde, waerom ick onderwegen somwijlen veranderde met de
postiongen, die wel een dousijn stocken op hem aen stucken
sloech, eer wy all martekende) ontrent negen uren tot Basingstoke quamen, waer ick avontmaeltijt houden(de), daernaer
weder opsat, ontrent elf uren comen(de) nae daeraen tot Harfordbridge 409, waer ick den nacht verbleeff.
Des morgens den 21 ontrent vijff uren weder opsittende
quamen ontrent zeven uren te Stanes ende vanwaer ten acht
uren weder scheydende ontrent elf uren tot Westminster.
Hebbende dese zoo mylen affgeloopen in min dan ses en
twintich uren tijts, 't w el(c ke) my niet weynich vermoeyt,
juist opde maeltijt, dede te huys comen.
Alhier gecomen sijnde wierden my behandicht zeven br(ieven)
van mijn broeder, vier van mijn oom Boot ende twee van
mijn cousin, de Heer Strick, alle bynaer van eenen inhout,
my adviseerende mijn advancem(ent) totten secretarisampt van
Wijck by Duyrstede, doorde recommendatie van den Heer
Strick, alsdoen president van State, ende d'Heer Ploos 41 ° opden 28 April St(ilo) Vet(eri) te wege gebracht; wel(cke) my
voorts aenrieden mijne overcomste in Nederlandt te spoedigen 411.

Nam ten dien eynde den 's anderen daechs, den 22, affscheyt
van mijn H(ee)r(en) M(ee s te)rs ende volgende brieven van recommendatie mede becomen hebbende, begon my totte reyse
409 Hertfordbridge.
410 Adriaen Ploos van Amstel, overt. den 12den Maart 1641. Sedert de omzetting
in de Regeering in 1618, afgevaardigde voor Utrecht naar de Staten-Generaal. Kort
voor zijn dood erkende Prins Frederik Hendrik, dat Ploos een afstammeling was uit
het oud-adellijke geslacht van Amstel van Mijnden.
411 De Staten van Utrecht benoemden Abraham Booth tot Secretaris van Wijk bij
Duurstede in plaats van Mr. Arnoldus van Hornhoven den 28sten Aril 1630 op het
mondeling verzoek van zijn oom Scholaster Strick. U.B.U. No. 182 9 . Deel I fol. 284.
Extract uit de Resolutie d.d. 7 Mei 1630. Daarna volgde zijn aanstelling op den 2den
Juli 1630. fol. 282. Tevens wordt hij belast met de administratie van de servitie gelden.
Zie verder blz. 47.
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te prepareeren om mette lakenschepen, die mij geseyt waren
27
's Donderd(ach)s den — van Gravesende te sullen seyl gaen,
17
te vertrecken.
Den 16 's middachs tot Chelsey sijnde, heb ick van den
H(e e)r Amb(assadeu)r behoorl(ck) afscheyt genomen, die my
des middachs by Sign Ed(e le) te maeltijt hieldt.
Den 17 troude S(igneu)r Jacob Brouw, secret(ari)s van den
H(ooch) Gem(elte) Amb(assadeu)r met juffr(ou) Christina Muys
van Holy.
Des morgens ontrent vijff uren van Londen vertreck(ende),
ben ick ontrent thien uren tot Gravisende gecomen, geconvoyeert door twee miner vrunden d'H(ee)ren D(octe)rs Gherard ende Arent Boot, 412 die des aftermiddachs, wanneer ick
my in een van de lakenschepen embarq(ueerde), afscheyt genomen hebben(de), weder naer Londen keerden.
Tegens den avont gingen van Gravisende tseyl met een
vloote van 2 Engelsche lakenschepen, voorsien d'een met 20
ende d'ander met 16 stucken, ende met 8 a 9 Holl(andsche)
ende Zeusche coopvaerdijschepen, doch door 't contrariegety
quamen niet verder als I o myl van Gravisende ende 3 van
Lieu 413 waer wy anckerden.
Den 28 's morgens vroech weder tseyl sijnde, passeerden
Lie ende Quinborouw gebout by Co(ninck) Ed(ward) III ende
comende opden middach ontr(ent) de [Roocolvers,] ontr(ent)
8 mylen van Lantseynde is de wint gekeert, waerdoor wy
tesamen terugge keerden ende des avonts tot Lie ende des
anderen daechs 's morgens den 29 weder tot Gravisende quamen, waer wy opnieuw weder opden wint moesten wachten.
Ondertus(schen) wiert ick weder besocht ende totten dach van
mijn vertreck verselschapt by den Dr. Arent Boot.
Den 2 July de wint een weynich, doch niet veel, gebetert
sijnde, gingen de Zeewsche schepen van Gravisende tseyl,
welcke wy 's anderen 's aftermidd(ach)s, den 3de, de wint wat
ruymer geworden sijnde, volchden, passeerende noch 's avonts
voorby Lie ende Quinborou.
Den 4den opden middach in zee sijnde, wierden de passagiers
opde schepen yeder voorsien met een mosquet om by rencontre
412 zie blz. 168.
413 Leigh.
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vande Duynkerckers sich te defendeeren, doch de hoeck van 't
Landt noch niet vuyt gesicht sijnde, quam van loufwaert recht
opde vloote aenlopen een Zeusche bootgen, voorsien met 4
stucken, 'twelck onder d'Engel(schen), meen(ende), dattet een
Duynkerckertgen was, geen cleyne vreese veroorsaeckte, sulcx
dat de passagiers op 't bovenet 414 begonden te sidderen; doch
't scheepgen inde vloot ende gepraeyt sijnde, is met ons in
Comp(agn)ie geseylt tot des nacht daeraen, wanneer 't een andre
cours nam.
Den 5 's morgens vroech hadden 't gesicht van landt ende
een piloot aen boort sijnde, passeerden desel(fde) morgens
voorby Den Briel ende 't Landt van Voorn ende de stede
Vlaerdingen, doch comen(de) voor Schiedam liet my door de
boot aen lant setten, vanwaer ick, middachmael ten huyse van
den secretaris Nieupoort 415 gehouden hebben(de), voorts mijne
reyse mette wagen over Delffshaven op Rotterdam nam.
Den 6 'smorgens van Rotterdam scheyden(de), quam over
Deiff des middachs in den Haege.
Den 7 vuytten Haege scheyden(de) arriveerde den anderen
d.aechs 's morgens den 8(ste)n tot Amsterdam ende soo voorts
den 9de heel vroech tot Vuytrecht, waer ick de mijne vont
met groote plecier op my wachten(de).
Passage.

Van Plimouth op Midbrooke.
van Midbrooke op Crafthole.
van Crafthole op Louw.
van Louw op Foy.
van Foy op St. Blasy.
van St. Blasy op St. Austel.
van St. Austel op Grandpont.
van Grandpont op Probis.
van Probis op Truro.
van Truro op Redriff.
van Redriff op St. Ives.
Cornwalsche mylen .

3
3
8
8

3
3
6
2
5
8

12
. 61

414 bovennet: boevennet, tralie werk van hout of touw over de opening in de verschansing van een schip tegen afweer tot enteren.
415 zie blz. 117.
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van St. Ives op Holstown.
van Holstown op Perin of Falemouth.
van Falemouth op Perinwell.
van Perinwell op Truro.
van Truro op Tregoney.
van Tregoney op St. Austel.
van St. Austel op St. Blasy.
van St. Blasy op Foy.
van Foy op Louw.
van Louw op Crafthole.
van Crafthole op Midbrooke.
van Midbrooke op Plimouth

3
3
68

Cornwalsche mylen
Tesamen I 29 Cornwal(sche) mylen.

1o
8
3
4
7
8
3
3
8
8

416

* *
*

Het valt inderdaad te verwonderen, dat Abraham Booth eerst
aan het slot van zijn journaal gewag maakt van zijn familieleden te Londen, met wie hij toch ongetwijfeld wel reeds zeer
spoedig na zijn aankornst de kennismaking — en dat wel op zeer
aangename wijze — zal hebben vernieuwd. Alvorens hierop
eenigszins uitvoeriger in te A aan, wil ik er toe overgaan om
in korte trekken eenige mededeelingen over dit geslacht en
zijn wederwaardigheden, die met mijn werk min of meer in
nauw verband staan, te doen.
Het aanzienlijke oud-Dordtsche geslacht, voerende als wapen: „in goud een zwart hert; helmteeken: het hert uitkomend;
dekkleeden: goud en zwart", splitst zich in het begin van de
1 5 de eeuw in twee takken, die zich te Utrecht en te 's-Gravehage vestigen. Als deel van de Haagsche tak vestigt zich ongeveer in het midden van de I 6de eeuw een familie Booth eveneens te Utrecht, waarvan Godefroy Booth, Doctor in de
Rechten, benoemd tot het ambt van „Ontfanger van de convoyen ende Licenten" te Gorinchem, ook in laatstgenoemde
stad gaat wonen, om vandaar, naar ik vermoed ong. 1 62o naar
416 Het was mij niet mogelijk bier te lande de juiste lengte van een Cornwalsche
mijl uit te vinden, doch Booth geeft de verhouding tot Engelsche mijlen zelf op, waaruit volgt dat de Cornwalsche miil ong. 2347 yards of ong. 2145 meter is. (zie biz. 152).
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Engeland te verhuizen, waar hij de stamvader werd van de
zgn. Engelsch-Iersche Booten. 417
Het bestek van mijn werk leent zich allerminst tot een uitvoerige uiteenzetting over het geslacht Booth op genealogisch
terrein; het moge voldoende geacht worden, dat ik bovenstaande summiere uiteenzetting aanvul door daaraan toe te
voegen, dat de gemeenschappelijke voorouders van deze drie
takken, n.l. de Utrechtsche, Haagsche en Engelsch-Iersche opgevoerd moeten worden tot „Aart Booth van Barendrecht,
Knape,418 zoone van Cornelis Booth, en van Beatrix van Ratigen,
troude Machtild van Slingeland, dochter van Jan van Slingeland, Burgemeester der Stad Dordrecht, en van Catharina van
Damassche; hij woonde op Duyvesteyn, doen by anno 1421,
met vijf onbegeven 419 kinderen verdronk, zynde te dier stont
binnen Dordrecht en Deaf de vier volgende kinderen.", zooals
een in druk uitgegeven Stam-lijst van het Geslacht van Booth
tot en met de zeventiende generatie vermeldt.
Bovengenoemde Godefroy Booth, gehuwd met Christina van
Loon van Utrecht, wordt de vader van de beide doctoren in
de medicijnen, Gerard 420 en Arent 421 , die Abraham, op het
punt staande naar Holland terug te keeren, te Gravesend komen
bezoeken, en van eenige dochters, waarvan er ten dien tijde
417 Geb. ong. 1570 en overl. te Londen in 1625. Hij begaf zich eerst in militairen
dienst en diende meer dan zeven jaar onder het vaandel van zijn oom Willem van Zuylen
van Nijeveld. Na zijn ontslag uit den dienst werd hij in Dec. 1599 tot ontvanger te Gorinchem benoemd. Hij wijdde zich aan letterkundige en genealogische studien. Verdacht
wegens verstandhouding met den Aartshertog en den Spaanschen gezant werd hij den
I 2den Nov. 1612 op de Gevangenpoort te 's-Gravenhage gevangen gezet, doch eenige
maanden later weer ontslagen. Vervolgens vertrok hij naar Londen.
Hij had een weelderige fantasie, hetgeen vooral in de door hem gemaakte genealogien
te voorschijn kwam; zijn zoon Gerard sneed later veel van deze fantasien weg.
418 Voor deze en de volgende annotatie ben ik dank verschuldigd aan Dr. J. Ph.
de Monte ver Loren, Secr. v. d. H. R. van Adel.
„Knape" duidt aan, dat de aldus betitelde persoon tot een riddermatig geslacht behoorde. Na de middeleeuwen raakt het woord in dezen zin in onbruik en gebruikt men
in plaats daarvan het preedicaat „ Jonker".
419 „Onbegeven" kinderen, zijn kinderen, die nog niet uitgeboedeld zijn.
42o Geboren te Gorinchem in 1604 en overl. te Dublin in 1650. Hij studeerde te
Leiden en vertrok na volbrachte studie in 1630 naar Londen, waar hij zich als geneesheer vestigde en tot lijfarts van Karel I werd benoemd. Na het rampspoedige uiteinde
van dien vorst op den 3 osten Jan. 1649 vertrok hij naar Dublin, waar hij lijfarts van den
onderkoning van Ierland werd.
Hij beoefende de dichtkunst en genealogie. Hij trad in het huwelijk met Catharina
Manning.
421 Geb. te Gorinchem in 1606 en overl. te Parijs in 1653. Ook hij studeerde te Leiden
in de letteren en later in de geneeskunde, in welke faculteit hij in 1630 promoveerde,
waarna hij eveneens naar zijn familie te Londen vertrok. Hij werd lijfarts van Leicester,
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nog drie, n.l. Agneta, Geertruyt en Helena in leven zijn en
met de broeders het huisgezin van Christina van Loon, die
in 1625 weduwe is geworden, vormen.
Dit Engelsch-Iersche geslacht verandert in Londen aangekomen zijn naam in „Boate" en staat ook als zoodanig bekend:
From R. P. Graham-Vivian.
Bluemantle Pursuivant.

London March z 1st. 193 5.
College of Arms.
Queen Victoria Street.

I have now heard from the Dublin Office of Arms as follows:
Re Arms: „We have a record of the „Boate" Arms here but they were
never registered."
Re pedigree: „This too is unregistered. There was a Godfrey Boate, Judge
of the King's Bench and I think a Gerard Boate, author of a book
on Natural History. I think too, that I have heard of a Rev. Gershom
Boate. The heiress of the family married a Hemsworth and there is
a recorded Hemsworth pedigree which gives the marriage of the
Rev. Thomas Hemsworth with Lucy, daughter of Godfrey Boate,
Judge of the King's Bench."
Het wapen „Boate" wordt beschreven als te zijn „a jumping
stag in black on a gold shield".
Christina van Loon bleef nog eenige jaren te Londen wonen,
doch ging ten slotte weer naar Utrecht terug, alwaar zij in
1651 kwam te overlijden, en den i6den Mei wend overluid.
Ds. Everhard Booth, gehuwd met Alid Ruysch, de vader
van Dr. Cornelis en Abraham en van Henrica, te Utrecht als
predikant staande, zal, zooals later zal blijken, in vrij nauw
contact hebben gestaan met zijne, al moge dan de verwantschap een groote honderd jaren teruggaan, familie te Gorinchem, zoodat zijn zoons en die van Godefroy, zich van de
toenmaals zeer gebruikelijke term van „neefschap" in hun
correspondentie bedienen.
Alle deze bovengenoemde personen spelen, hetzij in meerdere
dan wel in mindere mate, een rol in de jaren 1628f3o, waarop
het journaal betrekking heeft, terwijl de Haagsche tak daar
feitelijk buiten valt. En toch is het juist deze tak, die aanleiding
heeft gegeven tot groote roerigheid in het geslacht Booth en
onderkoning van Ierland, doch verliet dit land in 1644 in verband met den opstand
tegen de Protestanten. Hij vestigde zich toen te Parijs, waar hij ook kwam te overlijden.
Verschillende geschriften op medisch, godsdienstig, letterkundig en Hebreeuwsch
gebied kwamen van hem uit. zijn lijfspreuk was „Cum Deo et cum decoro". Hij huwde
met Margareta Dongan.
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tot een verzameling van archief- en processtukken, waarvan
ik gebruik kan maken. 422
Een der afstammelingen n.l. uit deze Haagsche tak, Johan
Boot, den Eden October 168z gehuwd met Willemina van
Passenrode, oudste dochter van Johan van Passenrode, commandeur van Gorinchem, komt zonder mannelijke nakomelingen na te laten in 1706 te 's-Gravenhage te overlijden. Zijn
weduwe begaat de onvoorzichtigheid haren overleden echtgenoot te laten bijzetten in de zgn. „Capelle van Boot" 423 in de
Groote of St. Jacob's Kerk te 's-Gravenhage onder een
„rouwapen bort, met agt quartieren, waarvan het eerste was
„Boot, sonder dat in het midden van 'tselve was gestelt, het
„wapen van den overledene, evenals of die was geweest de
„laesten van sijn geslagt",
zooals de insinuatie aan haar op den i5den October 1707 uitgebracht door Samuel de Rayes, openbaar notaris, aldaar, luidt:
Verder wordt de weduwe verzocht:
„het wapen van haar overledene man in het midden van
„het voors(egde) bort te doen stellen, alsoo van het geslagt
„van Boot nog in 't leven waren, ik (d.w.z. de eischer Ever„hard Boot, Heer van Mijdrecht, Raed ordinaris in den Hove
„Provinciael van Utregt) en myn Broeder Willem Booth,
„Lt.Collonel,c.”
Maar de wed we blijkt aan dit verzoek niet te willen voldoen, daarvoor a s reden opgevende
„ . . . dat sy niet van sints was het voorgem(elde) wapenbort
„van haer overlede man te veranderen en sijn wapen in 't
„midden van dien te doen stellen, seggende dat haar mans
„naem niet was Booth, maar Boot, zonder (h) agter aan de
„(t), dat men malcandre nog van trouwen nog van sterven
„had kennise gegeven, dat haar man zal(ige)r op sijn sterf„bedde geseyt had, dat by de laaste van sijn geslagt was, etc.”,
waardoor zij in een proces werd gewikkeld, dat namens den
eischer werd gevoerd door Procureur Victor Brey.
En onder die processtukken, waarmede de eisch werd gestaafd, hebben Everhard en Willem Booth, zoons van Dr.
Cornelis Booth uit zijn tweede huwelijk met Digna van Wijcker422 Archief Boot. U.B.U. No. 1829. Brieven Deel III. No's 24/542 3 De „Kapel van Boot" was gelegen in het N. gedeelte van de kerk, dicht bij den
toren; zij werd later geruimd en afgebroken om de straat te verbreeden.
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sloot, die tevens optreden voor de leden van de afstammelingen
in Engeland en Ierland van Dr. Godefroy Boate, eenige bescheiden opgenomen, waaruit aller afstamming uit het huwelijk
van Aert Booth met Machtild van Slingeland zou moeten
blijken. En onder deze stukken bevinden zich dan eenige
brieven en bescheiden, waaruit niet alleen het neefschap van
Dr. Cornelis en Abraham met Doctors Gerard en Arent, doch
evenzeer hun hartelijke vriendschapsbanden blijken.
Het geluk is niet met de weduwe Boot, want het Hof van
Holland beschikt den Aden April 1709, dat een van de twee
eerste deurwaarders haar moet aankondigen:
„ . . . dat het mans oir van het geslaght Booth, twelk van
„ouds een swart springent Hart, op een Goudt Veit, in des„selfs wapen gevoert heeft, en nogh is voerende, tot dato
„niet verstorven, maar als nogh subsisteert in de persoonen
„vande twee eerste supp(ilan)ten, ende haar venders te be„velen het schilt van het Rouw-wapenbort van haar voor„n(oemde) overleden man, in de groote Kerk alhier in S'gra„venhage opgehangen, niet blinds te laeten, maar daar in te
„doen stellen het swart springent Hart, zijnde het wapen
„bij haar man in zijn levee gevoert, ende te betaelen de
„costen hier omme gedaan”, etc.
Behalve de stukken, waaruit ik het een en ander putte, bevinden zich in het dossier nog eenige brieven van Gerard en
Arent Boot, in afschrift en behoorlijk door Notaris A. van
Neck te 's-Gravenhage in 170 9 voor echt erkend, die alle ten
dienste van eischer in het proces zullen zijn gebruikt om te
bewijzen, dat de Utrechtsche tak met de Engelsch-Iersche
familie Boate was vermaagschapt. En bovendien moet daartoe
gerekend worden de opdracht in het Latijn van Gherardus
Boot in het boek van zijn overleden vader, dat hij den 1 zden
Juni 163o aan Abraham schenkt. 424 Dit boek, waarvan zich nog
exemplaren in de Universiteits Bibliotheken te Utrecht, Amsterdam en Groningen bevinden, draagt tot titel:
BurgherlfrCke Onderrechtinghe ofte anders ghenaemt: Eene beleefde Raedtghevinghe.

Bijeen vergadert en te samen gevoegt met groote costen en moeyte
by Jonkhr. Godefroy Boot, Escuier van Jacobus, Koning van Groot
Brittanien etc.
424 Een notarieel gelegaliseerd afschrift van deze opdracht bevindt zich onder archiefstukken berustende bij H. F. Boot te Haarlem.
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't Amstelredam ghedruckt by Jan Evertse Cloppenburgh boeckvercooper woonende op 't Water in den Vergulden Bijbel Ao. 1623.
Voleyndicht binnen de Stadt Amersfoort int jaer ons Heeren van 1623
den 4 Maert ouden stijl.

Uit den inhoud der brieven blijkt, dat Abraham vanuit
Plymouth op den 16den en den z 'sten Mei 163o aan Gerard
te Londen geschreven heeft o.a. over de kwetsuur aan zijn
knie, op welke brieven Gerard den 3isten Mei d.a.v. antwoordt,
o.a. vermeldende,
„Ick verhope, dat wy in vrolijcheyt ende vreugde noch lange jaren tot
„een bequamen ouderdom, immers zoo lange als het den goeden Almo„genden Godt believen sal, te samen in goede dispositie onse vrientschap
„sullen oeffenen ende ons leven eyndigen, want ick my alreede niet alleen
„swaermoedich, maer gelijck als geheel solitair bevinden door u.e. af„wesen, te meer nademael mijn broeder noch niet is gecomen, als zijnde
„noch geene schepen noch van Zeelant noch van Hollant gearriveert.
„Hebbende oock noch geen schrijvens sedert u.e. vertrock van mijn
„broeder ontfangen, als een brief van den Eden May, daerin hy noch
„geen gewach maeckt van mijn laetsche schrijvens ontfangen te hebben.
„Hy schrijft my in den selven brief, dat hy binnen de vijf of ses weecken
„hoopt over te comen, te reeckenen van den Eden May af.”

Na Abrams vertrek uit Londen schrijft Gerard hem den
i9den Juni aan zijn adres in „the Gold Anker" te Gravesend,
waaruit blijkt, dat Arent middelerwiji uit Holland is teruggekomen en dat zij beiden het plan hadden opgevat om te paard
nog eens naar Gravesend te komen, teneinde Abram te bezoeken, welke opzet evenwel door gebrek aan paarden niet
kon worden volbracht. Het slot van dezen brief laat zien, hoe
groot de vriendschap is, die Gerard aan Abram bindt; het luidt
als volgt:
„U(w) E(dele) getrouwe, ongeveynsde ende dienst verplichte, onver„anderlijcke vriend ende dienaer.”
En ook den zosten en z 'sten Juni zendt Gerard nog brieven
naar Gravesend met nieuws in verband staande met de telkens
mislukte afvaart van de „laeckenschepen." naar Holland.
Gerard's broeder Arent laat zich eveneens niet onbetuigd en
schrijft den I9den en den 2osten Juni in de meest vriendelijke
bewoordingen aan hem, doch de inhoud dier brieven is niet
belangrijk genoeg om daaruit door mij iets aan te halen. Wel
is zulks het geval met Arent's brief van den Loden Sept. d.a.v.
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in antwoord op twee brieven van Abraham, die dan het secretarisambt te Wijk-bij-Duurstede reeds heeft aanvaard, want uit
dit antwoord blijken de conditi en. Arent schrijft onder meer
aldus:
Dat het u E(dele) daer ter plaetse uwer residentie soo aensoet ende

aenlacht in alle respecten – – gelijck ick verstaen van uit uwe laetste – –
daerover hebbe ick te meer occasie, omme u.e. vorder op nieuws te congratuleren over uwe acceptatie, dewelcke eyntelijck gevallen is, soo u.e.
scrijft, niet tegenstaende de voorgegangen oppositien, dewelcke, mijns
bedunkens, u.e. nu niet alleen niet verdrietelijck konnen sijn – – ten waere
omdat cleyne ongemaeck van de eerste twee ongegagieerde jaeren, daer
u.e. mentie van maeckt in sijnen jongsten aen mijn broeder – – maer selfs
dienen sullen omme het genoegen, 'twelcke u.e. uit de verkrijginge van
desen honorabelen staet behoort te scheppen, ende sonder twijffel schept,
grootelicx te vermeerderen, volgens onsen aengeboren aert, dewelcke
soodanigh is, dat wy lichtelijck een walging krijgen aen hetgeene, waeraen wy met weynig moeyten gekomen sijn, daer ons ter contrarie de possessie van eenig gemack niets recommandabeler maeckt, dan de moeyte
ende swaericheyt, die ons in de erlanginge van dien is voorgevallen; soo
dat wy te desen propooste wel souden mogen omkeeren het spreeckwoort
van Solon, 'twelck by tegens Pittacus gebruyckte, ende in plaetse, dat by
seyde:
Difficilia esse ea quae pulchra sunt
konnen wy gevoegelick seggen:
Ea demum esse pulchra, quae sint difficilia.
Want oock met meerder smaeck sullen wy eeten van een appel ofte
peer, omme de welcke van den boom te slaen wy ons moede gemaeckt
hebben; dan van eenen, die wy in het gras vinden gereet leggen ende om
welcken wy anders geen moeyte behoeven te doen van eens daernae te
bucken om die op te raepen.
Maer de soeticheyt van met u te couten by geschrifte – – naedemaal ons
den anderen weg, van dat mondeling te konnen doen benomen is – –
voert nog te verre; ende derhalven ist noodig, dat ick hier mijn reden
staecken, gelijck ick doe met mijne hertelicke recommandatien aen u.e.
den welcken in ick Godes gunste op het hertelixte bevelende, ben ende
blijve
u.e. seer geaffectioneerde dienstwillige vrundt ende neve
Arent Boot.
Londen den 1 oden Sept. 163o sti.loci.
Moeder ende susters doen u.e. hertvrundelick groeten van haerentwegen.

Maar ook een brief in het Latijn 425 van Dr. Gerard te Londen
aan Dr. Cornelis te Utrecht van den z6sten Febr. 16 3 o, bijgesloten in een epistel van Abraham aan zijn broer toont, hoe
nauw deze — wij zouden thans spreken van verre achterneven
4 2 5 Archief H. F. Boot.
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— zich in vriendschap tot elkander verbonden gevoelen.
Immers Gerard roept hierin in aangename herinnering terug,
dat zij te samen het Hieronimus Gymnasium te Utrecht doorliepen en dat zij nadien niet alleen door banden van bloedverwantschap aan elkander bleven verbonden, doch eveneens door
de gemeenschappelijke studie in de zelfde faculteit, n.l. die der
geneeskunde, zoodat al mogen de oogen dan ook ver van
elkaar verwijderd zijn, dan toch de roepstem van Cornelis'
voortreffelijke eigenschappen en karakter in het hart bleef
rusten.
En ook tot Abraham gevoelt hij zich door nauwe vriendschapsbanden verbonden.
Hij betreurt het vender, dat hunne loopbanen op zulke uiteenloopende plaatsen en tijden zijn, zoodat zij door deze noodlottige beschikking gedurende een groot deel hunner beste
levensjaren van elkaar gescheiden zijn. Immers, zoo schrijft
Gerard, met mannen, die, zooals Cornelis, met beschaving,
karakter en vroomheid zijn toegerust en die onder het zelfde
vaandel van Minerva gediend hebben . . . dat men dan eerst
kan spreken van een recht Leven! Derhalve wenscht hij, zoo
lang het niet geoorloofd is, om eens bij elkaar te komen, dat
hetgeen wel geoorloofd is, moge geschieden en dat is om van
Cornelis te eeniger tijd eenige letteren te mogen ontvangen,
hetgeen de afwezigheid zou verzachten en Gerard daardoor
„niet verstoken zal blijven van Cornelis' rechtschapenheid, die
allerminst geblanket is" of zooals de tekst luidt: candor tuus
minime fucatus immunen.
* *
*
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Oxfort.

Alsoo genoemt van foord 426 'twelck bier een droochte ende
ox een osse is, off gel(#ck) Ielandus meynt vande rivier Ouse
– – in 't latyn Isis gen(aempt) – – Oxford voor Ousfort.
Is een welgelegene stadt, hebbende rontsom een seer lustige
landouwe met groene weyden, vruchtbare coornlanden ende
boomdragende heuvelen beset, waer de twee vischrijcke revieren Cherwel ende Ouse soo weeldrich comen deurvloeyen
ende al keerende en draehende veel eylandekens maecken, tot
datse eyntel(iick) ineen vlietende aende stadt comt. 427
Aen de Westsijde vande stadt staen op een heuvel de overblijfselen van een out casteel, gebouwt by Robert d'Oile, waerin een hoogen toorn is, die nu voor een gevanckenisse gebruyckt wert. 428
Gekijck) oock de ruynen vande eertijts treffel(iicke) abdije
van Ousney 429 geb(o)uwt in 't jaer 1129 ende tenlesten de
ruynen vande Abdije van Rewly. 430
De stadt is verheerlijckt met een bisdom ende Hooge Schoole;
van haere outheyt wert variabel ges(eyt). Altoos is seker, dat
Alfredus der Saxen Coninck off stichter off herbouwer is geweest vande stadt ontrent het jaer 872.431
426 Een ford is een droge plaats in een stroom, waarover men te voet kan gaan.
Volgens de meest waarschijnlijke etymologie is de stad genoemd naar Ousney Ford,
d.w.z. de ford te of zeer dicht naby Ousney, waar uiterwaarden van de rivier de Ouse
zijn.
42 7 De beide rivieren zijn de Cherwell en de Thames, waarvan de laatste ter plaatse
de Ouse of de Isis wordt genoemd.
428 Op bevel van Koning Willem I werd met den bouw van het kasteel in 1071
begonnen door Robert d'Oilley; het werd in 1073 voltooid.
429 De Abdij van Oseney werd door Robert d'Oilley (I o7o—I '19) gesticht en was
de eerste stoel van den Bisschop van Oxford. Later werd zij afgebtoken en werden
de materialen gebruikt voor den bouw van Oxford Cathedraal. Booth vergist zich
Kier in het jaartal.
43o Booth kan weinig anders bedoelen dan de „Rollright Stones", mine van een
tempel der Druiden, gelegen in de parochie van Rollright, niet ver van Oxford gelegen.
431 Geen enkel authentiek document staaft 'de bewering, dat de stad en de hoogeschool door Alfred den Grooten in 872 zouden zijn gebouwd en gesticht. In tegendeel
is zulks hoogst onwaarschijnlijk; dit was het tweede jaar zijner regeering, en de tijden
-waren toen veel te onrustig en te gevaarlijk om zulke plannen ten uitvoer te brengen.
Een Dienaer 12
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Dat Oxfort de twede plaetse heeft onder de vier voornaemste
Universiteyten getuicht Math. Parisiensis in deese woorde:
Universitas Oxoniensis secunda a Lutetia Eccl(es)ia Scola, imo Eccl(es)iae
fundamentum.

Derde Bologne ende Vierde Salamanca.
De studenten, die nu gegist sijn op drie duysent – – die alle
gehouden sijn in hare collegien daertoe geordonneert te woonen – – waren ten tijde van Eduard de He ende Eduard de Tile
wel byde 3o M. 432 sterck.
Haere Collegial sijn de volgende:
I) Universitatis, sijnde het outste, gebout by Alfredus der Saxen
Coninck ontrent het jaer van 872. 433
II) Mertonense gesticht A(nn)o 1274 byden Bisschop van Rochester. 434
III) Regale, gemenekikk) gen(aempt) Oriall Colledge, gesticht
byden Coninck Eduard den He ende vernieuwt A(nn)o
1622. 435
IV) Baliolens gesticht by Jan Baliol, Coninck van Schotlandt,
A(nn)o 1263. 436
V) Novum gesticht byden Bischop van Winchester A(nn)o
1375. 437
VI) Omnium animarum gesticht byden Aerts Bischop van Cantelberch A(nn)o 1437. 438
432 duizend.
433 University College werd onder de regeering van Eduard III volgens testamentaire beschikking gesticht door William van Durham, Rector van Wearmouth, en ook
wel bisschop Wearmouth genoemd, die op de terugreis van een bezoek aan Italie in
1249 te Rouaan overleed. De aankoop van het eerste huis, waarin het college gevestigd
werd, geschiedde in 1253.
434 Merton College werd gesticht in 1274 door Walter de Merton, Lord Kanselier
onder Hendrik III; het eerste charter werd den 7den Jan. 1264 en het derde in 1274
gegeven. Hij stierf den 27sten Oct. 1277.
435 Oriel College. Eduard II gaf den 2osten April 1324 zijn koninklijke toestemming tot de stichting aan zijn aalmoezenier Adam de Brom. Het eerste charter werd
den Eden Dec. 1324 verleend en dit werd den 21 sten Jan. 1325 vernieuwd.
436 Balliol College. Een paar jaar voor zijn dood in 1269 maakte John Balliol, koning
van Schotland, plannen om een college te stichten. Zijn weduwe, Lady Dervorgilla,
volvoerde die na zijn dood.
437 New College. Dit werd ong. Sept. 1375 gesticht door William de Wykeham,
bisschop van Winchester, geb. 1324 en overl. te Winchester 27 Sept. 1404. Hij was van
eenvoudige afkomst, en toen hem bij het stijgen in wereldlijke positie toestemming
tot het voeren van een wapen werd verleend, voegde hij daaraan het beroemd geworden devies „Manners maketh man" toe.

438 All Souls' College. De eerste steen werd gelegd door Chicele, aarts-bisschop
van Canterbury op den Loden Febr. 1437. Hij werd geb. in i362, trad of in 1442 en stierf
den i2den April 1443.
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VII) Anei nasi, alsoo genoemt van een grooten cooperen
nase, die voor aende poort staet, gesticht byden Bischop
van Lincoln A(nn)o 1513. 439
VIII) Exoniense gesticht byden Bischop van Exester A(nn)o
1316. 44°
IX) Regime gesticht door Philippa, huysfr(ouw)e van Coninck
Eduard de Hie, d(ochte)r van Willem, Hartoge van Beyeren
ende Grave van Hollant, ontrent den jaere 1430. 441
X) Lincolnense gesticht door Richard Fleming, Bischop van
Lincoln, ontrent het jaer 142o. 442
XI) Magdalenense gesticht door William van Wamflew, Bischop
van Winchester, A(nn)o 146o. 443
XII) Corporis Christi gesticht door Richard Fox, Bischop van
Winchester, A(nn)o 1516. 444
XIII) Aedis Chri(sti), in 't Engelsch Christes-Church, gesticht
doorden Cardinael Wolsey, A(nn)o 1546. 445
XIV) Trinitatis gesticht by Thomas Pope, Ridder, A(nn)o
1556. 446
XV) Sancti Joannis gesticht door Thomas Wyte, Ridder ende
Mayer van Londen A(nn)o . . . . "7
439 Brazen Nose College. De datum van de stichting staat niet vast, doch de keuze
van den grond vond plaats in 1507/8, terwijl het charter den i 5den Jan. 1511/2 werd
verleend. Stichters waren William Smyth, bisschop van Lincoln, overl. den 2den Jan.
1513/4 en Sir Richard Sutton, ridder, overl. 15 23 / 4.
440 Exeter College. Gesticht door Walter de Stapledon, sedert 1307 bisschop van
Exceter, in 1315. In 1326 werd hij tijdens het verblijf van Eduard II in het Westen van
Engeland tot „gardian" van Londen aangesteld, doch op den 15 den Oct. door het yolk
aangevallen en voor de noordelijke deur van St. Paul's onthoofd.
441 Queen's College werd niet gesticht door Philippa, gemalin van Eduard III,
doch onder haar patronage door haar biechtvader Robert de Eglesfield, den 19den Mei
1340. Hij stierf den 2den Juni 1349.
442 Lincoln College. Hendrik V verhief Richard Flemming tot bisschop van Lincoln
in 1420, waarna hij op 12 Oct. 1427 toestemming kreeg om een college te stichten.
Spoedig daarna overleed hij den 25sten Jan. 1430/I.
443 Magdalen College. Op den 6den Mei 1448 kreeg William Waynflete de koninklijke toestemming tot stichting van een college. Hij overleed den riden Aug. 1486 en
werd te Winchester begraven.
444 Corpus Christi College. Gesticht den i6den Nov. 1516.
445 Christ Church. Thomas Wolsey, cardinaal en aartsbisschop van York stichtte
dit college den 2osten Maart 1525.
446 Trinity College. Sir Thomas Pope, geb. 1508, stichtte dit college in 1554; hij
overleed den 29sten Jan. 1558 en werd in Londen begraven; in 1567 werd zijn lijk overgebracht naar het door hem gestichte College.
447 St. John's College. Sir Thomas White, geb. 2492, lakenkoopman en in 1553
tot Lord Mayor van Londen gekozen, kreeg den Isten Mei 1555 toestemming om dit
college te stichten. Nadat hij zich uit zaken terug getrokken had, overleed hij den
1 'den Febr. 1566 in dit College.
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XVI) Jesus gesticht voorde Brittons of Waismannen door
Hugo Presnis, D. J. A(nn)o 1 5 72. 448
XVII) Wadomense gesticht door Nicolaes Waddon, Schiltknape, ontrent het jaer 161o, sijnde het laetste. 449
Van des(e) Collegien soude wel yets breeder connen genarreert werden in 't stuck van haer privelegien ende anders,
doch om in desen niet te langh te vallen, sal de reste laeten
tot naerder ondersouckinge van curieusen.
De Universiteyt. Van onse L(ieve) Vrouwen Kercke ingaende
comt men eerst in een groote viercante plaetse hebbende vier
poorten, ende siet men in dit viercant twaelff auditorien ofte
gemeene leesplaetsen, seer net vuyt witten gehouwen Steen
opgebouwt, hebben(de) aende rechterhant d'effigie van Coninck
Jacob met eenige subscriptie.
Langs de slinckerhant gaet men naer 't Auditorium Theologicum, seer heerlijck van gebouw, gesticht by Humfrey, Hartoch van Glocester. 450 Ende een weynich aende slinckerhant
omslaende comt men in
De Bibliotheeque gesticht by Thomas Bodley, Ridder, opde selve
plaetse, Baer eertijts Humfrey, Hartoch van Glocester, 451 de
sijne geord(onee)rt hadde, wiens giften door sommiger leickroovige giericheyt 't gemeene gebruyck nu al over lange
448 Jesus College. Hugh ap Price, of Price, doctor of civil law, kreeg den 27sten
Juni 1571 toestemming om dit College te stichten. Hij stelde het slechts open voor
jongelieden in Wales geboren op grond van het feit, dat door vroegere stichters van
colleges geen of slechts weinig aandacht was geschonken aan de belangen dezer landslieden. Hij stierf in Aug. 1574.
449 Wadham College. Nicholas Wadham's oorspronkelijk plan was, om een college
voor R.C. Engelschen te stichten, doch moest dit na veel tegenkanting opgeven. Hij
maakte toen een testamentaire beschikking zonder eenige restrictie en benoemde zijn
vrouw en eenige executeurs om zijn beschikking uit te voeren. Na zijn dood den 2osten
Oct. 1609 kocht zijn weduwe Dorothey Petre den grond den 29sten Mei 1610 en verkreeg koninklijke toestemming den zosten Dec. 1611.
450 Humphrey, bijgenaamd „The good Duke Humphrey", jongste zoon van Hendrik
IV en Mary Bohun, Jan./Febr. 1391 geboren, huwde in 1422 met Jacoba van Beyeren,
die wegens haar moeilijkheden in Holland naar Engeland was gevlucht. Gedurende
de minderjarigheid van Hendrik VI was hij regent over Engeland. In zijn strijd tegen
Koningin Margaretha werd hij op 18 Febr. 1447 gevangen genomen en beschuldig
van hoog verraad, ten doel hebbende zichzelf koning te maken. Naar St. Edmundsbury
gevoerd werd hij een vijftal dagen later dood in bed gevonden; de oorzaak bleef onbekend, maar volgens de onder de bevolking verspreide legende werd hij vermoord. Hij
werd begraven in de Abdij Kerk te St. Albans.
451 Algemeen wordt thans aangenomen, dat ook hij de stichten van de bibliotheek
is geweest; ze werd voor het publiek in 1480 open gesteld, maar gedurende de regeering van Eduard III door al te vrome bezoekers geplunderd en verwoest. Van 1555
tot 1610 bleef ze ledig en gesloten, maar den i6den Juli 1610 werd ze door Sir Thomas
Bodley, geb. den zden Maart 1544 en overl. den z8sten Jan. 161z, in eere hersteld.
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ontrocken waren. Dit is een heerl(/ck) gebouw, waer men met
twee steene wenteltrappen opgaet. Vande deur comt men door
een recht pat totaen een groot tegenover staende venster,
waerin een verheven plaetse twee groote boecken leggen, daer
de namen ende giften vande geen, die deese bibliotheque begifticht ende vermeerdert hebben i(n)get(e e c ke n)t staen. Aende
rechter ende slinckerhandt siet men al de boeckrijen seer bequaem in ordre gestelt, welcker getal taelen meenen, dat selffs
de gewesene bibliotheque van Heydelberch ende des Paus
Vaticaen niet en wijckt.
Vuyt deese bibliotheque gaet men met twee opgangen in een
heer4cke ende groote Gaelderye verciert mette schilderijen van
alle geleerde mannen, tot op dees(en) tijt vermaert. Van bier
comt men voorts in een
Antiquiteyt Camer, waerinne sijn seer antique medailles ende
veelderleye andere rariteyten.
Deese Universiteyt disputeert noch om de preferentie met
die van Cambridge, sonder dat d'een voor d'ander eenichsints
schijnt te willen wijcken.
Voor dees(en) tijt genoech van dese stadt ende universiteyt
verhaelt hebbende, zal ick mede in 't corts overlopen ende
treden totte descriptie van de Universiteyt van Cambridge.
D' U niv e rsit 91 t van Cambridge.
Cambridge, een groote dicht bebouwde ende volckrijcke
stadt, is alsoo genoemt vande rivier Came, 452 dieder door
vloeyt, leggende in een laege moerassige landouwe, seer
vruchtbaer in coorn. Waer dat nu tertijt bloeyt een vermaerde
Hooge Schoole met 26 Collegien ende Hallen – – die hiefalleen
in naem ende niet inder daet onderscheyden sijn – – versien in
gebouw, gemack, incomen, studenten ende andere vercierselen
soo vuytmuntende, dat qualijck haers gelijck te vinden is.
De voornaemste vande Collegien sijn:
St. Peterhuys, sijnde het outste gesticht by Huych Balsham,
Bischop van Ely, A(nn)o 1280. 453
Collegium Trinitatis, het heerlijckste van alien, sijn(de) van witten
452 rivier de Cam.
453 St. Peter's College of Peter House. Hugh de Balsham, geb. begin i 3de eeuw,
en oval. den i6den Juni 1286, kreeg den 4den Dec. 128o toestemming van Eduard I
om het college te stichten; het werd in 1284 voltooid.
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gehouwen steen – – wat selsaems in Cambridge – – opgebout
ende gesticht by Coninck Hendrick de VIIIste in 't jaer 1546. 454
St. fans Collegie gesticht by Margareta, Gravinne van Richemont, moeder van Coninck Hendrick de VIIde in 't jaer 15 06.455
Collegium Regale, een seer extraordinaris stuck van begrip,
'twelck, indien 't voltoyt waert, all d'andere soude passeren, is
gesticht by Coninck Hendrick de Iide in 't jaer 1441. 456 De
val des stichters heeft de voortgangh van dit werck belet,
sijnde alleen de capelle – – een vande beste gestichtselen, diemen oyt sien can – – voleynt ende als een staeltien om vande
reste te oordelen, overgebleven. Is seer constelijck van harde
grauwe gehouwen steen – – vuyt Normandyen ten dier eynde gebracht – – opgebouwt ende met loot overwulft ofte gedeckt, sonder met eenige pilaren, balcken ofte ander werck van binnen gestut
te sijn, daer se nochtans 14o treeden lang is ende 14o trappen, elcke
trap een spanne dick, inde hoochte heeft, hebben(de) voorts een
tamel(j/ck) voorsiene bibliotecque, voor 't gem(elte) collegie.
Vande outheyt van des(e) Academie is veel gesch(reven), dat
se gesticht is door Cantaber, een Spaniaert, 375 jaeren voor
Christi geboorte ende hersticht door Sebert, Co(ninck) vande
Oost Engel(sen), in 't jaer naer Christi geboorte 63o, doch de
gerechticheyt van Hooge Schoole heeftse eerst becomen ten
tijde van Coninck Eduard de Iste, dewelcke sijn regeringe
begon in 't jaer 1272. 457

Bristow. 458
Is een groote rijcke Coopstadt, niet soo out, als net en heerlijck, hebbende de derde plaetse onder de Engel(se) steden. Sij
454 Trinity Hall. Booth vergist zich hier; Bisschop William Bateman, ook wel William de Norwich genoemd, stichtte de hall den 15 den Jan. 135o en kreeg den zosten
Nov. 135o toestemming daartoe van Eduard III; hij stierf den Eden Jan. 1354.
455 St. John's College. Lady Margaret, zie biz. 98, ontving den stichtingsbrief
den 9den April 1511, nadat zij onder invloed van haar biechtvader, John Fisher, reeds
in 15o8 tot stichting was Overgegaan.
456 Queen's College. Gesticht in 1448 door Margaretha van Anjou, geb. den z3sten
Maart 143o, geh. met Hendrik VI den z3sten April 1445 en overl. den z5sten Aug.
1482. De eerste steen werd den I5den April 1448 gelegd. De eigenlijke stichter was
evenwel, reeds in 1446, Andrew Doket.
457 De stichting door den mythischen Spaanschen prins Cantaber, zoowel als de
herstichting door koning Sebert in de 7de eeuw moeten tot de domste historische
fabricaties worden gerekend. De koninklijke erkenning van universiteit en van haar
kanseliers geschiedde in het jaar 1229.
458 Bristol.
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is gelegen eensdeels in Sommerset ende eensdeels in Glocestershyre, 459 doch geen van beyden onderworpen, maer een Graeffschap op haerselve, door een Bischop Mayer – – wien een
swaert ende scepter gel(#ck) den Mayer van Londen voorgedragen went – – ende Aldermans geregeert werdende; is met
twee rivieren bewatert, waervan de grootste gen(aempt) Avon
midden door de stadt loopt – – sijnde met een stee pen brugge
overleyt, waerop huysen ende winckels staen, gel(#ck) op
Londenbrugge – – ende – – de cleyne reviere, genaemt Frome,
in sich ontfangende – – de schepen vuyt der zee tot aende
stadts cay brengt. De omleggende landouwe onderscheyden
met vruchtbare bergen, valijen, wateren ende bossen, is seer
lustich ende aengenaem, soo dat zee ende landt tesamen gespannen schijnen te sijn om deele stadt heerlijck ende vermaert
te maecken.
De sienswaerdichste dingen nevens de brugge sijn dese:
Het Casteel, 460 gelegen aen 't oosteynde vande stadt, gebouwt
by Robert, Bastaerd soon van Henrick de Iste, 'twelck vast
allenskens vervalt, hebbende een vuytnemend groot ende heerlijck werck geweest gelijck de wijt vuytgestreckte overblijfselen
genoechsaem vuytwijsen.
Het Bischops Hof, mede ten deele vervallen.
De Cathedrale Kercke, gen(aem)t Augustinus, 461 ende een
parochiekercke, buyten de stadt gelegen, die niet alleen alle
hare mede parochien, maer oock selffs de Cathedrale Kercke
in schoonheyt, cierlijckheyt ende gebouw te boven gaet ende
hare naem van Radcliffe onder de voorneemste kercken van
Engellandt bekent maeckt. 462

Norwich.
Is een rijcke welbewoonde ende vermaerde stadt soo groot
– – naer sommiger meyninge – – inden omvanck sijner muyren
459 Somerset en Gloucestershire.

460 Het kasteel moet reeds veel vroeger bestaan hebben en zal waarschijnlijk kort
na de verovering door Willem den Veroveraar zijn gebouwd en vervolgens verbouwd
door Robert, graaf van Gloucester, denkelijk te Caen geboren.
461 De cathedraal werd tijdens de regeering van Eduard I door Robert Fitzharding
in 1140-1148 gebouwd op dezelfde plek waar vroeger de abdij van St. Augustinus,
die reeds in 596 zou zijn voltooid, had gestaan.
462 St. Mary Redcliffe, gebouwd door een rijk koopman, William Canyng, in het
laatst van de 14de eeuw.
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als Londen in de haere, doch leggen daer binnen te veel velden,
boomgaerden ende ledige plaetsen, welcke niettegenstaende,
wort haer by sommige de twede plaetse gegeven van al
d'Eng(elsche) steden.
Zy is gelegen aende Riviere Yare in een vermaeckelijcke
valye op 't hangen vanden berch, sijnde omslooten met een
schoone muyr, behalve aende riviere, daerse van (deselve) riviere beschermt wert; 463 ende heeft benevens de bischopl(iicke)
waerdicheyt, 3o parochiekercken, een Cathedrale Kercke, die
heerlijck ende schoon is, gebouwt by Bischop Herbert. 464
Hier sijn voorts besienswaerdich:
Het Valais van Hartogen van Norfolk, een ruym gebouw, doch
eenichsins beginnende te vervallen, alwaer een goede overdeckte ende welgemaeckte bolbaen is 8o treden lang; sijnde
dit een oefenn(inge), waerin d' Eng(elsch)en wonder groot vermaeck in nemen. 465
De ruinen van 't Casteel, gebout by Huych Bigod 466 ten tijde
van Hendrick de Hide, legg(ende) binnen de muyren op een
hoogen berch, vanwaer men de stadt gemackel(iick) oversien
can. Het is heel ende al opgemetselt uytten gehouwen steen
met menichte van colommen ende ander werck fray verciert,
doch nu meest vervallen ende in een gevangenhuys verandert.
Alhier onthouden hun mede veele Nederlanders, die in 't
begin ende geduyrende onse oorlogen voornaemel(iick) vuyt
Vlaenderen ald(aer) gevlucht sijn, hebbende hare bysondere
kercke ende haren Godtsdienst in haer eygen taele.
Bathe 467

Alsoo geheeten vande warme baden, die daer sijn; wert van
...... gen(aem)t Aqua Solis – – ontrent 1 o mylen van Bristow
46 3 Norwich is gelegen in de vallei van de Wensum, die vlak onder de stad met
de Yare samenvloeit.
46 4 Holy Trinity Cathedral, gebouwd in 1096 door Herbert de Lozinga en aan de
Heilige Driedenheid in no' opgedragen.
46 5 Thomas Mowbray, de eerste drager van den titel werd in 1397 tot. Hertog van
Norfolk verheven.
, ,
466 Hugh Bigod, de eerste graaf van Norfolk, werd in 1 i 22 tot GOnstabel van het
kasteel en gouvemeur van de stad en vervolgens in 11 73 tot custos van het kasteel
benoemd. Hij stierf in 1176.
46 7 Bath, Aquae Sulis, de plaats waar in den Romeinschen tijd een tempel, gewijd
aan de godin Sul, gestaan heeft, waamaar de stad genoemd werd.
Y`
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– – is een cleyn, doch lustich, welgelegen ende een vande
netste stedekens, die in Engellandt sijn; rontsomme beslooten
met vruchtbare heuvelden, aende eene sijde verlusticht met
groene beemden, daer de riviere Avon weeldrich doorvloeyt.
Heeft een schoone nette Kerck met veel glasen verciert ende
gansch met loot overdeckt; sijnde voorts veele vander burgeren
huysen uyt gehouwen steen opgebouwt, met pilaren ende ander
loffwerck verciert ende de straeten soo schoon ende suyver,
dat het in dit landt een wonder is. Doch 'tgeen deese plaetse
meest vermaert maeckt sijn de baden, drie in getal, alle seer
cierlijck ende bequamel(ijck) toebereyt. Het grootste van alen is:
't Coningsbat hebbende in 't midden een fonteyne van steen
ende rontsom inde muyr overwelffde setels om te sitten, met
balgen rontsom voorde toesienders om op te leunen. Hier is
aengevoecht een cleyndere plaetse, diese
Nieunthadt noemen, waerinne men vuyt het Coningsbat
gaet, wanneer men 't te heet bevindt; ende het water, dat
vuyt beyde deese baden dagel(ijcks) affloopt, in een poeltgen buyten de stadt vergadert werdende, dient voor een paerdebat.
Cruysbat, niet soo groot als de andere, doch gehouden het
getemperste van alien. 468
Heetbat, sijnde het derde, waeraen noch een cleyn bat gevoecht is, genaemt
Lazarus Bat voor die gevaerlijcke sieckten hebben haer van
andere affgesondert in connen baeden.
Hier comt beyde in 't wassen ende vallen vande bladen een
groote menichte van alle soorten van menschen, voornaementl&ck) vanden Adel en de Grooten, sommige om haer te verlustigen ende andere om van haer qualen geneesen te werden,
dewelcke menichmael ongehoopt verlichtinge vinden, de baden
vuyt rechte van haere minerale en sulpherige doorloop van soo
groote cracht ende genesende hette sijnde, datse heelen ende
overmeesteren de wederspannige tayicheyt van de bedorven
humeuren; soodat het gemeene volck daerover verwondert
468 Aldus genaamd naar een oud kruis, dat in het midden stond. Wanneer Pepys
Bath bezoekt en van dit bad gebruik maakt, dan zegt hij in zijn dagboek, dat het water
buitengewoon heet is, alhoewel dit bad nog de meest gematigde temperatuur van alle
anderen heeft, en dat de bronnen zoo heet zijn, dat men er met de voeten niet op kan
blijven staan.
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sijnde, sich eertijts wijsmaeckte, datse by toverye daer gebracht
ende beswooren waren. 469
Hierontrent vint men eenige loodmijnen ende bysonder die
van Mendiphillis, waervan de sommige in een jaer wel byde
too M g(u)1(den) aen loot vuyt leveren. 470
Behalve eenige antiquiteyten inde muyren der stadt Bathe
staende met vreemde inscriptien, sijn noch inden Hoff van
eenen Richard Chambers een steenen urne met eenige beenkens
daerin; ende deese twee oude graffstenen – – aende andere sijde
met hun inscriptien affgeteyckent – – welcke in 't omploegen
van sijn landt, naeby de stadt gelegen, gevonden heeft. 471
Welles. 472

Alsoo genoemt vande menichte van bronnen, die daer opspringen, is een redel(iick) stedeke met veele fonteynen ende
waterbeecken doorsneden. Hebbende een heerlijcke kercke 473
gesticht door Coninck Inas, gansch vuyt Witten gehouwen
steen opgebouwt ende met een groote menichte van allerhande
beelden aensienlijck gemaeckt, sijnde deselve soo groot als 't
leeven, waerin dat mede veel graven sijn vande Bischoppen
deser plaetse ende onder andere twee van redl(icken) outheyt,
als van Gulielmus de Marchia A(nn)o 13 o2 ende van Rudolphus
de Sulopia begraven A(nn)o 1364. 474
469 Er zijn bewijzen, dat gedurende de Romeinsche overheersching niet alleen patienten kwamen uit verschillende gedeelten van Engeland, maar eveneens uit NoordFrankrijk en o.a. uit Chartres, Trier en Metz.
470 De Mendip-loodmijnen werden kort na de Romeinsche inval niet alleen het
eerst ontdekt en geopend, maar zijn daarna ook het langst in stand gehouden. Te Darby
werden twee blokken lood, die het jaartal A.D. 49 droegen, gevonden.
471 Deze gekleurde teekeningetjes zijn niet gereproduceerd. De inscripties luiden:
G. Murrius. C. F. Arniensis.
Foro Iuli Modestus Mil
Leg. II a.d. P.F. Iuli secund.
I)
An XXII Stipend.
H.S.E.

2)

DIS MANIBUS
M Valerius M
Pol eatinus. C. eq
Miles Leg. XX An XXXV
Stipend XX
H.S.E.

zie bijlage III

472 Wells.
473 Cathedraal gesticht door Koning Ine of Ina in 704 en opgedragen aan St. Andrew,
doch gewoonlijk Wells Cathedral genoemd.
474 William de la Marche, bisschop 1293-1302.
Ralph of Shrewsbury of Radulphus de Salopia, bisschop van 1329-1363.

186

Voorts sijn de sienswaerdichste dingen alhier:
De Huysen vande Canonicken ende andere totte kerck behoorende, alle van gehouwen steen, staende rontsom de
kercke.
't Capittelhuys gebouwt in 't ronde ende met een pilaer
constl*k) onderstut, staen(de) mede dicht aende voors(egde)
kercke. 475
Palais vanden Bischop, rontsom in 't water gelegen, sijnde
een groot gebouw casteels gewijse. 476
De ruinen vande Abdie van Glasenbury, 477 sijnde de rijckste geweest in gansch Engell(and)t, leggende rontsom in een plaisierigen oort, by veel grasrijcke wijden, de Hollandsche landouwen
seer gelijck.

'I

Glocester. 478
Zijnde ontrent 3o mylen van Bathes, is een oude stadt van
Anthonino Glevium genoemt ende doorde Romeynen, soo
men meynt, gebouwt; is lustich ende welgelegen aende Severn
in een vruchtbare landouwe, waer oock in voortijden wijn
vergadert plach te werden; heeft onder anderen een heerlijcke
kercke van een constich ende swaer gebouw. 479 Hierin is een
luysterplaetse, die door verscheyden hoecken en cromten – –
noch wijder als ick in 't Hoff van Coninxbergen in Pruysen
gesien heb – – omgaende, d'eene den anderen 3 5 schreden
verscheyden sijnde, hoe sacht men oock spreeckt, doet hooren,
als men d'oir maer een weynich naerde muyre went. 480
Hierin leggen begraven:
' De ongelukkige Coninck Eduard de Ilde. 481
De ongeluckigen Hartoch van Normandyen, Robert, outste soon
van Coninck William de Conqueror, wiens statue van prishout
475 Capittelhuys, gebouwd onder William de la Marche.
476 Paleis, gebouwd onder Ralph of Shrewsbury.
477 Glastonbury. Van zeer ouden datum en verondersteld te zijn de eerste Christen
Kerk in Engeland. Koning Ina liet de oude gebouwen afbreken en een nieuwe abdij
bouwen. Na de godsdicnstoorlogen, waaronder ze ernstig leed, viel ze geheel in verval.
47 8 Gloucester-Glevum.
479 St. Peter.
48o Dit is dus op zijn refs met de ambassade naar Polen.
4 81 Eduard II, geb. den 25sten April 5284, gehuwd den z5sten Jan. 1308 met Isabella
van Frankrijk en den 25sten Sept. 5 3 27 vermoord, waarna zijn gebeente in de abdij van
St. Peter werd bijgezet.
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gemaeckt – – 'twelcke geen verrottingen onderworpen is – –
op 't graff staet. 482
Nevens eenige Bischoppen graven.
De Severn comt voor deese stadt op sekere tijden met een
wonderl&ck) fellen vloet ofte baer opstijgen vuytter zee, ende
inde engte indringende wast in een oogenblick meet dan een
elle hoochte, makende dicht voorde stadt een lustich Eylandt
gen(aem)t Alney, 483 waer Canut, Coninck van Denemarcken, 484
ende Edmond Yserensijde, Coninck van Engell(and)t, 485 naer
lange oorlogen, weleer om lijff en lijff voorde Croone gevochten hebben, dewelck sy naer een fel gevecht geen van
beyden den anderen overwinnende, onder malcanderen deelden.
Upton.
Een vleck, niet verre van Glocester, leyt in een seer plaisierigen oort, hebbende een heerlijcke brugge over de Severn
van witten gehouwen steen met zes bogen seer cierl&ck) opgemaeckt.
Dorchester. 486
Gelegen ontrent 20 mylen van Glocester is een oude welgelegene ende rijcke stadt vol inwoonders, die grooten handel
inde laeckenen doen.
De brugge over de Severn al van witten gehouwen steen
cierlijck opgebouwt met zes groote boogen ende een poort
in 't midden.
Een schoone Kercke van binnen, hoewel se van buyten niet
482 Robert van Normandie, geb. ong. 1054, huwde tijdens zijn verblijf in Italie
in I mo met Sybil, dochter van den graaf van Conversana, en overl. 10 Febr. 1134 te
Cardiff, waarna hij in de Cathedraal te Gloucester werd begraven. Hij nam met vele
andere ridders deel aan den eersten kruistocht naar het Heilige Land in 1096. Het beeld
op zijn graf zal hoogst waarschijnlijk door een zijner bewonderaars, deelnemer aan een
der volgende kruistochten, zijn geschonken.
48 3 De vrede werd hoogst waarschijnlijk tusschen hen in 1016 op een eilandje in
de buurt van Deerhurst en niet, zooals gewoonlijk wordt aangenomen, op het eilandje
Olney in de Severn gesloten. De koningen verdeelden het land en na Edmund's dood
werd Canute als heerscher over geheel Engeland erkend.
48 4 Canute, geb. 995 besteeg den troon in 1017 en overleed in 1035.
485 Edmund Ironside geb. ong. 993 kwam aan de regeering in April 1016 en werd
na een bewind van slechts 7 maanden door den verrader Edric op den 3osten Nov.
1016 vermoord.
486 Worcester.
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schoons schijnt te belooven, hebben(de) in sich een vuytnemend
fray orgel ende de graven van

Coninck Jan. 487
Arthur, Prins van Walis, soon van Co(ninck) Hendrik VII. 488
Alice, Gravinne van Salisbury, om wiens wille sommige
willen seggen, dat d'ordre vande Coussebant ingestelt zy. 439
Nevens eenige andere graven van eenige Grooten ende
Bischoppen.
Niet wijt hiervandaen, nament(liick) 5 mylen, legt een seecker
groot ende welgefatsoneert vleck gen(aem)t:

Drutwich.

49°

Coventre.

491

leggende ontrent 2 5 mylen van Worchester is een fray stedeken
lustelijck gelegen, alwaer dat veel laeckenen en vilten gemaeckt
werden, heeft goede steenen wallen ende een schoone kercke.
Hier vint men mede de dicke en grove beenderen van een
wonderlijck groot wilt vercken door eenen Gay van Warwyck
verslagen, waer d'inwoonders veel van weeten te seggen; deese
beenderen tot een gedachtenisse van sulcken feyt bewarende.492
Deese plaetse wort voor 't Centrum ofte middelpunt van
Engellandt gehouden.

Northampton.
Zijnde ontrent 22 lange Engel(sche) mylen van Coventre is
redelijck groot, doch eenichsins vervallen; leyt op een voorbyloopend reviertien in een seer vruchtbare gront.
Heeft in 't Westen de ruinen van een out ende groot casteel,
leggende op een heuvel.
48 7 Koning John, jongste zoon van Hendrik II en Eleanora van Aquitanie. Geb.
-waarschijnlijk te Oxford den 24sten Dec. '167 (?) en oved. den i 9den Oct. i z i 6.
488 Arthur, Prins van Wales, oudste zoon van Hendrik VII, geb. 1486 en over!.
1502. Nauwelijks 15 jaar oud werd zijn huwelijk met Catharina van Aragon in St. Paul's
den 14den Nov. i5o 1 voltrokken.
489 Alice, zie biz. 226.
490 Droitwich.
491 Coventry.
492 Guy of Warwick, romantische held van Engeland, leefde tijdens de regeering
van Aethelstan en veroverde Winchester voor hem. Velerlei legenden zijn om hem en
zijn daden geweven.
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Dunstapel. 493
Is een redelijck groot ende welbewoont vleck leggende 24
mylen van Northampton.

St. Albons. 494
Gelegen ontrent 1 o mylen van Dunstapel is een fray, groot
ende wel bewoont vieck geresen vuytte verwoestinge van het
eertijts by den Romeynen soo seer vermaerde Verulamium, 495
alwaer tott verscheyden tijden groote menichte van oude
Rooms(che) penninghen, vaten, graffsteenen ende andere overblijfselen der antiquiteyt gevonden sijn geweest.
Hier sijn te sien:
De rumen van een Abdi niet min rijck, als out, ende vermaert
geweest, gesticht by der Saxen Coninck Offa ontrent het jaer
793. 496
Een oude, groote en heer4cke kercke, doch nu eenichsins vervallen ende seer slordich onderhouden sijnde. Waerin men
vint het graff van den geleertheyt lievenden Humfrey, Hartoch
van Glocester, 497 met dit opschrift:
Hic Jacet Humfredus Dux ille Glosterius ohm Henrici Regis protector,
fraudis inepta detector, dum freta notat miracula caeci lumen erat patriae,
columen venerabile Regni, pacis amans, musisque favens melioribus,
unde gratum opus Oxoniae, quae nunc Scola sacre refulget, invida sed
mulier Regno, Regi sibi nequam, abstulit hunc, humili vix hoc dignata
sepulchro.
Invidia rumpente tamen post funera vivit.

Wat vender tegens een pilaer staet dit graffschrift vanden
grooten Sir Jan Mandevill: 498
493 Dunstable.
494 St. Albans.
495 Verulamium moet een weinig ten N. van het tegenwoordige St. Albans in Hertfordshire gelegen hebben.
496 De abdij, waaraan een monnikenklooster was annex, werd door Offa, Koning
van Mercia, gesticht.
497 Humphrey of Gloucester, zie blz. 180.
498 De samensteller van een zeer bijzonder en bekend reisboek noemt zich in het
voorwoord Sir John Mandevill, ridder, geboren en opgevoed te St. Albans, die wegens
doodslag op een graaf in 1322 naar het vasteland vluchtte en zich te Luik vestigde.
De eerste uitgave in het Fransch verscheen tusschen 1357 en 1371. Doch hoogst waarschijnlijk maakte hijzelf het grootste gedeelte der reizen niet; althans op zijn sterfbed
op 17 Nov. 1372 bekende een Luiksch geneesheer, Johain a la Barbe of Jehan de Bour-

190

Siste gradum properans, requiescit Mandevil urna: Hic humili, novunt
et monumenta movi.

Tegens de muyr vande kerck staen deese veersen tot epitaphen voor twee monnicken, die ick om de belachelijcke
maniere van veersen te maecken in die euwe mede hierby
voege:
M.S. Vic Domini verus iacet hic Eremita Rogerus et sub eo clarus
meritis Eremita Sigarus.

In deese kercke word mede bewaert een coperen vonte vuyt
Schotlandt aldaer gebracht, waerin weleer der Schot(schen)
Coningen kinderen plegen in gedoopt te werden, als blijck
vuytte inscriptie daer boven staende:
Cum Loethia oppidum apud Scotos non incelebre et Edinburgus primaria apud eos Civitas, incendio conflagrarent Richardis Leus Eq. Aur.
me flammis ereptum ad Anglos parduxit. Huius ego tanti benificiis memor,
non nisi Regum liberos lavare solitus, nunc meam operam etiam infimis
Anglorum condixi. Leus victor sic voluit.
Vale Ao Dni MDXLIV. Ao Regni Regis Henrici VIII XXXVI o.

Van hier keert men weder tot Londen, sijnde ontrent 20
Engelsche mylen ende weder landtwaerts in reysende can men
sijnen wech nemen vooreerst op
Burntwood.

is een tamel( /ck) groot ende welgelegen vleck in Essex i 5 mylen
van Londen.
Maldon.

is een vleck onder d'oude historian bekent metten naem van
Camalodunum, 499 sijnde wel eer geweest de Conincklijcke stoel
van Cinobolinus, Coninck van Trinobantes, gel(ijck) by oude
stucken gelt by hem aldaer gemunt, blijckt; welcke plaetse
gogne geheeten, dat hij het grootste gedeelte van het boek had geschreven. Wellicht
schreef Mandevill eveneens eenige stukken, maar, hoe het zij, veel van het verhaalde
berust eenvoudig op verzinsel. Stellig kwam geen van beiden ooit verder dan het Heilige
Land. Wat zij schreven over meer Oostelijk daarvan gelegen landen putten zij uit een
reisjournaal van een zekeren monnik Odoric, geschreven in 133o en bovendien uit
andere bronnen. Mandevill, die waarschijnlijk te Montfort in Engeland werd geboren,
vestige zich op lateren leeftijd te St. Albans, waar hij overleed.
499 Booth vergist zich; het Romeinsche Camulodunum is het tegenwoordige Colchester en was de zetel van Cunobelinus of Cynebeline, Koning van Trinobantes.
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naederhant by den Keyser Claudius 5" vande Brittons gewonnen ende tot een Colonie vande Romeynen gemaeckt zijnde,
wiert ontrent thien jaer daernaer doorde Coninginne Boadicia
totte gront toe vernielt, als sy haer leet op de Romeynen doorde
doot van 7o M. [mille] van haer scharen bontgenooten wreeckte.
Deese plaetse leyt ontrent 18 mylen van Burntwood.
Colchester.

gelegen i 2 mylen van 't vleck Maldon is een oudt stedeken
door Coilus, 501 Coninck van Groot Britagnen, A(nn)o Chri(sti)
124 gebout; zijnde geweest – – gelijck de inwoonders voorgeven – – de geboorteplaatse van Lucius, d'Iste Britanische
Christen Coninck 502; van Constantinus de Groote, d'iste
Christen Keyser 503 ende Helena, sijn moeder, d'iste Christen
Keyserinne. 5°4
Leyt op de Riviere Coln, waervan het den naem krijcht;
heeft rontsom wallen in haer begryp 198o passen, doch seer
vervallende, ende daerin zes poorten; in de stadt staen acht
kercken, behalve twee in de voorsteden, hebbende aende oostsijde een out casteel ende noch ouder rulnen van een ander,
beslaende twee ackers landt.
De voornaemste handelinge van deese stadt bestaet in het
maecken van lakenen, bayen, sayen ende diergel(iicke) stollen
meest derwaerts door onse Nederland(e)rs tentijde vande
troublen ald(ae)r gevlucht, die haer Godtsdienst in haer eygen
tale ende kercke exerceren.
Dese stadt is voorts vermaert in veel landen door haer extra500 Claudius viel Engeland in A.D. 4 3 binnen, waarna deze plaats in 44 ingenomen
werd door Aulus Plautius. De opstandelingen onder leiding van Boudicca herwonnen
haar in 6o en verwoestten haar tot den grond toe. In 61 werd ze herbouwd en door
sterke wallen ommuurd. Zie blz. 57.
501 Indien er werkelijk een Britsch koning Coel (Coilus) zou hebben geregeerd,
dan zou dit ong. I8o geweest moeten zijn en dan zou hij, alles volgens de legende, zijn
geweest, de vader van Flavia Helena, de moeder van Constantijn den Grooten. Eveneens wordt verondersteld, dat hij zijn naam gegeven zou hebben aan de stad Colchester.
Hij zou begraven zijn in de Abdij van Glastonbury.
Sot Het bestaan van Koning Lucius wordt sterk in twijfel getrokken.
503 Constantijn de Groote, Romeinsch Keizer, natuurlijke zoon van Constantinus
Chlorus en Flavia Helena, geb. den 27sten Febr. 288 te Naissus (thans Nish in Servie)
en overl. den 22sten Mei 337.
504 Flavia Helena, geb. ong. 247 te Drepanum aan de golf van Nicomedia, later
te barer eere door haren zoon, Constantijn den Grooten, Helenopolis genoemd, overl.
327-
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ord(inaris) delicate oesters, welcke – – soo Plinius secht – – in
oude tijden by den Romeynen voor leckernye opgedist sijn.

Ipswich.
gelegen i z groote Eng(elsche) mylen van Colchester is een net
en fray stedeken, in coophandel, gebouw ende situatie niet
onder de minste te reeckenen, worden(de) besproeyt doorde
reviere Stoure, 505 ende door een schipdragende inham vande
zee 506 bevaeren(de) gemaeckt; schijnt eertijts omwalt geweest
te sijn ende vesten en poorten gehadt te hebben, die by den
Deenen, soo men gist, ter neder gesmeten sijn. Het is vol straten
ende wel bewoont, hebbende twaelff parochiekercken. Alhier
is niet veel meer sienswaerdich dan een hoff van een Edelman
ende een bibliotecque, diese beginnen te vergaderen, die beyde
fray zijn.
Hierontrent is mede een seer plaisierige plaetse Glenham
gen(ae)mt, waer een tamel(iick) slot is met vermakel(#cke) byhoven ende anders.

Beckles. 507
is een redelijck groot ende wel bewoont vleck sijnde ontrent
3o mylen van Ipswich. Hieromtrent is een schoon ridderslot,
gen(aem)t Sommerby, by den passagiers wel besienswaerdich.

Yarmouth.
by de onse genoemt Yarmuyen ende by de oude Garianonum,508
sijnde 14 mylen van Beckles, is een net fray stedeken ende
een sleutel aen de zeecust, gelegen aende mont vande riviere
Yare, hebbende een goede haven ende veylige reeden. Het is
lang ende smal bynaest halve maensgewijse, hebbende sijn
begin gehadt inde oorlogen vande Deenen ende van weynich
tot meer aengroeyende; was door Coninck Hendrick de Me
ommuyrt; het heeft maer eene kerck, doch schoon ende groot,
gesticht by Bischop Herbert in William Rufus tijden. 509 Een
5o5 lees: Gipping.
506 inham der zee genaamd Orwell.
507 Beccles.
5o8 Gariannonum, een Romeinsch kamp.
509 St. Nicolaas kerk, gesticht door Herbert de Lozinga, den eersten bisschop van
Norwich, in no' en den Heilige in 1119 opgedragen.
Eel]. Dienaer 13

19 3

heerlijcke kay, daer de schepen vuytter zee aencomen; ende
de grootste gelijckheyt in gebouw ende netticheyt van straten
,met onse Nederlandts(che) steden van eenige plaetse in Engellandt.
Alhier is iaerlijx ontrent Septemb(er) een seer groote haringvangst, waervan sy het meestendeel droogen ende tot bockens
. maecken, 'twelck daer veel volx naer toe treckt ende de stadt
seer verrijckt. De Nederlanders – – sijnde bier tamelijck
sterck – – hebben bier mede haer eygen kercke.

Norwich.
Passeren(de) door Judham – – waer de Bischop van Norfoicke een huys heeft – – comt men tot Norwich, een vermaerde
stadt, 18 mylen van Yarmouth.

Thetford.
is een seer oude plaetse by Ptolomeum ende Antonius bekent
onder den naem van Sitomagus ende daernaer gemaeckt tot
een stoel der Coningen van Oost Engel(landt), doch is nu seer
vervallen ende verarmt.

Edmundsbury. 510
sijnde ontrent 32 Engel(sche) mylen van Norwich is een wel
bebouwt ende volckrijck vleck, alwaer sich veel adels om de
lustige gelegentheyts wil onthout.
Hier sijn de principaelste plaets(en):
De overb4fselen van een Abdie, nu verwoest, doch eertijts soo
heerlijck, datse in haer fleur met die van Glassenbury om de
meester waerdicheyt twisten.
Twee redel(ijcke) kercken ende inde eenen aengroeyen(de) bibliothecque.

Ely.
gelegen ontrent 20 mylen van Edmondsbury, is een stadt gelegen op een heuvel in 't midden van een eylandt, hebbende
rontsom laege morassige landen met rivieren, wateren ende
510 Bury St. Edmunds.
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meeren doorsneeden – – ons landt niet seer ongel(ck) – –
indien sy maer het water, 'twelck 'swinters de weyden overvloeyt, des Somers wel vuyt het landt conden crijgen.
't Voorneemste bier te sien sijn:
Een heerljcke kerck onder de voornaemste van 't Rijck gereeckent, soo in gebouw, groote, als cieraet; een heerlijck werck,
waerinne aisnoch sijn verscheyden graven van bischoppen en
andere groote ende [een] sonderl(/ck) aerdich ende cierl(iicke)
toorn, lanteerens gewijse in 't midden vande kercke boven
vuyt steekende, seer bequaem om het omleggen(de) landt te
overseen. 5"
Aen dese kercke is gehecht
Onser Vrouwen Capelle, een werck van sonderl&cke) bouwcunste
sijnde van een vuytnemende hoochte sonder met eenige balcken
ofte pilaeren onderstut te sijn.
Newmarcket.
waer de Coninck een huys gebouwt heeft. 512
Van hier rift men over den Duyvelsdijck, die over 't lant
met een sloot aen(de) sijden gescheyden, seer wijt loopt, waervan 't gemeene volck wonderlijcke grille verhaelen. 513
Van hier op

Cambridge.
gelegen ontrent 20 mylen van Ely. Van hier scheyden(de) reyst
men op

Bedfort.

514

gelegen ontrent 3 o mylen van Cambridge, is een gemeyn vleck
geneuchel(*k) gelegen aende rivier Ouse, die daer met een
schoone steenen Brugge overleyt is, sijnde mette ruin van
groote outheyt ende by de Romeynen bekent geweest onder
511 Gesticht door Simeon, den eersten Normandischen abt, in 1083.
512 New Market. Jacob I liet er een landhuis bouwen; verzot op paardenrennen
liet hij er daar vele houden, welke liefhebberij door Karel I werd voortgezet, o.a. hield
deze er de eerste „cup race". In navolging van deze vorsten hidden verschillende edellieden daar eveneens stallen aan.
513 De Devils' Dike werd in een veel vroeger tijdperk aangelegd en was waarschijnlijk de grensscheiding tusschen Oost-Anglia en Mercia; er werden in den loop der
tijden veel Romeinsche overblijfselen gevonden.
51 4 Bedford.
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den naem van Lactodurum ende huyden ten dage de hooftplaetse vande rivier, daer 't in leyt, die het sijnen naam geeft.

Buckingam. 515
waervan de geheele omleggende provincie sijnen naem heeft,
is een gemeen marcktvleck. De heeren van deese plaetse sijn
mette titulen van Graven, Marquisen ende Hartogen vereert
geweest, als oock de laetst vermoorden ende by ons welbekenden Hartoge van Bockingam.

0 xfort .
gelegen ontrent 2I mylen van Bedfordt.

Brad fielt.
gelegen ontrent 18 mylen van Oxfort, is een plaisierich dorp,
vermaert door een schoon ridderhuis, daer naestaen gelegen.
Vanhier reyst men op

Maidenhead.
leggende 16 mylen van Bradfieldt, ende voorts op Londen,
sijnde nog 22 mylen wijder. Hier een weynich subsisteerende
connen ondertus(schen) wel eens besien

Stratford.
leggende ontrent 3 mylen van Londen, waer men vint den
overal de werelt beroemde Cornelis Drebber 516 - - een hollander – – ende by den tegenwoordigen Coninck om sijn
515 Buckingham.
516 Cornelis Drebbel, een boerenzoon, geb. te Alkmaar, tijdens het beleg in 1572,
gehuwd met Sophie Goltzius, zuster van den schilder en graveur Hendrik, overl. te
Stratford Bow in 1633. Hij beoefende bij zijn zwager de graveerkunst en de alchimi en
vertrok in 1604 naar Londen, waar hij bij zijn wetenschappelijken arbeid, hoofdzakelijk
op chemisch gebied, grooten steun van Jacobus I ondervond. Zijn groote geheim was
de ontdekking, dat salpeter met bruinsteen vermengd, bij matige verhitting, levenslucht, d.w.z. zuurstof, gaf.
Een triomph behaalde hij met de uitvinding van een duikboot voor twaalf man,
waarmede hij in den zomer van 1620 onder water de tocht van Westminster naar Greenwich, drie uur varens, ten aanschouwe van koning, hof en duizenden Londenaars,
ondemam.
Eveneens stond hij in hoogen gunst bij Keizer Rudolf II te Praag, aan Wien hij ad-
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-wonderl(iicke) ende bynaest ongelooffel&cke) inventies gegageert; ende vandaer eer men wederkeert naer
Wansted.517

een coninckl(iick) gebouw, doch nu over verscheyden handen
ten lesten toebehooren(de) een particulier Edelman, beginnen(de)
een weynich te vervallen.
* *
*

Begeerich sijnde om van Londen weder eenen anderen wech
te nemen ende door 't landt te reysen can men desen gebruycken
als op
Irinsor.518

leggende ...... van Londen, is een vande grootste heerlijckste
ende welgelegenste Conincxhuysen, waervan hiernaer in 't
verhael van alle Conincx Casteelen breeder mentie sal maken.
Aeton. 518

leggende aende oversijde van de riviere is een schoon Collegie,
gesticht by Coninck Hendrick de VIe; alhier wort de ionckheyt
onderwesen ende bequaem gemaeckt omtot de hoogeschoolen
gesonden te werden. Is gelegen ontrent een half myle van
Wins or.
viezen gaf. Er wordt beweerd, dat Jacobus ten zijnen gunste optrad, toen hij in Oostenrijk was gevangen genomen en gevaar liep tot de doodstraf te worden veroordeeld.
Volgens Calendar of State Papers 1661/2, fol. 327, boden zijn zoon Jacob en zijn
schoonzoon Dr. Siberius Kuffler den 14den Maart x661/2 aan Karel II aan om „een proef
te nemen met hun vaders geheim om schepen in een oogwenk te doen zinken of te
vernietigen; en wanneer het zou slagen, dan daarvoor een belooning van £ 1 o.000 te
krijgen. Het geheim was hun bij testament nagelaten en wel onder conditie, dat het in
de eerste plaats aan de Kroon van Engeland en slechts daarna aan andere staten mocht
worden aangeboden." Op dit aanbod werd evenwel niet ingegaan.
Op Goltzius' schilderij, bekend onder den naam van „de Allegoric der I Jdelheid"
staat volgens den Drebbel-kenner, Dr. H. A. Naber, Secr. van het „Drebbel Genootschap", Drebbel ten voeten uit „en face", welke opvatting door Dr. A. Bredius, wordt
gedeeld.
Booth vergist zich, waar hij schrijft, de „tegenwoordige" koning, want het is niet
bekend, dat Karel I Drebbel steunde en de vorst, die het wel deed, Jacobus I, was reeds
in 1625 overleden.
517 Zie blz. 231.
518 Windsor; zie blz. 125.
519 Eton. Aan de rivier de Theems gelegen; Eton College werd in 1440—I gesticht.
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Van hier op

Oxfort.
leggende ontrent ......mylen van Aeton. Vanwaer (men)
weder sijnen wech nemen can over

Abbington. 520
een stedeke 6 mylen van Oxfort, alwaer opde marckt een fray
Cruys, rontsom mette statuen van verscheyden Coningen beset,
' ende seer net onderhouden, te sien is. Alhier wort veel geseyt
van een treffel(iicke) ende heerlijcke Abdye, door welcke dese
stadt seer vermaert plach te sijn, waervan de rulnen noch getuygen 521.

Faringdon.
een slecht marcktvleck 6 mylen van Abbington, is eertijts vermaert geweest door een sterck casteel, 'twelck Robert, Grave
van Glocester, ald(ae)r tegen Coninck Steve opgerecht hadde522.
Hier ontrent licht een seer plaisierich Eedelmans huys, Wadley
gen(aem)t, rontom seer wel ende dicht in 't geboomte gelegen.
Vanwaer men weder terugge keert op Oxfort, ondertusschen
mede besiende

Wodstoke. 523
Niet verre van Oxfort gelegen, is een Coninckl(iick) huys
gebout by Coninck Hendrick de Iste, wiens particulariteyten
ick vuytstelle te verhaelen, totdat ick come aen(de) andere
Conincx huysen. Van hier keert men over

Wodstoke.
een vleck van deselve naeme, als het Casteel, sijn(de) de ge520 Abingdon.
521 De Abdij der Benedictijnen wend door Cissa in 675 gesticht; Hendrik I, zoon
van Willem den Veroveraar, ontving daar zijn opvoeding.
522 Opgericht door Graaf Robert van Gloucester, half broeder van Keizerin Mathilda,
als bolwerk tegen Koning Steven van Engeland, kleinzoon van Willem den Veroveraar,
geb. in de lente 1097 (?) en overl. Oct. 1154.

523 Woodstock.
1 98

boorteplaetse vanden beroemden Podet Chaucer,
mende weder tot

524

ende co-

Oxfort.

nerve mijnen wech om weder terugge naer Londen te gaen
over
Walling fort.

eertijts een sterck ende seer vermaert Casteel, vanwaer wel
waerdich is een weynich vuytte wech rijdende, te sien.
Redingh. 525

gelegen vijff mylen van Henley, vuytte gemeene \vech, is het
voorneemste vieck van heel Buckshire, seer waterrijck leggende
tuss(chen) twee rivieren, waervan verscheyden armen doorde
stadt gebracht sijn, die groote bequaemheyt geven om de lakenen te maecken, hebbende deese plaetse over de 6o lakenbereyders, die 2, 3 ende sommige 400 man in 't werck hebben.
Alhier sijn te sien de nedervallende overblijfselen van een
schoon ende groot clooster met een heerl&cke) kercke 526 gebouwt door Co(ninck) Hendrick de Iste, die aldaer begraven
is, met zijn dochter, de Keyserinne Matildis, die dochter, buysvrouw ende moeder was van drie Henricken, waervan haer
man Keyser ende haer vader ende soon Coningen waren,
gel&ck) deese twee soete veersgens, die op haer graff gestaen
hebben, vuytwijsen:
Ortu magna, Viro major, sed maxima prole Hic facet HENRICI, filia,
spona, parens.
Van bier comt men weder over het voormelte casteel van
Windsor tot Londen.
* *
*

524 Geoffrey Chaucer werd aldaar niet geboren, doch ong. 1340 te Londen, als noon
van een wijnhandelaar, oven. 140o.
525 Reading.
52.6 De Benedictijnsche Abdij werd in 1 121 door Hendrik I gesticht, die in haar
werd begraven. Ze werd onder de regeering van Eduard VI verwoest, maar door Hendrik VIII weer herbouwd en door hem als paleis in gebruik genomen; gedurende de
burgeroorlogen in de I7de eeuw werd het paleis wederom verwoest.
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Vanwaer men weder sich versien hebbende van nieuwe pennin(gen) een reyse can doen naer 't Westeynde van Engellandt,
nemende desen wech, als van London op
Kingston. 527

gelegen 1 0 mylen van Londen, is een redelijck groot ende
welbewoont marcktvleck, waerin eertijts, als Engellandt doorde
Deensche oorlogen schier t'ondersteboven gesmeten was, de
Saxis(sche) Coningen, Adelstan, Edwin, ende Etheldred gecroont sijn geweest, gel&ck) vuyt een tafereel inde kerck
hangende blijckt; waervan oock de plaetse haren name schijnt
to voeren, beteyckenende Kingston in Duyts niet anders als
Koningstadt.
Saxische Coningen tot Kingston gecroont:
A(nn)o 925
946
955
975
978

I Adelstan.
2 Eldred.

3 Edwine.

4 Eduard Martel.
5 Etheldred.
6 Joran.

begraven in St. Paulskerck tot Londen.
Guilfordt.

528

Ontrent 15 mylen van Kingston is een welbewoont vleck
ende vol schoone groote herbergen, waer den Eertsbischop
van Cantelb(erch) gebouwt heeft een fray Godtshuys. De ruinen
van een groot ende out casteel getuygen, dat 'tself(ve) eertijts
geweest is een Coninckl(iicke) woninge vande Saxens, doch niet
maeckt dese plaetse soo vermaert als d'onmenschelijckheyt van
Gadwyn, Graeff van Kent, die in 't jaar 10 3 6, als Alfred, Soon
van Coningh Etheldred, ende erfgenaem van 't rijck van
Engellandt vuyt Normandyen gecomen was om zijn recht totte
527 Kingston-on-Thames. Is een zeer oude plaats, waar reeds door Egbert, koning
van Wessex, en zijn zoon Ethelwulf, in 8 3 8 een landdag werd gehouden. Van het kasteel,
dat door Hendrik III werd veroverd, is niets meer over.
Zeven Saksische koningen werden er gekroond en hunne namen werden op den
koningssteen gebeiteld; Booth geeft er slechts zes van op; deze steen, vroeger in de
kerk bewaard, staat thans nog nabij de marktplaats.
528 Guildford, oorspronkelijk een Normandisch kasteel.
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Croone op te vorderen, hem alhier op trouwe ontfingh ende
trouwlooselijck verriet 529.
Want hebbende 600 Noormannen, die den Prince gevolcht
waren, onversiens in 't midden van den nacht overvallen ende
vermoort, leverde hy Alfred in handen van Harold, die sijnen
dootvyandt, die hem de oogen vuytsteeckende, ellendelijck tot
sijn doot toe gevangen hielt.
Farnham.

Ontrent 9 mylen van Guilfordt is een plaetse, waer in 't jaer
893 Coningh Alfred de roovende Deenen met een cleynen hoop
volx sloech 530 . Alhier is een fray ende sterck casteel, 531 gebouwt by Henrick van Blois, 532 Bischop van Winchester ende
Broeder van Coninck Steven, 'twelck, als het naderhant – – als
sijnde een voetsel van oproer – – door Hendrick de Hie 533
ter neder gesmeten was, afterwaerts weder by de Bischoppen
herbouwt is 534.
Van Farnham comt men door een groot bos ende het dorp
van Cosham, sijnde ontrent 25 mylen van Farnham tot
Portchester 535,

is een groot casteel met eenige onleggende huysen, hetwelck
mette vloet, die tot aen de muyren comt, seer schoon affthoont,
doch mette ebbe Brooch leyt; alhier heeft eertijts gestaen de
stadt Portperis, alwaer d'historien seggen, dat Vespasiaen met
sijn leger aengecomen soude sijn, als hy onder Claudio Britan529 Eduard de Belijder en zijn jongere broeder Alfred, in 1013 naar Normandie
uitgeweken, kwamen bij den aanvang der regeering van Harold in 1036 naar Engeland
terug. Op order van Harold werd Alfred gevangen genomen, op zijn tocht op een
boot naar een klooster te Ely de oogen uitgestoken, waama hij spoedig of door de
pijnen overleed of inderdaad werd vermoord. Het is twijfelachtig of Godwin de werkelijke dader was, maar in elk geval werd hij er in die tijden sterk van verdacht, de
hand in het spel te hebben gehad.
530 Alfred de Groote tegen de Denen onder Hasting.
531 Farnham Castle, paleis van de bisschoppen van Winchester.
532 Henry de Blois, zie blz. 204.
533 Hendrik III van Winchester, geb. te Winchester den 'sten Oct. 1207, gekroond
den 17den Mei 1220 en overl. den i6den Dec. 1272 te Westminster.
534 Herbouwd door Denham voor Karel

I en vervolgens door een garnizoen bezet.

535 Porchester.
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nien overviel, 536 doch, als de bequaemheyt vande haven door
droochten ende verloop van water wechgenomen wiert, hebben de inwoonders daervan sich in het naergelegen eylandt
Portsey 537 begeven ende ald(ae)r op de mont vanden inham
gebout,
Portesmouth.

538

in Duyts genoemt Havensmont, een stedeken, gelegen 3 mylen
van Cosham naerby de zee met wallen, bolwerckên, geschut
ende een guarnisoen van hondert man, wel gesterckt; geen
vreemdel(inck) mach hier op de wallen gaen, noch te oock in
de stadt woonen. In tijden van oorloch is het eenichsins volckrijck ende levendich, andersints seer doots.
In de haven leggen gemeenl(ick) veel Conincks schepen,
daerby somwijlen wel een zeerover te vinden is. Dees(e) stadt
is by ons bekent door de twee Engels(che) scheepstochten onlanx op 't verwonnen Rochelle) ontsettin(ge) ende te vooren
op 't Eylandt St. Marten, gedaen, sonder effect; gelijck oock
door 't arrest vande drie Nederlants(che) Oostind(ische) schepen,
namentl(ijck): De Gouden Leuw; Walcheren ende Oraignien
op den 12 Augusti A(nn)o 16z8 ontslagen.
Ende ten laesten door 't vermoorden van den gewesen
Hartoge van Bockingam voor 't exploict van de tweede Engelsche scheepstocht, door een Felton, zijnde een Schotsman.
Hier tegens over leyt het vruchtbare eylandt van Wicht 539,
'twelcken vuytte stadt gemack(e4ck) can sien leggen. Is by
d'ons(en) mede wel bekent, als sijnde een rendevous van de
schepen naer Indien.
Southampton.
gelegen ontrent 17 mylen van Portsmouth is wel bewoont, rijck
ende fray coopstedeken, leggende op eenen genoechlijken inham van de zee ende aende eene sijde mette rivier Arle besproeyt 549 . Het is met een muyre van gehouwen steen omwalt,
begrijpende ontrent 1200 passen, waeraen sijn 7 poorten ende
536 Titus Flavius Vespasianus, Romeinsch keizer A.D. 70-79, geb. in 9 en overl.
in den zomer van 79. Claudius, Romeinsch keizer, van A.D. 41-54.
537 Portsea Island, gelegen tusschen Portsmouth Harbour en Langston Harbour.
538 Portsmouth.
539 Wight.
540 De inham is de Itchen en de rivier de Test.
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29 toornen met 2 schoone hoofden ofte kayen, waer dat de
schepen vuytte zee connen aencomen. In de stadt sijn vyff
kercken ende een gasthuys.
Voorts staet aende Westsijde 't casteel 541 , leggende op een
hoogen berch, gebouwt van Coninck Richard de Ilde; is gebouwt in 't rond al vuyt harde gehouwen Steen ende met drie
muren d'een in d'andere, ende de binnenste boven de buytenste, waervan d'eerste dick is 6, de tweede 1 o ende de derde 4
spannen. De ommeganck tusschen de tweeden ende eerste
muyre is in 't ronde 1 oo en de d'andere tusschen de twede ende
derde muyre 5o passen, zijnde vanhier beyde over landt en zee
tot het eylandt van Wight toe, het geneuchligste' prospect, dat
men wenschen can. Dit casteel schijnt eertijts prachtich ende
cierlijck geweest te sijn. Ho,ewel nu vervallen, ende de muyren
ende trappen geheel hebbende.
Winchester.

gelegen I() mylen van Southampton, is een oude vermaerde
stadt eertijts genoemt Venta-Belgarum, gebouwt, naer sommiger seggen, vcSOr Christi geboorte 900 jaer, gelijck het oock
tentijde vande Romeynen een vande voorneemste steden van
Engellandt geweest is. Ende tentijde vande seeven-deelige
Saxis(che) regeringe, de Coninckl&cke) stoel vande Westsaxons,
die aldaer een bisdom, veel heerlijcke kercken ende zes munten
opgerecht hebben. Ten tijde van(de) Noormans wiert se byEduard de Me een stapel van wol ende lakens gemaeckt. Huyden ten dage is het een redel(iicke) stadt, doch eenichsins beginnende te vervallen ende seer verarmt; leyt in een vruchtbare
valleye aen 't hangen van eenen berch, wordende aende Oostsijde met een riviere bespropyt, begrijpt inder omvangh van
haer muyren ontrent 188o passen, waerin dat sijn zes poorten
ende binnen de muyren zeven kercken.
De besienswaerdichste dingen alhier sijn:
Trinitie Kerck gesticht by Renelwalchus 542 , Coningh vande
541 Het kasteel was oorspronkelijk een Saksisch fort; het wend herbouwd en versterkt door Richard II, zie blz. 96.
542 De stichting door Renelwalchus berust waarschijnlijk op legende; stichter der
cathedraal was Swithum, overl. 86z, en leider van de opvoeding van Athelwulf en zijn
noon, Alfred den Grooten.
Trinitie kerk zal een vergissing zijn, want de cathedraal wordt St. Swithin geheeten.
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West Saxons, een groot ende heerlijck gebouw, alwaer dat sijn
verscheyden cierl&cke) graven vande bischoppen vande plaetse
ende op den ommegangh van 't choor thien vergulde kisiens
in welcker vyff leggen de gebeenten van veeler Saxen Coningen
ende in de andere vyff die vande oude Bisschoppen van Winchester door Bischop Richard Foxe aldaer geplaetst 543.
'I Bischops Hoff, staende aen de Oostsijde van de Cathedrale
Kercke, een out gebouw van huysin(ge), wel versien ende met
veel toorentiens beset, doch seer beginnende te vervallen 544.
't Collegie, staende inde voorstadt, gebouwt door Wilhelmus
Wichamus, Bisschop van Winchester, tamel(/ck) van gebouw,
waerin rijckel(#ck) onderhouden werden een opsiender, thien
sociy, twee schoolm(eeste)rs ende seventich schooliongens,
nevens andere die totten dienst van 't Collegie nodich sijn 545.
't Castee1 546 , leggende aende Westsijde vande stadt, sijnde
seer out ende aen eenige plaetsen vervallen, alwaer onder
anderen in een groote woeste hal gethoont wert een ronde
houtte taeffel, die sy daer houden te sijn de taeffel van Coninck
Arthur, waer hij mette ridders vande ronde taeffel, sijnde vier
ende twintich in getal, plach aen te eeten, welckers naemen
elck in sijn plaetse vande tafel in oude vreemde letteren geteyckent staen 547.
Hier is mede een hal van binnen al overwulft 'twelck sy
seggen by Trinitie kerck ende mede wel een myl hiervandaen
vuyt te comen.
Alhier dient mede wel bijgevoecht, hoe dat d'oorloch om de
Croone tusschen de Keyserinne Machtelt – – gen(aem)t Jonckvrouwe van Engellandt – – 548 en Coninck Steven, Grave van
543 De gebeenten werden verzameld en in kistjes gelegd door bisschop Henry de
Blois, geb. 1129, overt. 1171, en niet door Richard Fox. Zie blz. 179.
544 Het Bisschops Hoff genaamd Wolvesey Castle, gesticht door Henry de Blois,
en sedert tot residentie der bisschoppen verheven.
545 College of St. Mary, werd gesticht door William of Wykeham, bisschop van
Winchester van 1367-1404, en voltooid in ong. 1395. Hij stichtte ook New College
te Oxford.
54 6 Het Kasteel was een Normandische vesting en wordt tegenwoordig als county
hall gebruikt.
5 47 Algemeen wordt thans aangenomen, dat de tafel gemaakt werd onder de regeering van Koning Steven, maar de schilderingen daarop werden onder het Tudor
tijdperk aangebracht.
548 Mathilda, (Doming), werd in ii 02 te Londen geboren uit het huwelijk van
Hendrik I en Mathilda. Zij huwde den Loden April I no te Utrecht met Hendrik V
van Duitschland en keerde na zijn dood den 22sten Mei 1125, eveneens te Utrecht, naar
Engeland terug. Zij overt. den 1 oden Sept. 1167 te Notre Dame des Pres en werd in
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Blois 549 , haer neven, seer heet ende met verscheyden vuytcomsten gevoert werden(de), sy, die hem gevangen ende te vooren in ysere banden seer hart gehouden hadde, in dit casteel
van Winchester naerderhandt seer nauw door hem belegert
wiert, alwaer haer lang ende wel geweest hebbende ende merckende, dat sy en.del(iick) inde handen van haer onversoenlijcken vyant soude moeten vallen, sy een roep liet vuytgaen,
dat se doot was ende in een dootkiste geleyt sijnde, wiert in
een rosbaer te paerde van hare dienaars, die 't casteel overgaven, door Coninck Stevens leger wechgedragen ende door
Glocester te Oxfort gebracht, alwaer sy het volgende jaer lang
belegert geweest sijnde, met geen minder list ende gevaer
weder ontquam haer op een winterschen nacht, als het seer
gesneuwt hadde ende de Isis toegevroosen was, met al haer
volck in 't wit cleedende, ende door gelijckheyt van couleur de
schiltwacht bedriegende in 't jaer 1141.
Salisbury.

gelegen ontrent 20 mylen van Winchester, is de hooftstadt van
Wiltshire met Bischop(pe4cke) waerdichheyt vereert sijnde, 55°
gelegen tusschen drie rivieren, waervuyt sy soo veel aderkens
inde stadt gebracht hebben, dat door elcke straet een loopend
beeckgen vloeyt; is redel&ck) groot, welbewoont ende in alle
lijfftocht voornemel(iick) in leckere visch, als truyten, salm ende
diergelijcke seer overvloedich.
De voorneemste dingen alhier te sien sijn:
De kleerlcke Kercke door Richard Pore 551 , Bischop van
Salisbury, gebout ende in veertich jaren met groote costen
voleynt, waerin dat sijn:
soo veel deuren als maenden in 't
soo veel glas(en) vensters als dagen in 't jaer.
soo veel marber pilaren als uren in 't
de Abdijkerk te Bec begraven en eerst in 1849 naar de cathedraal te Rouaan overgebracht. Zij was bij haar yolk zeer gezien en werd bijgenaamd „the Lady of the English".
549 Koning Steven, graaf van Blois en Chartres, werd in Febr. 1141 door haar gevangen genomen, doch later uitgewisseld tegen den Graaf van Gloucester; maar in
Dec. 1142 werd Mathilda door hem uit Oxford yerdreven.
55o De bisschoppelijke stoel, die eerst in Old Sarum was gevestigd, werd naar Salisbury overgebracht; met de bouw van de cathedraal werd begonnen den 28sten April
1220 door Bisschop Richard Poore, 1227-1228, en in 1258 voltooid.
5 51 Poore.
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gelijck de volgende veersiens vuytwijsen:
Mira canam; soles quot continet annus, in una.
Tam numerosa ferunt, aede, fenestra mi cant.
Marmoreasque capit fusas tot abarte columnas,
Comprensas horas quot vagus annus habet.
Totque patent portae quot mensibus annus abundat
Res mica, at vera, res celebrate fide.

sijnde voorts soo net gehouden ende met soo veel frayicheyden
verciert, datse weynige in dit Coninckr(jck) heeft te wijcken.
't Clockhuys, seer schoon opgemaeckt.
't Capittelhuys, sijnde een cierl&ck) rondt gebouw 552.
Hier een -weynich subsisteerende mach men ondertuss(chen)
de volgende plaetse, als 't waerdich sijnde, besien, te meer
dewijl se naerby deese stadt leggen, als:
Stonehenge. 553

Dese gedencktekens staen op Salisbury plaine – – sijnde een
heuvelachtige heyde, soo groot, dat men se op veel plaetsen
niet oversien can, waer men dickwils in 4 a 5 mylen noch huys,
noch hoff, noch boom, noch hegh gemoet, ende daerom veel
tijts roverye ende affsetten onderwurpen – – ontrent 6 mylen
van Salisbury; inde oude historian genoemt der Reusendans
ende voor een vande wonderen van Engellandt gehouden,
waervan Speed 554 aldus schrijft:
„Stonehenge is een out gedenckteken, opgerecht bij Aurel
Ambrosius, Coninck van Britanien, 555 tot gedachtenisse vanden
552 achthoekig gebouw.
553 Het meest beroemde monument uit het megalitische tijdperk, d.w.z. tusschen
2500-2000 v.C.
554 John Speed, geb. I552, overl. 1629, in zijn werk „History of Great Britaine under
the conquests of the Romans to King James".
555 Ambrosius Aurelius, zoon van Constantin den Tyran, erfgenaam en rechtmatige
troonopvolger van Brittanie, werd daarin door Vortigern belet. Dat Uther, meestal
Uther Pendragon genoemd, de broeder van Ambrosius zou zijn geweest, wordt als
mythe beschouwd. Maar, hoe het ook zij, de legendarische profeet en ziener Merlin
(ong. 450) zou zich bij de verovering hunner rechten aan hun zijde hebben geschaard
en zou hij Vortigern voor het lot, dat hem wachtte, n.l., dat hij zijn koninkrijk zou
verliezen en dat hijzelf, zijn vrouw en zijn kroost door het vuur, door zijn vijanden aangestoken, zouden omkomen, hebben gewaarschuwd. Kort daarop door zijn belagers
aangevallen en door zijn soldaten verlaten, vluchtte hij in zijn nieuwe paleis op Salisbury
Plain, dat door de belegeraars in brand werd gestoken, waardoor hij en zijn nagéslacht
omkwamen. Uther, tot koning gekozen, werd te Winchester gekroond en regeerde
volgens Merlin's raadgevingen zeven jaren en leidde een nieuw tijdperk onder Britsche
koningen in. Hij stichtte de orde van de Ridders van de Ronde Tafel en Merlin leidde

zo6

Britanisschen Adel ten tijde van Co(ninck) Vortigen,556 aldaer in
't jaer ons(es) Heeren 475 verradel&ck) door de Saxons in eenen
dach van gespreck versiagen;" sijnde een werck wonderlijck
voorde naecomelinghen beyde in gedaente ende groote; de stoffe
daeroff sijn steenen van ongemeene lengte, breedte ende dickte,
als sijnde veele daervan z8 voet tang, breet ende 6 off 7 dick; dese
syn by twee en twee in de gront geset ende een derde over dwars
daer bovenop deursgewijse vast gemaeckt, gel&ck) deese figuere
vuytwijst. 557 Het is gebouwt in 't rond ende schijnt Brie rijen van
deese steenen gehadt te hebben, veele waervan nu nedergevallen sijn, begrijpende d' vuytterste circul ontrent 300 voeten
inden omgangh; sy sijn alle rouw ende van een grauwe couleur,
staen'de binnen een gracht, die eertijts dieper ende grooter
schijnt geweest te sijn. in deese plaetse, soo men hout, is de
voors(egde) Co(ninck) Aurelius met twee van sijne naevolgers
begraeven, waertoe eenige schijn geeft het naergelegen dorp,
alsnoch Ambresbury gen(aem)pt, ende datter somtijts beenderen van groote luyden en de wapenen van een out facoen vuytgebleven werden.
Maer hoe deese steenen in dit landt, daer nauw(e/iick)s steen
om te bouwen is, gecomen sijn, is meest verwonderend waert,
temeer om hare groote, dickte ende swaerte, sijnde soo hart,
dat met geen ijser daerin gegraveert can werden.
Op Stonehenge sijn begraven deese Britsche Coningen:
i) Aurelius Ambrosius. A(nn)o Soo
A(nn)o 5 17
2) Utergendigon.
A(nn)o 5 46
3) Constans.
Old Salesbury.

558

leggende een cleijne myle van Salesbury op een hoogen berch,
de opvoeding van Uther's zoon, den lateren Koning Arthur. Deze werkelijke of fabelachtige koning van Britannia, geboren in het laatste van de 5de eeuw, zou evenwel
in geen bloedverwantschap tot Ambrosius, die in 508 kwam te overlijden, hebben gestaan. Arthur komt voor het eerst als held voor in de Historia Regum Britannae van
Geoffrey of Monmouth in 1140.
556 Vortigern, Saksisch koning en hoofd van een confederatie van stammen in NoordEngeland in het midden van de 5 de eeuw. Deze strijd is legendarisch met een grond
van waarheid, omdat het zeer gebruikelijk in het tijdperk van den val van het Romeinsche Keizerrijk was, om twee barbaarsche stammen den strijd tegen elkaar te laten
aanbinden.
557 Dit schetsje wordt niet gereproduceerd.
558 Old Salisbury of Old Sarum was een zeer oude Britsche stad of vesting. Haar
verval is te wijten aan oneenigheid tusschen de burgerlijke en geestelijke autoriteiten
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is een casteel met drie aerden wallen ende tusschen elck een
diepe drooge gracht, 'twelck all vry eenige outheyt verthoont,
staende op deselffde plaetse, waer eertijts de stadt Sorbiodunum
tentijde van de Romeynen gestaen heeft. Deese, de moeder
sijnde van Salesbury, is haere dochter soo onderdruckt, datter
huyden niet anders als de weynige ruinen van dit casteel, ende
den naem van Old Salesbury van over en sijn.
Scheydende weder van Salisbury can men desen wech nemen,
als op
Bathe.

gelegen ontrent

20

mylen van Salisbury;
Bristow.

ontrent 10 mylen van Bathe.
Van hier keert men weder terugge op
Bathe.

ende vervolcht soo voorts, totdat ick ophoudende te Londen
gecomen ben; 'twelck ick te vooren per abuis, als willende de
steden nae Karen rangh describeren, niet op sijn plaetse gestelt
hebbe.
* *
*

Eer ick noch scheyde vuyt het verhael vande situatie sommiger steden, sal ick hier in 't cort mede byvoegen den wech,
die men nemen can willen(de) vuyt Engellandt naer Vranckrijck
reys en:
Scheydende dan van Londen comt men op
Greenwiche.

gelegen ontrent 3 mylen van Londen, vandaer op:
tijdens de regeering van Hendrik I. Ten laatste slaagde Richard Poore er in 1217 in om
de bisschoppelijke stoel naar New Sarum (Salisbury) verplaatst te krijgen, hetgeen
leidde tot verval van de oudere stad. Haar inwoners braken hun huizen of en bouwden
van de materialen nieuwe te Salisbury. Bij den aanvang van de regeering van Hendrik
VIII was de oude stad een mine geworden, zonder een enkel huis, dat bewoond werd.
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Gravesende
Tee kening door Abram Booth

Gravisende.
gelegen ontrent 15 mylen van Greenwiche, is een‘ vleck byden
onsen genoech bekent door dagel(ijcksche) frequentatie van
'tsel(ve), als sijnde de passagie naer Londen, soo by water de
riviere langs, alsoock to lande de posten daernaer toe geleyt.
Vandaer op:
Rochester.
gelegen 7 mylen van Gravesende, is een lustich stedeken gelegen
aende riviere Medway, die al(dae)r met een schoone brugge
overleyt is, sijnde deselve gansch van gehouwen steen vuyt het
water opgetrocken op thien groote boogen onderstut ende
boven met fraye ijsere tralien doorgaens beset.
De besienswaerdige plaetsen alhier sijn:
De Haven aende zeesijde, waer de Coninckl(#cke) vloot gemeenkijck) aen ancker leyt.
De Kerck, 559 gebouwt by Coninck Ethelbert van Kent ende
met een bischopl(if'cken) stoel verheerlijckt, is van redel(ijck)
schoon werck ende verciert met een groot fray choor 500.
_Een out Casteel, 561 waervan d'overblijfselen, als eenige toorens ende een goet deel muyren, noch geheel sijn.
Van hier op:
Canterbury.
zijnde 22 mylen van Rochester, is een oude stadt, by den Romeynen gen(aem)pt Durovernum, 562 gelegen aen de snelloop(ende) revier Stoure, ende in groote, gebouw ende menichte
van inwoonders onder de voornaemste van Engelkandt) to
reeckenen. Ze is verheerlijckt mette de stoel van den Aertsbischop ende seer vermaert om d'extra-ordinaris schoone
kercke 563 die by veelen voor de eerste van gans Engellandt
wordt geacht, waerinne sijn twee verhevene chooren, waer559 St. Andrew's, gesticht door Aethelbert, geb. in 55z en oved. 616, in 604.
56o Het koor werd gebouwd door William de Hoo in 1227.
561 Het Normandische kasteel werd tegen het eind van de aide eeuw op order van
Koning William Rufus gebouwd.
562 Durovernum Cantiacorum.
563 De cathedraal werd op dezelfde plaats gebouwd, waar de oorspronkelijke Romeinsche of Britsche kerk gestaan had en waarvan de bouw toegeschreven wordt aan
Koning Lucius, indien die ooit bestaan heeft. De oprichting werd in 597 door Ethelbert
aan Augustinus toegestaan. Gedurende de verovering van Engeland in 1067 brandde
ze af, maar werd opgebouwd en voltooid in 1130. De tegenwoordige cathedraal bestaat
uit verschillende gedeelten, die van 1378-1495 ver- of aangebouwd werden.
Fen Dienaer 14
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onder. een andere kercke is, daer nu de francois(en) in predicken
ende tersijden aen staet een seer schoone capelle, waerin
d'Engels(en) haren godtsdienst exerceeren.
In dees(e) kercke sijn te sien de graven van
Thomas Backet 564, een vermaerd Aertsbischop, aldaer.
Eduard 565, een strijtbaren Prins van Walis, soon van Co(ninck)
Eduard III.
Coninck Henrick de IVde met sijn huysfrou(we) 566.
Een Graeve van Sommerset ende H(ee)r van Perry met haer
huysfrou tusschen beyden leggen(de). Wel 5 oo jaer out leggende
in een schoone capelle, die beelden van albaster.
Nevens dat vanden
Aertsbischop Cichely 567, sijnde extra-ordinaris schoon, vint
men noch eenige andere, soo van Aertsbischoppen, als andere
Graven.
In 't hooge Choor, waer Coninck Henrick de IVde begraven
is, staet mede 't lichaem vanden Broeder des vermoorden
Admiraels van Vranckrijck 568, die in Engellandt in Ambassade
gecomen ende ald(ae)r overleden sijnde, alhier in een looden
kiste rontsom met steen overmetselt, sonder eenige andere
vuytwendicheyt, ontrent het voeteynde van 't graf van Eduard,
Prins van Wallis, geplaetst is.
Dit choor afcomen(de) vint men den Aertsbischoppelijcken
stoel – – waerin de aertsbischoppen tentijde vande electie possesie vande kerckel&cke) goederen opgedragen wert – – sijnde
van swarten marber in een seecker voorcapelle afgesloten
staende. Benevens eenige andere schoone graven, soo van(de)
Bischoppen, Groote Heeren, Edell(gden), als oock vande Raden
vande Stadt, waeronder sommige van hunne cunst wel besienswaerdich sijn.
564 Thomas A Becket, aartsbisschop van Canterbury, geb. 1118 en in de cathedraal
den 29sten Dec. 117o vermoord en daarin vervolgens bijgezet.
5 6 5 Eduard, the Black Prince, oudste zoon van Eduard III en Philippa, geb. den
I yden Juni 1 33 o te Woodstock en overl. den 8sten Juni 1376 te Westminster.
566 Hendrik IV, geb. den 3den April 1367, overl. den 2osten Maart 1413, met zijn
tweede vrouw, Joan, geb. 1378, geh. den 7den Febr. 1403 en over!. 1437.
567 Chichele, geb. 1363 en overl. 1443. Zie blz. 178.
568 Odet de Coligny, cardinaal van Chatillon, geb. 10 Juli 1517, vluchtte na zijn
veroordeeling door het Parlement van Frankrijk naar Engeland, waar hij door zijn
broeder Gaspard als diplomatiek agent, om de hulp van Koningin Elisabeth ten gunste
van de Protestanten in te roepen, gebruikt werd. Op het tijdstip, dat hij na het sluiten
van den vrede in 157o weer na Frankrijk wilde terugkeeren, werd hij door zijn kamerdienaar door middel van een vergiftigden appel op 14 Febr. 1571 vermoord.
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Dese kercke passeert in netticheyt, soo van gebouw als onderhout, alle kercken, die ick in Engellandt gesien hebbe ende in
de overgroote menichte van marbre pilaren – – op de omgangen
boven de capitale pilaren staende – – de kercke van Salisbury,
die in 'tselve mede seer vermaert is.
Behalve dese kercke sijn noch andere seventhien Parochiekercken, die totten solemnelen Godtsdienst gebruyckt werden.
Van hier op
Dover.

ontrent I2 mylen van Canterbury is een zeestedeken en een van
de Cinqueports van 't Rijck ende d'uyterste stadt naer de fransche zijde, hebbende dienvolgens veel neeringe door de gestadige ende vandaer gereede overvaert naer ende vuyt Vranckrijck. Het stedeke, bijnaer halve maenswijse tegen een berch
aenleunende, sijnde met het casteel, 569 'twelck op de top van
eenen naergelegenen berch gebouwt is, gehouden voor 't slot
ende de sleutel van Engellandt.
Om eenige meer plaetsen hierontrent to besien, can men
sijnen wech eenichsins veranderen ende die nemen van Rochester op
Cittyborn. 57°
gelegen ontrent 12 mylen van Rochester, is een welgelegen
vleck, waerontrent oock sijn plaisante, alhoewel geen coste1(#cke) hoven van Edelluyden. Van hier op
Canterbury of Cantelberch.
gelegen ontrent

12

mylen van Cittyborn, en vandaer op
Sandwich.

gelegen ontrent 1 o mylen van Cantelb(erch), is een tamel(lick)
stedeken onder de weynige in Engellant met wallen – – alhoewel
seer vervallen – – omringt, waer dat veel Nederlanders ende
van deselve affcomstige woonen, waerdoor het in neeringe seer
toeneemt. Alhier is mede voorde Nederlant(sche) een Duytsche
Kercke vergunt.
Van hier op
569 375 feet boven zeespiegel gelegen, is 35 acres groot.
57o Sittingbourne.
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Dela. 571
in Downes, by ons in Duyns. Gelegen ontrent 5 mylen van
Sandwich aende zeecant, is een gering dorp, doch van goede
neeringe door de bequaemheyt vande reede ende in en vuytvaerende schepen. Alhier ververschen onse oorlochschepen
veeltijts van scheepsprovisien ende andere nootsaeckelijckheden.
Tot verseeckeringe vande reede leggen aldaer op 't strande de
drie casteelen van Dela, Sandowne ende Waumore 572 , gelijck
oock den meesten tijt eenige Coninxschepen.
Van hier op

Dovres.
gelegen ontrent 5 mylen van Dela.
* *
*

Register ofte IFechiqser van eenige cleyne reysgens, die men.
van Londen doen can om de steden inde voorgem(e/te) descriptie verhaelt, mitsgaders het landt to besien.
De mylen gereckent voor Engels(che).
Van Londen op Brentwood, een vleck .
Brentwood op Maldon, een vleck .
22 Maldon op stadt Colchester ..
22 Colchester op stadt Ipswiche .
.
22 Ipswiche op Beckles, een vleck
Beckles op stadt Yarmouth ..
.
21 Yarmouth op stadt Norwiche . ....... .
21 Norwiche over Chetford op Edmundsbury, vlecken . .
Edmundsbury op stadt Ely ......... .
)2 Ely over 't vleck Newmarket op de stadt Cambrits . .
22 Cambridge op Bedford, een vleck . ...... .
2/ Bedford over het vleck Bockingam op de stadt Oxfort
Oxfort op Bradtfieldt, een vleck . ...
22
Bradtfieldt op Maidenhead, een vleck ..
Maidenhead op Londen . .
33

33

33

15

mylen

18

21

12 22
12 ,,
30 ,,

14

,,

18

)2

32

22

20

22

20

)2

30 ,,

25

22

18

2/

33

16

22

33

22

2/
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Weeder reyse streckende naer 't West gedeelte van Engellandt.
571 Dela-Dola-Dale-Dele.
5 72 Deal, Sandown en Walmer.
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Dela
Gekleurde teekening door sibram Booth

Van Londen op Kingston, een vleck .
. Dr) mylen
,, Kingston op Guilfort, een vleck ..
. 15 ,,
. 9
)) Guilfort op Farnham, een vleck ...
,, Farnham over 't casteel van. Portchester op de stadt Ports. 28 ,,
muyen .............
Portsmuyen
op
de
stadt
Southampton
.
.
. 17 ,,
,,
Southampton op Winchester, een stadt ..
io
Winchester op de stadt a is ury ........ 20
Alhier sijnde is mede wel besienswaerdich Stoneheng,
sijnde sekere antique teyckenen op Salisbury plaine, ontrent 6 mylen van deese stadt ende met gaen en comen 12
Salisbury op de stadt Bathe ...
30
,,
io
,,
)) Bathe op de stadt Bristow ..
io ,,
,, Bristow weder terugge op Bathe ..
30
,,
,, Bathe over Wellis op Glocester, beyde steden .
20
,, Glocester op de stadt Worchester . ..
Worchester op de stadt Coventre .
25
Coventre op de stadt Noorthamton . .
22
Noorthamton op Dunstapel, een vleck .
24 ),
,, Dunstapel op St. Albans, een vleck ..
1o
St. Albans op Londen ..
20
,,
2/

.

,)

9)

))

7,

2!

,,

2,

3,

ff

,,

f)

,,

,1

,,

Engelsche mylen . . . 322

Noch een derde ende cleyn reysgen van London streckende wat hooger
als Oxfort.
Van Londen op Winsor, een casteel,
,, Winsor over Aeton, een collegie, op de stadt Oxfort
Oxfort op de stadt Abbington
), Abbington op de stadt Faringdon,
), Faringdon op Woodstoke, een casteel
Woodstoke op de stadt Oxfort
,, Oxfort op Wallingfort, een casteel
Wallingfort op Reading, een vleck
,, Reading op Winsor, voorn(oemt)
,) Winsor op Londen.
,1

21

21

De passagie vuyt Engellandt naer Vranckqck.

Van Londen op 't casteel Groenwiche . ..
,, Groenwiche op Gravesende, een vleck .
,, Gravesende op de stadt Rochester . .
3, Rochester op de stadt Canterbury . .
3, Canterbury op de stadt Dovre ...
Engelsche mylen .

3

mylen

17

,,

7
22

,,

12

,,

. 61

* *
*
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't Hof van de Cingports.

De Cinq Ports – – ofte vijff havens – – sijn special(/ck)
towns, die havens hebben, leggende aende sijde van Vranckrijck in 't Oostende van Engellandt, die in respect van heur
situatie van outs meer wacht vannoden hadden, dan aide=
havens, als sijnde in grooter dangier van invasie der vijanden,
omdat de zee daer nauwer ende enger is, als op andere plaetsen.
Camdenus in Britannia secht; dat de Romeynen, naerdat sy
hun ende hun Keyserrijck in Engellandt nedergestellt hadden,
instelden een Magistraet ofte Gouverneur' over deese Oostgedeelten, these noemden Comitem Littoris Saxonici per Brittanniam, hebbende noch eenen anderen, die mede denselven
titul voerde, aende oversijde vande zee in de gedeelte van 't
Rijck vande Gauloisen, alsnu frans.
Wiens officie was to verstercken de zeecusten met munitien
van oorlogen tegens de invasien ende roverijen vande Barbaren – – sijnde alle vremdelingen by den Romeynen soo genoemt – – doch meest tegens de invasien vande Saxons, die
in die tijt verwoesten ende berooffden dese landen in die quartieren rontomme seer groote schaede doende.
Van welcke plaetse ende havens op desen dach aldaer is een
Gouverneur ofte Bewaerder in sijn officie genoemt, Lord
Warden of the Cinq Ports, hebbende die authoriteyt ende al
sul(cke) iurisdictie, als de Groot Admirael van 't Rijck in andere
zeeplaetsen – – geene als dese vuytgesondert – – heeft; brieven
ende instrumenten uyt sijn eygen naem passerende.
Dese Ports sijn huyden bekent mette naemen van:
i) Hastings in Sussex, alsoo genaemt van Hasting, een Deen.
z) Dover in Kent.
3) Flith. 573
4) Rumney, alias Romeney, omdat, gelijck sommige meenen, het alsdoen
by den Romeynen gebouwt is. 574
5) Sandwich in Kent, vergroot ter tijden van Co(ninck) Eduard Confessor
voorde conquest. Sedert is seer aengewassen inde tijden van drie
Eduards, als d'eerste, tweede ende derde van dier naeme.

De inwoners van dese ports,gedeelten ende leden vandien,
genieten veele ende groote privilegien boven andere gemeene
plaetsen in die quartieren. Sy en betalen geen schattingen, als
5 7 3 Hythe.
5 74 Romney.
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geringe, die by omslach geschiet, ende in hun stadt ende gebiet
tot cieraet, onderhout ende anders geconsumeert werde.
De Mayers ofte Barons deser Ports hebben 't privilegie van
in tijden der coronatie vande Coningen ofte Coninginnen van
Engellant het dosselet ofte verhemelte boven den gecroonden
te dragen op den solemneelen dach van de Crooninge.
Ende tot hunne meerder eere worden sy alsdan geplaetst
aende taeffel op de rechterhandt vanden Coninck.
* *
*

Crompton 575 in sijne Jurisdictien seyt, de Cinq Ports seven
te sijn, bij de vorige vijff voegende volgende twee andere:
6) Rye in Sussex, alsoo genoemt naer de reviere Rither, 576 die aldaer
in zee loopt.
7) Winchelsea in Sussex, sijnen naem becom(ende) van wind, chel en sea,
off wint, couw ende zee, alsoo het daer door die elementen seer cout is.

Tot affirmatie van 'twelcke by bijbrengt het volgende in de
veers:
Douer, Sanduicus, Rye, Rumney, Frigmareventus.

doch nergens went dese sustentie van Crompton ofte dit oude
veers voor goet gekent, ofte gelooft; maer Rye ende Winchelsea
worden gehouden als leden, behoorende tot de port van Hastings — — gelijck Lid ende Old Rumney 577 leden sijn vande
Port Nieuw Rumney — — doch geensins als Porten op heurselven.
Inde Vergaderingen van Parlamente, waer de Barons vande
Porten ende Ancient Towns — — ofte oude steden — — compareren, sijn Hastings, Dover, Hith, Rumney en Sandwich
geacht de Cinq Ports ende Rye en Winchelsea de twee Ancient
Towns, behoorende totte Hoff vande gemelte Cinq Ports.
Welcke te samen geprevilegeert sijn ende vermogen yeder
hunne Gecommitt(eerden) op 't Parlament te senden.
* *
*
575 Richard Crompton, geb. '573, oven. 1599.
576 Rother.
577 Lydd; Old Romney: thans samengevoegd tot Romney.
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Beschqvinge van Man.

Het Eylandt van Man is gen(aem)t by d'inwooners Manngi.
Het streckt Noorwaerts naer de Custe van Schotlandt, Suytwaert naer 't Eylant van Anglesey, Oostwaert naerde gedeelten
van Lancashire ende Westwaerts naerde cust van Irelandt. De
forme is lang ende smal; van Cromsten tot Muthills, waer het
langst is, streckt sich selve 2 9 mylen verre, doch in de breete
van Peele casteel 578 tot Douglas punct maer 9 mylen, 579 sijnde
groot in't ronde 82 Engelsche ende 271/ 2 N(oord) Duytsche
mylen. Is vruchtbaer van allerley coorn ende rijck van hennip
ende vlas.
Alhier wort seer goede justicie onderhouden ende de onderlinge questien gedecideert by geelig(eerde) rechters, ende die
partijen niet connende vereenigen, wordt de sake gereserveert
ende affgedaen by XII mannen, diese de sleutels van 't Eylant
noemen. Ende is wel verseeckert voor overcomende vijanden
doorde soldaten, die geduyrich wacht houden op Bala-Curi – –
des Bischops opperste plaetse van residentie – – Pyle 589 ende een
ander blockhuys ende bevrijt van alle roverijen ende dieverijen.
Dit eylant is van ouden tijden een Coninckrijck particulier
geweest, niet gemeens hebbende met eenige andere Rijcken,
doch by Henrick de IVde, Coninck van Engell(and)t, gegeven
sijnde aen(den) Hartoch van Northumberlant, ende desel(ve)
rebellerende, wiertet hem weder ontnomen ende daernaer mettet Patronaetschap van 't Bisdom vereert aen Sir Johan Stanley
onder den titel van Grave van Derby. 581
Een dingh noterens waert is, dat dit eylant in 't midden
verheven zijnde met dicke ende hooge bergen, op wens
hoochste gen(aem)t Sneafull, 582 een man staende can by claer
weder drie Coninckrijcken, als Engellant, Schotlant ende Ierlant rontom sich sien leggen.
578 Peel. Dit zeer oude kasteel wordt als een van 's werelds wonderen beschouwd.
zeer hoog op rotsen gebouwd, was het bijkans onneembaar; het staat op een stuk
grond, waarop vier kerken staan, die het kasteel omringen. Onder een der kerken is
een gevangenis gebouwd.
579 Tegenwoordig zijn de afmetingen 33 en 11 mijl.
58o Peel.
585 Het eiland werd in 1399 aan Henry de Percy, graaf van Northumberland, geschonken, doch het werd hem weer in 1406 ontnomen, waarna het aan Sir John Stanley,
die evenwel niet den titel van graaf van Derby kreeg, werd vereerd. Deze titel werd in
1485 verleend aan Thomas Stanley, den tweeden Lord Stanley.
5 82 Snaefell.
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Gekleurde tee kening door ^Abram

Booth

De vrouwen van dit eylant vuytgaende omgorden sich met
een laken, dat sy ordonneren tot heur lichaem, als sy doot sijn
sullen, daermede voor oogen houden(de) den dach heurs affstervens.
Dit voors(eghde) eylant is verdeelt in twee deelen Suyt ende
Noort, waervan de eene de Schots(che) ende d'ander de Yrische
sprake naerbootsen.
Het is gedefendeert by twee casteelen, als Peel ende Rushin 583
ende heeft in sich een bisdom als Sodor, seventhien Parochial,
vyff marketowns ende veel dorpen.
De Brittons hebben ten tijde sy Engellant besaten oock
heeren geweest van dit eylant, voorts overwonnen by de
Schotten ende naederhant gebruyckten de Noorwegers dit
eylant – – seer bequaem sijnde tot hun roverijen – – daerinne
settende cleyne coninckskens ende andere heeren, gelijck 't
volgende verhael, gehouden by forme van Chronijck, by de
monnicken vande Abdy van Russin, 884 ten deele medebrengt.
* *

*

583 Rushen, kasteel in Castletown, door de Denen in 96o gebouwd. Dit kasteel
heeft een onderaardsche gevangenis, waartoe geen treden leiden, maar waarin de gevangenen door middel van touwen werden neergelaten.
584 Abdij van Rushen, gesticht in i i 34. Dit verhaal wordt door Booth niet vermeld.

2I7

DESCRIPTIE
VAN EENIGE CONINX ENDE
ANDERE GROOTEN HUYSEN
IN ENGELLANT

Greenwich.
is een vande Coninckl&cke) huysen, 585 gelegen ontrent 3 mylen
van Londen, gebouwt by Humphrey, Hartoge van Glocester;
vermeerdert by Hendrick de VIIde ende vermaert doorde geboorte vande (on)overtreffelijcke Coninginne Elisabeth. Het is
een redel(iick) fray gebouw, hebbende schoone bijleggende
hoven, waerin verscheyden schoone fonteynen met marbre
beelden verciert sijn, desgelijx verscheyden dingen van schulpwerck, die seer aerdich schijnen geweest te hebben, doch nu
voor 't meerendeel beginnende te vervallen; dicht aen 't huys
leyt een warande rontsomme met een steenen muyr omtrocken
ende daerin opde top van een heuvel een speelhuys, all van
witten gehouwen steen, waervandaer men een schoon gesicht
over de omleggende landouwen ende voorby loopende riviere
heeft.

Nonesuch. 586

Het netste ende cierlijckst gebouwde van alle de Coninckshuysen, hoewel niet onder de grootste, is gesticht by Coninck
Hendrick de VIIIste, die het aen een seer gesonde ende lustigen
oort tot een vertreckplaets voor hemselven, deed oprechten.
In 't eerste incomen, sijnde een viercante plaets, staet een
fraye fonteyn, sijnde rontsom de muyren met gehouden ende
con.stel(i?'ck) gesneeden beeldwerck van seer suyvere witte steen
verciert, ende op deselffde wijse de buytensijde, die opden
tuyn vuytcompt, waervan Camdenus .aldus seyt:
Hanc qui a non habeat similem laudare Britanni
Saepe solent. Nullique parem cognomine dicunt.

In den eersten hoff, die seer net onderhouden went, zijn ver5 85 Reeds tijdens de regeering van Eduard I stond hier een koninklijk paleis, dat
in 1417 overging in handen van Humphrey, Hertog van Gloucester, die in 1437 toestemming van Hendrik VI kreeg om een steenen paleis te bouwen, hetgeen hij „Placentia" of „L'Pleazance" noemde. Het paleis verviel na zijnen dood in 1447 aan de
kroon; Hendrik VIII werd er op 28 Juni 1491 en Elizabeth op 7 Sept. 1533 geboren.
Groote feesten werden er gegeven en Booth vermeldt er een van in zijn journaal. Na
Karel 1 kwam het paleis sterk in verval en werd in 166o afgebroken. Met de bouw van
een nieuw paleis werd toen wel begonnen, maar het werd nooit voltooid. Het Royal
Hospital is thans in een der vleugels ondergebracht.
586 Bij den dood van Hendrik VIII was het paleis nog onvoltooid; Koningin Elizabeth ruilde het met Henry, graaf van Arundel, om tegen eenige andere goederen. Hij
voltooide het en na zijn dood kocht Elizabeth het wederom van de erfgenamen terug.
Toen in 1665 de pest in hevige mate te Londen heerschte, werd Rijksschatkist naar
het paleis overgebracht.
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scheyden fonteynen, piramiden ende andere cieraden; vandaer
comt men in een tweeden tuyn, die tusschen hoven ende wit.dernissen yet gemeens schijnt te hebben, want daer veel lieffel( c ke) wandelpaden, prieelen end' andere lustige plaetsen in
't wilde vuytgewrocht sijn, soodat qual(ick) onderscheyt te
nemen is inde aengenaemheyt, w (e)1(c)k(e) nature ofte conste;
emmers sy waren beyde soo vermengelt, dat de cunst de natuere
op het aerdichste naerbotste ende de natuere de cunst op een
plaets vertoonde, 't geen men anders in veele soude hebben
moeten soecken.
Van hier gaet men in een overschaduwt wout, waer met
goude letteren voor gesch(reven) staet „Lucus Dianae". Hier
en daer op bequame plaetsen met soete veersiens op de geschiedenisse van Diana ende Acteon alluderende beset.
Dit is met groote eycken boomen seer dicht beplant, met
prieeltgens en speelhuysgens seer rijckel(iick) versien, ende met
opgaen(de), nedergaende, vlacke, heuvelige, recht ende draeyende wandelpaetiens seer aerdich doorwrocht, die doorde verscheydenheyt een aengenaeme lusticheyt veroorsaecken. In een
hoeck, hoolsgewijse, is gemaeckt de rustplaetse van Diana,
met ruwe steenen, schelpen ende groente zeer aerdich de natuere naerbootsende, ende daerinne de Godinne Diana met
twee van hare Nimphen en Acteon op een heuveltien met drie
van sijne honden, daerby hem, die Diana met water – – dat
door 't andrayen van craenen voortbarst – – schijnt te besprengen. Rontsom dit huys end' wout leyt een schoone warande vol
wilt. Somma, dit is een vande genoecklijxste plaetsen, die men
sich selven can nbeelden.
Hierontrent is een redel(#ck) ende welgelegen vleck, besienswaerdich om de plaetse gen(ae)mt de Swallow leggen(de) in 't
gemelte vleck van Darling, alwaer een reviertien, gen(aem)t de
Mole, – – ende in onse taele de Moi – – comen(de) van 1 o of
I2 mylen hooger tot dit vleck vlieten, vanwaer 't ontrent een
half myl wijder sich verliest, cruypende door een hol van
ontrent twee vademen wijt in een grooten berch, waer het
onderheen loopt bynaer twee mylen; comende dan weder by
een dorp Leaderhead gen(aem)t in een cleyn poeltgen vuytter
aerde springen, alwaer 't gestadich bobbelt ende soo diep is,
dat men 't met geen pieck gronden can. Een wonderling dingh!
ende bynaest hetselffde, dat de Spaniaerden van hare reviere
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Anas – – nu Gieadmia genoemt – – die sick thien mylen inde
aerde verschuylt, schrijven, roemende, dat deese een Brugge
hebben, daer menich duysent schapen op connen weyden.
Dit reviertien sijnen onderloop weder vervolgen(de) comt
eyndel(#ck) tegensover Hampton Court in de Theems vallen.
Is bij wintertijt ontrent het hol soo overvloedich van water,
dat veel omleggende(de) landen onderloopt. Niet verr' van
Lederhead, sijnde de vuytspring van dit reviertgen, staet een
fonteyn, wiens water geduyrich soo bobbelt off het te sieden
schijnt. Wiert omde gesontheyt – – gel(iick) sommige 'tsel(ve) water toes(chrgven) – – by Coninginne Elisabethveeltijts gedroncken.
Richemont. 587
is een groot ende welgebouwt Coninckl(iick) Huys, leggende
seer lustich aen een marktvleck van denselven name ende den
oever vande voorby vloeyende Theemse. Hertimmert – – als
het tot de gront toe verbrandt was – – by Coninck Henrick
de VIIde, die oock aldaer gestorven is; waer men vint een
spiegel, clootsgewijse gemaeckt, in welcke – – soo d'Engels(chen) affirmeeren – – de voornoemde Coninck conde sien,
watter overal gebeurde, die mettet breecken van(den) draet
sijns levens, oock brack, en(de) de Engel(schen) verliesende hun
Prince, verloor dese spiegel oock sijn eygenschap.
Hier vint men oock twee distincte ende curieuse Genealogien vande Stamme der Coningen van Engellant, aldaer deriverende vanden eersten mensche Adam, tot nu toe; zijn beyde
verscheyden, d' eene in 't fransch, d'ander in 't latijn gesch(reyen). Ende een register vande namen alien Pausen ende Coningen van Vranckrijck ende Engellant.
Hierenboven is dit huys noch vermaert door den doot van
Coninck Eduard de Hide A(nn)o 13 17. 588
587 Richmond. Het beroemd6 paleis werd vroeger wegens zijn prachtige ligging
„Sion", „Shene", of „Sheen" (het Saksische „schoon") genoemd. Algemeen wordt
aangenomen, dat stad en paleis gesticht werden door Alan Rufus, zoon van Hoel, graaf
van Bretagne, die Willem den Veroveraar naar Engeland vergezelde. De bezittingen
bleven in handen van de graven van Richmond tot dat zij aan den kroon vervielen,
toen Henry, graaf van Richmond, als Hendrik VII Engeland's troon besteeg.
Het paleis werd steeds door vele Engelsche koningen bewoond; tijdens periodes
van heersching van pest te Londen werden de zetels van Exchequer en Law Courts
daarheen verplaatst.
588 Eduard III, geb. den i 3den Nov. 1 3 1z te Windsor en overl. den 2 'sten Juni
1377 in het paleis te Richmond. Blijkbaar een schrijffout in het M.S.
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Coninginne Anna, huysvrouw van Richard de Ude, Coninck
van Engellant, zijnde zy dochter vanden Keyser Wenceslaus. 589
Die d'Engel(sche) vrouwen eerst leerde op dese wijse te
paerde rijden, diese huyden gebruycken, daerse te vooren
gel(f ck) mannen schrijelings opsaten.
Coninck Henrick de VIIde 59 ° A(nn)o 1509 ende
Coninginne Elizabet A(nn)o 1602 den 24 Martye.
Hampton Court.
is het grootste, costelijckste ende magnifiqste van alle Coninxhuysen, gebouwt byden Hoochhertigen Cardinael Thomas
Wolsey 591 ende door Henrick de VIIIste vermeerdert ende voltoyt, begrijpende in sich vijff ruyme plaetsen ofte binnenhoven,
rontom met heerlijcke geboude huysingen beset. Is seer groot,
welgelegen ende conincklijck gestoffeert.
De tapijten sijn veel ende van grooten waerde, benevens
verscheyden staele spiegels – waeronder sommige soo groot,
datse een heel mensch verthoonen – – marbere taeffels, albastere
stuckskens; de geschiedenisse van 't lijden Christi in parlemour
gesneden; ende veele Conincklijcke bedden met rijcke behangselen ende dierbare decksels verciert.
Doch bovenal is verwonderens waert de onwaerdeerlijcke
589 Anna van Bohemen, eerste gemalin van Richard II en de oudste dochter van
Keizer Karel IV, geb. den 'den Mei 1 3 66 te Praag, geh. den I4den Jan. 1382 in St.
Stephens' kerk te Westminster en overt. den 7den Juni 1394 te Richmond. Keizer Wencelaus was haar broeder.
590 Koning Hendrik VII, geb. den 28sten Jan. 1457 op Pembroke Castle en overt.
den z i sten April 1509 te Richmond. Zie blz. 000.
591 Thomas Wolsey, geb. te Ipswich in het eind van 1474 of in het begin van
1475. Zijn vader was zeer waarschijnlijk slager, die niet zonder middelen was, hetgeen hem in staat stelde zijn noon Thomas een goede opvoeding te geven en de studie
aan Magdalen College te Oxford te laten volgen. In 1507 werd hij Chaplain van Koning Hendrik VII, in Wiens guest hij zich mocht blijven verheugen. Na diens dood
gingen deze gunsten van Hendrik VIII op hem over, zoodat hij ten slotte de bisschoppelijke stoelen van Durham, Bath, Wells, Winchester, Lincoln en York vermocht te
bezetten. De Paus benoemde hem tot „Cardinal Sole" voor Engeland, hetgeen hem
het recht gaf tot benoemingen van Ridders, Palatijnsche Graven, Apostolische Notarissen, enz. over te gaan; bovendien mocht hij bastaarden legimatiseeren, als ware
zulks door den Paus zelf geschied, en graden in Kunsten en Wetenschappen, Rechten,
Godgeleerdheid, Medicijnen en andere benoemingen van allerlei soort verleenen. Den
oden Sept. 1515 bekleedde Hendrik VIII dezen cardinaal-politicus met de hooge waardigheid van Lord-Kanselier, waardoor zijn invloed in den lande nog meer steeg. Hij
verwierf geleidelijk een buitengewoon groot inkomen, dat zulks van den Koning en
van elken anderen vorst in Europa overtrof.
Evenwel de oorlogen met Frankrijk brachten hem de vijandschap van het House
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Hampton Court
Teekening door Abram Booth

costelijckheyt van een salet, dat se de Paradijs Camer noemen.
Waer benevens de costelijcke tapijten, een taeffelcleet op een
lange taeffel leyt van root fluweel, constich met gout geborduyrt en vol groote ende fijne paerlen in een ontallijcke menichte beset; ende in 't midden boven de taeffel een Conincklijck
Pavilioen ofte Doselet van deselve stoffe ende werck, waer
onder andere edele gesteenten een diamant instont van moo
Guld(ens). Soodat alles voor ongewende oogen onwaerdeer1(# c k) ende te costelijck schijnt.
Heeft oock eenen seer schoonen Hoff ende schoone wandelplaetsen.
Otlands. 592

is mede een Conincklijck huys van redelijck gebouw met een
schoonen hoff ende warande daerby, gelegen aen(den) oever
vande Teemse op deselve plaetse, waer Julius Ceasar met sijn
heyrcracht doorde rivier marcheerde, als by Cassivellanus ende
de Brittons overwon. 593
Windesor. 594

is een vande grootste ende welgelegenste Coninckshuysen,
waervan Camdenus schrijft:
of Commons en van de City of London op den hats, omdat deze geen voldoende geldmiddelen voor den krijg beschikbaar wilden stellen. Daarbij kwamen nog de moeilijkheden met de huwelijken en echtscheidingen van den Koning, waaronder die met
Anna Bollein hem vooral veel vijanden van grooten invloed bezorgden, zoodat hij
langzamerhand in ongenade viel en zijn posten hem geleidelijk werden onttrokken,
zelfs in die mate, dat hij gedurende zijn laatste levensjaren gelden voor zijn huishouding moest opnemen. In Nov. 1529 werd hem de bewaring van het Groot-Zegel weer
ontnomen; in het volgende jaar werd hij van hoogverraad beschuldigd en gelast zich
naar Londen ter verantwoording te begeven. Wolsey vertrok dan ook van Cawood
daarheen, doch moest wegens een hevigen aanval van dysenterie te Leicester worden
opgenomen, alwaar hij in de abdij den z 9sten Nov. i 5 3o kwam te overlijden, waardoor
hem zonder twijfel de dood Op het schavot in den Tower zal zijn bespaard geworden.
De ambachtsheerlijkheid van Hampton werd hem door den Prior van de Ridders
van St. Jan van Jerusalem geschonken en nadat hij den grond den 1 'den Jan. 1514
in eigendom verkregen had, begon hij onmiddellijk met den bouw van het paleis, dat
dermate groot en prachtig werd, dat hij het beter achtte het in handen van de Kroon
over te dragen; de overdracht aan Hendrik VIII vond dan ook in 1516 plaats, alhoewel
Wolsey er nadien nog vaak verblijf hield.
592 Oatlands.
593 Het paleis werd door Hendrik VIII op een plaats, niet ver van Cowey Stakes,
waar Julius Ceasar de Theems naar het gebied van Cassibelaunus overstak, gebouwd.
Elizabeth, Anna van Denemarken en Jacobus I bewoonden het dikwijls en Karel I
schonk het ten slotte aan zijn gemalin Henrietta Maria. Gedurende het interregnum
werd het grootendeels verwoest, maar na de troonsbestijging van Karel II werd het
weer herbouwd en tot bewoonbaar paleis ingericht.
594 Windsor.
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Situm amoeniorem sedes Regia vix habere potest; clementer enim, ex
edito colle incundissimo in orbem, fruitur prospectu; a' fronte vallem
despectat longe lateque procurrentem, arvis distinctam, pratis viridantem,
nemoribus hinc inde vestitam, et placidissimo Tamisi irrignam; a tergo
colles passim exsurgunt, nec aspen nec praealti, saltibus coronati, et venationi a natura ipsa quasi dicati.
Het casteel 595 leggen(de) op een hoogen berch, waerin
Coninck Eduard de Hide gebooren is, wiert van hem seer
sterck en heerl(ijck) herbouwt; alwaer by op eenen tijt gevangen hielt Coninck Jan van Vranckrijck ende Coninck David
van Schotlant.
Het is verdeelt in een binnenhoff ende in een buytenhoff.
In het binnenhoff, 'twelck naer 't Oosten streckt, sijn de Conincklijcke huysingen, vol schoone cameren, salen ende galeryen, in welcker eene verscheyden Conincklijcke bedden stonden met costelijcke behangselen omhangen ende dierbaere
deeckens overspreyt, soo groot ende ruym, datter wel kermisbedden voor ses menschen souden van gemaeckt connen werden; onder andere dingen wiert ons oock gethoont de wiech
van desen tegenwoordigen Coninck; een cussen 'twelck Coninginne Elisabet met haer eygen handt gesteecken heeft; een
stalen Spiegel van Coninck Henrick de VIIde, een grooten
eenhoorns-hoorn, lanck ontrent thien spannen ende verscheyden oude tapijten met vreemde geschiedenissen doormaelt.
In het buytenhoff staet een wonder schoone kerck van
Eduard de Illde gesticht ende onse L(ieve) Vrouwe en St. Doris
toegeeygent ende van Eduard de IVde volbouwt ende verheerlijckt. 666
Dese Eduard de Tilde, een strijdbaer en overwinnend Coninck, was de instelder van de Ridderlijcke order van de Cousebant, 597 alsoo genoemt – – gelijck Camden getuycht – – van
595 Een paar mijl van het tegenwoordige verwijderd stond een paleis, dat reeds
tijdens de regeeringen der eerste Saksische koningen werd gebouwd. Koning Willem II
(1066-1 1 oo) bouwde een sterk fort in de buurt van het paleis, dat vervolgens door
Hendrik I in 1109 vergroot en uitgebreid werd met een kapel. In het volgende jaar
verliet hij het oude Saksische paleis en betrok voor goed het nieuwe kasteel. Maar het
was Eduard III, die het in ' 3 '5, toen hij 18 jaar was, met hulp van William van Wvkeham, bisschop van Winchester, uitermate liet verfraaien.
596 Eduard IV, geb. den 28sten April 1442, huwde met Elizabeth Woodville (1437?-1492) en overl. den 9den April 1483; hij werd in de door hem gestichte kapel begraven.
597 De orde van de Kouseband werd in of omtrent het jaar 1348 ingesteld. De legende
van de stichting der orde in verband met Alice, gravin van Salisbury's kouseband, is
waarschijnlijk de meest plausibele van de vele legendes, die omtrent haar stichting
in omloop zijn.
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des Coninx Cousebant, die hy in een veltslach, die hy won,
tot een velteycken gegeven hadde. De ridders hebben de Cousebant, waerop dese fromme woorden „Hony sort, qui mal y
pense" in goude letteren staen, aen het slincker been gegort.
Haer getal blijft nevens den Coninck, die 't Hooft is, altijts
van XXV, sijnde geen Ridderlijck ordre soo lange in aensien
gebleven, hebbende Keysers, Coningen ende de Grootste
Heeren van Christenrijck(en) altijts voor groote eere geacht
daermede verwaerdicht te werden. In 't choor vande kercke
siet men de namen ende wapenen van alle de ridders, die van
't begin aff tot op desen dach mette ordre begifticht sijn; de
levende hebben elck een baniere hangen boven hare wapenen,
die nae haer doot affgenomen went; oock worden daer bewaert
alle hare tabbaerden.
Voorts is inde Raetcamer de schilderye van Eduard de Hide
met een groot slachswaert daernevens, waermede hy Vranckrijck gewonnen heeft; het was slecht en recht met een coper
gevest sonder eenich cieraet – – een teycken vande oncostelijckheyt van die euwe – –. Oock sijn hier vuyttermaten schoone
ende costelijcke rocken met gout ende sijde cierl(iick) doorworcht, die de sangers vande Kercke aen hebben op eenige
hooge feestdagen.
In een ander affgeslooten capelle, buyten de kercke was een
onvolmaeckt graff, gemaeckt ende doen bouwen vanden Cardinael Thomas Wolsey, 'twelck indien 't volbouwt ware geweest geene in Engellant soude wijcken. 598
De Tombe was van swarten toetsteen, omringt met randen
van witten marber; rontsom stonden acht groote colummen
van metael, ende naerder aen 't graff vier, met loofwerck geciert, ende daer tusschen ingevoecht metalen beelden, soo
groot als het leven; op sommige vande colummen stonden verguide Engelen en ettelijcke diergelijcke laegen noch op de
aerde met vergulde arenden ende andere beelden ende in een
afgeslooten hoeck staet noch veel cleyn beeldewerck ende
anders tottet selve gedest(ineert), doch maer half opgemaeckt.
598 Het „Tomb-house" liet Hendrik VII voor zichzelf bouwen, maar toen hij een
nog prachtigere kapel voor dit Joel in Westminster Abbey liet oprichten, schonk Hendrik VIII zijn vader's mausoleum aan Cardinaal Wolsey. Deze begon met daarin een
graftombe voor zichzelf te laten bouwen, maar na Wolsey's val in 153o werd ze niet
voltooid, en van al de ornamenten, die Booth daar nog in 163o zag, zal ten slotte nog
maar weinig zijn overgebleven, want toen de restanten als „defaced brass" in 1646
werden geveild, brachten ze slechts £ boo op.
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Aende slinckersijde vande kerk sijn de huysingen vanden
deecken ende twaelff canonicken ende aende rechterzijde de
woonplaetse van twaalff oude ridders ofte andere van goede
affcomste, die de crijch gevolcht hebben ende verarmt sijn.
Hebben aldaer haer onderhout ende werden genaemt AlmesKnichts. 5"
Woodstoke. 600

Is een Coninckl(yck) Huys gebouwt by Coninck Henrick de
Iste, die aldaer oock een groote warande, seven mylen in 't
ronde, omringt heeft. Deese plaetse is seer vermaert doorde
wonderi(ycke) doolhoff, die Coninck Henrick de Iide daer
maeckte voorde schoone Rosamond Clifford 601 – – die by
boven de Coninginne beminde, als sijne concubine – – om
haer te verschuylen voor sijn jaloursche Juno, de Coninginne
Eleonora, die haer nochtans eyndelijck betrapte door een cluwen sijde – dat van haer schoot vallende haere doolpaden
vuytbracht – – ende de schoone jonckvrouwe wreedelijck dede
vergeven.
Doch Coninck Hendrick, vuyt Vranckrijck weder thuys gecomen sijnde, dede haer een heerlijcke vuytvaert; haer lichaem
leggende in het Nonne Clooster van Godstow 602 op het Hooche
Choor met dit Graffschrift:
599 Zulks is heden ten dage nog het geval.
600 Woodstock is van zeer oude tijden of een koninklijke mooning geweest, want
reeds in 866 moet Aethelred daar een landdag hebben gehouden, en Eduard I ( 12 391307) liet er een menagerie in het park aanleggen.
Het paleis met de gronden werd in het vierde jaar harer regeering (1705/6) door
Koningin Anna aan den Hertog van Marlborough, als belooning voor zijn groote militaire verdiensten, gegeven; in 1714 werd het oude paleis geheel afgebroken, dock op
dezelfde plaats herbouwd, waarna het, naar Marlborough's grootste overwinning
„Blenheim" werd geheeten.
6oi Rosamund Clifford, „Fair Rosamund", geb. 114o? en oven. 1176 werd in het
nonnenklooster van Godstow, waar Hendrik II haar ook voor het eerst schijnt te hebben
ontmoet, begraven. Het doolhof was ondergronds gebouwd en moet reeds voor Rosamund's tijd hebben bestaan; Hendrik II liet het evenwel voor haar geheel in orde brengen, en zelfs een eeuw na haar dood was „Rosamund's Chamber" nog te bezichtigen.
Zeer waarschijnlijk heeft er een tunnel van het paleis onder den parkmuur door, naar
het slot geloopen. Hoe koningin Eleanora, die veel ouder dan Hendrik was en door
hem een tijd lang gevangen werd gezet, het doolhof ontdekte staat allerminst vast en
evenmin de oorzaak van den dood van Rosamund; waarschijnlijk is het een legende,
waarvan voor het eerst gerept wordt in de „French Chronicle of London" in de 14de
eeuw en daarna door den kroniekschrijver Robert Fabyan, overt. 1513, terwijl ze later,
als ballade door Percy, omstreeks 1611, algemeen bekend werd.
6o2 Het nonnenklooster van Godstow stond ong. twee mijlen van Oxford aan den
oever van de Isis en werd tegen het eind van de regeering van Hendrik I (1068-1135)
gesticht.
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Hic facet in tomba Rosamundi, non Rosamunda,
Non redolet sed olet, quae redolere solet.

ende niet verre vandaer was een cruys opgerecht met deese
inscriptie:
Qui ineat hac oret, signumque, salutis adoret

Utque tibi detur requies Rosamunda precetur.

doch tegenwoordich en is noch van clooster, noch van graff,
noch van cruys yet te sien, sijnde alles affgebroocken ende in
een Edelmans woninge verandert, waer een schoone Hoff,
schaduwrijcke wandelingen ende een voorby vlietende riviertgen
toonen, dat het clooster lustich moet gelegen geweest hebben.
Niet veele meer overblijfsselen en sijnder vanden doolhoff,
hoewel sy daer noch eenige ruynen, ettelijcke boochschotten
van 't casteel, van wijsen.
Op dit buys wiert Coninginne Elisabet 603 noch ionic sijnde
van hare suster Maria – – alsdoen regerende Coninginne van
Engellant ende getrout met Philips de Ilde, Coninck van Hispaignen – – gevangen gehouden. Alwaer sy, ten tijde van
deselve haere gevanckenisse, op een houte venster de volgende
Engelsche veersen met houtcool geschreven heeft:
0, fortune, thy wrestinge waveringe state
Has frougt with care my troublet wit,
Whose wittnesse this present prison late
Held here, were ioyes were once floane quit.
Thou causest the guilty to belooset
From bands where innocents were inclosed
And causes the guiltlesse to be reserved
And freedst those whom death had wel deservet,
But yet herein can be notting wrought,
So God send te so es [to foes] as they have sought.
Elisabeth Regina.

604

603 Prinses Elizabeth (later Koningin) geb. den 7den Sept. 1533 werd uit den Tower
te Londen op 19 Mei 1554 naar Woodstock gevoerd, waar zij gedurende zes maanden
in gevangenschap werd gehouden.
604 Het door Booth aangehaalde gedichtje luidt volgens Warton als volgt:
„Oh, Fortune, how thy restless wavering state
Hath fraught with cares my troubled witt,
Wittness this present prysoner, whither Fate
Could bear me and the Joys I quitt;
Thou causest the guiltie to be loosed
From bands wherein an innocent's inclosed,
Causing the guiltless to be straite reserved,
And freine those that death well deserved.
But by her Malice can be nothing wroughte,
So God send to my foes all they have thoughte.
„Anno Dorm 15 55."
Elizabeth, Prisoner.
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Theobalds. 605

Is een schoon Conincklijck Huys, gebouwt by Sir Robert
Cecill, Groot Tresorier van Engellandt, sijnde van een groote
ende heerlijcke timmerage, met twee viercante binnenhoven,
veele treffelijcke salen, cameren ende vertrecken, hebbende een
lustigen bijleggende tuyn, met fonteynen ende fraye wandelingen, ende een geneuchelijck somerhuysken, dat seer aerdich
ende cierlijck gebouwt is, aengenaem gemaeckt, vanwaer een
soet vuytsicht is op het huys, hoff ende warande.
De warande daeraen gelegen is wel de grootste van gansch
Engellant, rontsom met een steenen muyr – – met veel meer
als thien mylen inden omvanck hebbende – – beslooten ende
met een menichte van groot wilt vervult.
Newmarket.

Alhier heeft de Coninck een huys gebouwt, doch nieuwers
nae noch in timmerage, noch in lusticheyt, by sijne andere
huysen te vergelijcken; dan heeft een goede stall, een nette
caetsbaen ende een vuyttermaten groot hondenhuys.
Dese plaetse is alleenlijck bekent doordien de Coninck daer
dickwels sijn vertreck neemt ende hem veeltijts plach te houden
ende insonderheyt Coninck Jacob, als seer bequaem sijnde tot
de jacht ende rontom heyachtige ende hooge drooge plaetsen
hebbende 606.
Co(ninck) Jacob was beroemt in Brie saken als:
't
bouwen
van

1) 't voortreffelijck Banckethuys tot Witehall in W(est)munster.
z) de Capelle aen St. James Huys – – voor desen 't huys van
desen Co(ninck), als by Prins van Wales was, – – voor de
Infante van Spaignen.
3) dit Hondenhuys tot Newmarket.

605 Het paleis was te Cheshurst, ong. 12 mij1 van Londen, gelegen. Booth vergist
zich hier; de grond werd den ioden Juni 1563 door Sir William Cecil, den later beroemden Lord Burghley, gekocht. Hij liet het paleis bouwen en het nog in 1570 vergrooten.
Na zijn dood op den 4den Aug. 1598 kwam het in handen van zijn zoon Robert, die
het op den z2sten Mei 1607 met Koning Jacob I omruilde tegen „Hatfield", welk slot
sedertdien in het bezit der Cecils is gebleven. Jacob I overleed op Theobalds den 27sten
Maart 1625; in zijn tijd werden schitterende feesten in het paleis gegeven, doch toen
er in 1649 groote beroering in den lande over de koninklijke domeinen ontstond werd
tot verkoop besloten; het grootste gedeelte van het paleis werd afgebroken en de opbrengst van de materialen aan het leger overgedragen.
6o6 Toen Anna van Denemarken den 2den Maart 1619 te Hampton Court overleed,
lag Koning Jacobus I te Newmarket ziek te bed. Zie biz. 99.

230

Wansted.

607

Is eertijts geweest een vande Coninckl(/cke) huysen wel gebouwt lustel(iick) gelegen, ende met eenen schoonen Hoff
voorsien, die bier voortijts met fonteynen, overschaduwde
wandelplaetsen ende aengenaeme prieeltgens seer net schijnt
onderhouden geweest te sijn. Doch nu eenichsins verwildert
ende vervallen. Sijnde corts gecomen vuyt handen vanden
Hartoch van Bockingam aen een particulier Riddet, die aldaer
sijn wooninge heeft.
* *
*

DES CRIPTIE
EENIGER GROOTE HEEREN HUYSEN
Hamhous . 608

Is een nieuwgebouwt huys, leggende niet verre van Richemont toebehoorende den Graeff van Willougby; leggende in
een plaisanten oort tusschen geboomt in 't vlacke velt niet
verre vande Teems.
Wimbledon.

609

Is een fray huys, toebehoorende den Grave van Excester,
sijnde seer lustelijck gelegen. Heerlijck met tapijten ende andere
607 Wanstead House werd door Eduard VI geschonken aan Lord Rich, die het
later weer aan den graaf van Leicester verkocht. Koningin Elizabeth vertoefde er in
1568 eenige dagen als zijn gast.
Na den dood van Leicester in 1588, die overleed door een teug uit een flesch met
vergiftigde vloeistof te nemen, die hij bestemd had voor zijn vrouw en haar had aanbevolen om te gebruiken, in geval zij eens een flauwte voelde aankomen, maar die aan
hem bij vergissing door haar zelf ter hand werd gesteld, toen hij van het hof terugkeerde, verviel het paleis aan de kroon, waarna Koning Jacobus I het aan Sir Henry
Mildmay schonk.
Aangezien deze een der rechters was, die Koning Karel I vonniste, werd het landgoed opnieuw verbeurd verklaard en kwam het aan de kroon terug, waarna het geleidelijk in verval geraakte, doch in 1715 werd het in al zijn luister hersteld.
Onder de regeering van Napoleon I werd het door den prins van Conde en andere
uitgeweken Bourbons bewoond. In i8zz werd het afgebroken.
De vermelding van Booth, dat het uit handen van den Hertog van Buckingham was
gekomen, moet wel. op een vergissing berusten.
6o8 Ham House werd in 1610 door Sir Thomas Vavasor, rechter, gebouwd. Toen
Stadhouder Willem III en Mary in 1688 naar Engeland overstaken, werd Jacobus II
bevolen zich op Ham House terug te trekken, doch hij vond het te dicht bij Londen
gelegen en gaf er de voorkeur aan naar Frankrijk te vluchten.
609 Onder de regeeringen der eerste Saksische koningen stond er reeds een slot,
dat in den loop der jaren sterk in verval geraakte, en vaak in andere handen overging.
In 1588 kocht Sir Thomas Cecil het van Sir Christopher Hatton; Cecil bouwde toen
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costelijckheyt gestoffeert, ende beneffens het nette gebouw
sulcken schoonen ende grooten hoff hebbende, dat diergel(/ck)
in Engellant qual(iick) te vinden is, alwaer benevens verscheyden marbere fonteynen, een goet stuck landts is met wijnstocken
beset, by den aerder been naer de fransche wijse wassende.
Audley-End. 610
Dit buys toebehoorende den Graeff van Suffolcke is soo
heerlijck in gebouw ende costel(iick) in huysraet, dat het alle
des Coninxhuysen, vuytgenomen Ham(p)ton Court ende Windesor, te boven gaet. Het is gansch van seer suyvere witte
gehouwen steen opgebouwt met schoone galerijen, eetsalen,
cameren ende vertrecken versien ende die met costelijcke tapijten ende constige schilderijen, wonderlijck wel gestoffeert.
Onder anderen isser een heerlijcke gaelderye doorgaens met
wagenschot cierl(iick) beschooten ende met vuytsteeckende
vensters, beyde op den seer lustigen hoff ende viercante binnenplaetse vuytcomende, aensienlijck gemaeckt, die meer als hondert treeden lang is ende vyffthien breet. Doch 'tgeene alle
d'andre dingen het ooge vuytsteeckt was de garderobbe ofte
cleercamer, waer soo veel behangselen te sien sijn, van sijde,
fluweel, satijn, gout- ende silver laecken, soo costel&ck) geborduyrt ende constel(iick) doorwrocht, dattet te verwonderen
is sulcke menichte van sulcker waerde ende costelijckheyt in
andere als conincklijcke huyse te sien.
Hatfield. 611
Is een buys des Grave van Salisbury toebehoorende, niet
van de grootste, doch in netticheyt van gebouw, costelijckheyt
een nieuwe „Wimbledon House", dat hij in 1638 wederom aan Koningin Henrietta
Maria verkocht. Dit huis werd weer aan Sarah, Hertogin van Marlborough, in 1735
verkocht, die in de plaats daarvan het tegenwoordige landhuis liet bouwen.
610 In de N.O. hoek van Essex, dicht bij Saffron Walden, werd reeds in 1136 een
Benedictijner klooster gesticht; na veel verwisselingen in den loop der tijden kwamen
de gronden en de gebouwen ten slotte in handen van Sir Thomas Audley, Lord Kanselier onder Hendrik VIII, die de bezittingen nog belangrijk uitbreidde en het nieuwe
landhuis liet bouwen. Audley was een der weinige bekleeders van dit hooge ambt, die
zich lang in de gunst van zijn vorst mocht verheugen en in afwijking van eenige zijner
voorgangers zijn natuurlij ken dood stied.
61 i Hatfield House, ong. 19 mijl ten N. van Londen gelegen, was oorspronkelijk
een abdij of klooster, behoorende tot het klooster van St. Ethelred te Ely. Nadat Hatfield.
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Huis van Caron
Gekleurde teekening door Abram Booth

van huysraet ende aengenaemheyt van omleggende hoven ende
warande het naeste wel aen Audley-End sijnde.
Het Huy van den Heere van Schonewalle.

By dese huysen mach mede wel gevoecht werden het Huys
van den Heer Noel de Caron, Heere van Schoonewalle, 612 ge_
wesen Ambassadeur Ordinaris van onse Republycke van Nederlant, leggende recht tegenover 't Hoff van Westminster
achter het Dorp van Lambeth. Vooraen heeft het een seer
groot velt rontom met seer hooge boomen beset.
Ende de poorte — waerboven dese woorden staen „Omne
solum forti patria" — incomende vint men in 't midden van
een viercant, dat rontom cierl(yck) betimmert is een schoone
fonteyne. Ende behalve veele nette cameren, salen, ende fraye
vertrecken, die costel(iick) ende cierl(iick) behangen sijn, eene
lange ende schoone luchtige galerye, rontom met costel(iicke)
ende nette schilderijen behangen ende op de Hollandsche wijse
cierl(iick) ende suyver onderhouden.
Op dit buys staen twe toorentgens cierl(ijck) boven vuytsteckende, waeruyt men over 't geboomte een seer schoon
gesicht heeft op de stad Londen ende sijn omleggende plaisante Bergen ende valeyen. Heeft nevens sich verscheyden
tot een bisdom was verheven onder de regeering van Hendrik I in i io8, werd het tot
een der residenties dier bisschoppen ingericht, om vervolgens onder de regeering van
Hendrik VIII aan de kroon te komen. Prinses Elizabeth ontving in dit oude paleis de
boodschap van den dood van Koningin Mary; zij hield er haar eerste privy council en
werd vandaar naar Londen geleid om gekroond te worden. Na haar overlijden verruilde
Jacobus I het met Theobalds, dat aan Sir Robert Cecil toebehoorde. Deze liet, met
behoud van eenige deelen van het oude paleis, een nieuw en prachtig kasteel bouwen,
dat in 1611 werd voltooid.
612 Noel de Caron, zoon van, hoogst waarschijnlijk, een der Vlaamsche Watergeuzen, die bevriend met Willem den Zwijger, na den val van Antwerpen, naar de
Noordelijke Nederlanden uitweek, trad in diplomatieken dienst bij de Staten-Generaal.
Vanaf 1590 tot 1604, als agent, en daarna tot zijn overlijden in 1604 toe, als gezant,
vertegenwoordigde hij de Republiek in Engeland. Man van grooten invloed en zeer
gezien aan het Hof onder Elizabeth en Jacobus I vermocht hij den Staten belangrijke
diensten te bewijzen en wel voornamelijk gedurende het moeilijke tijdperk van het
Twaalfjarig Bestand en bij het afsluiten van verschillende handelstractaten.
Hij overleed ongehuwd en vermaakte zijn geheele nalatenschap aan den Prins van
Wales, den lateren Koning Karel I.
Booth's beschrijving van de Caron's landhuis, weldadigheid en begrafeniskosten
laten aan duidelijkheid van 's mans welstand niets te wenschen over.
Een brief van hem over den bouw van zijn landhuis en een relaas betreffende de order
van de processie van zijn begrafenis op den 25sten Jan. 1624/5 en opgenomen in „the
Public Record Office" zijn te vinden in the Surrey Archaeological Society's Collections,
vol. 3 1865, pag. 32/4.
Caroun Road, Lambeth, werd naar hem genoemd.
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andere huysingen, die by plach to gebruycken tot logement
van sijn gevolch ende gasten ende familie.
Ontrent een halff myltgen bier vandaen liggen seven Godtshuysen benevens den anderen by den gem(e 1 t e) Heer van Schoonewalle gebout voor eenige arme weduwen, die alsnoch vuyt
sijne naergelaten goederen hun dagel(iicks) onderhout hebben 613.
Boven welc(ken) Godtshuysen in steen 't volgen(de) vuytgehouwen staet:
D.O.M.S.
Noelus de Caron Flandr: Equ: Schoonewalliae Toparcha:
M: Ordinum Confoed: Belg: Provinc: apud sereniss; Brittan;
Rege Legatus.
Debitae Deo Gloria: genti gratitudmis Pauperibus munificentiae
Monumentum qualecumque Ao Legations suae XXIIX° Restauratae
Salutis MIX XIIX
Proverb. XIX — XVII
foeneras Jehovae si recordaris pauperum.

Dese Heer van Schoonewalle A(nn)o 162[4] in 't [twintigste]
jaer sijner legatie ende
sijns ouderdoms, ongehuwelijckt overleden sijnde, is in't Hooge Choor van de Kercke
tot Lambet — ontrent de graven van veele, die vuytten geslacht van de Howards gesproten sijn — met tamel(iicke) eere
begraven. Wiens lijckstatie gecost hadde meer als 14000 Gul(d e n) .

In sijn plaetse is alhier gesuccedeert de Heer Albert Joachimi,
Ridder, Heere van Oostende in Oudekenskercke, alsnu Amb(assadeu)r van Hare Ho. Mo.
* *
*

613 Deze Godshuizen dragen thans nog den naam van „Noël Caron Almshouses"
en zijn gelegen in Fentiman Road, South Lambeth. Het beheer berust in handen van
de „Vestry of the parish of Lambeth under a scheme of the Charity Commissioners".
Over huis en hofjes zijn aanteekeningen opgenomen in „the Victoria County History
of Surrey", vol. 2, pag. 399, and vol. 4, pag. yo and 51, 53, 64."
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VERLOOP
DER ONDERHANDELINGEN
TOT OCTOBER 1634

Zonder een leiddraad met data, als het journael van Booth
gedurende de jaren 1629 tot eind Juni 163o, valt het moeilijk
zich een alleszins zuiver beeld van de verdere onderhandelingen
te vormen. De bronnen in Engeland zwijgen over . den stand
van zaken en den loop der onderhandelingen gedurende twee
jaar, en al mogen de resolution van Ho.Mo. en Heeren XVII
dienaangaande in de jaren 1631 en '32 wel eenige punten bevatten, zoo zijn die toch van weinig of geen belang. Alleen
treft het, dat Ho.Mo. in hunne vergadering van den 15 den
Februari 1632, behalve de onderhandelingen der V.O.C., ook
nog eens de questie van de geldleening aan Karel I ter sprake
brengen om:
„ . . . de saecken daerhenen te dirigeren ende beleyden, dat de penningen
„die de Staet deser Landen competeren van de Croon van Groot Britanjen
„aldaer te Hove moge werden losgemaeckt ende effectueren by den Staet
„deser Landen becomen, ende dat oock de differenten tusschen d'Engel„sche ende die van d'Oostindische Comp(ag)nie deser Landen uytstaende
„tot een goet eynde mogen worden gebracht." 614
Evenwel, het blijft tot April 1633 bij wikken en wegen,
waardoor geen der beide punten tot het zoo gewenschte goede
einde wordt afgedaan.
Doch na een bezoek op den 29sten Maart 1633 door den
Gouverneur der Engelsche Oost-Indische Compagnie, Sir
Morris Abboth, met de overige leden der delegatie aan den
Lord Treasurer, waarbij zij den indruk kregen, dat de Hollanders niet van tins waren de zaak van Amboina of te doen
en om in de andere geschilpunten tot een overeenkomst te
geraken, onder meer omdat deze beweerden, nets aan de
Engelschen schuldig te zijn, verandert de toestand binnen betrekkelijk korten tijd, omdat de Engelschen besluiten door het
reeds in 1627 toegepaste dwangmiddel van beslaglegging op
retourschepen hun wil door te drijven. 1k kan niet beter doen,
dan het betreffende verhaal van A. Merens Dz. dienaangaande
aan te halen 61".
„Onder deze omstandigheden grepen de Engelschen naar
„een middel, dat zij reeds eerder toegepast hadden om hun
„wil door te drijven. Op 12 April 1633 trachtte men, blijkbaar
„na een eerste mislukte poging voor Southampton, de hand
614 A.R. Res. Ho.Mo. Kol. Aanw. No's yoi—z.
615 Persoonlijk Archief A.M.
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„te leggen op twee schepen van de Nederlandsche 0.1.C. onder
„schipper Willebrand, die, door twee kleine oorlogschepen
„van hun eigen vlag begeleid, te East Cowes op de reede
„lagen.
„De opdracht daartoe was met medewerking van de Court
„of the Admiralty door Sir John Coke gegeven aan zekere
„Francis Brooke te Southampton, die den Deputy-Vice-Ad„miral aldaar, Captain Tourney, met de uitvoering belastte.
„De Nederlandsche schepen weigerden in het bereik van het
„fort te Cowes te komen, waarop de Engelschen hun masten
„merkten met den „broad arrow” 616, doch toen men hun de
„zeilen wilde wegnemen, gaven de Hollanders als een man
„bevel, de Engelschen van de ra's te werpen en schenen vast
„besloten, uitersten weerstand te bieden.
„Schipper Willebrand werd te land aangetroffen en met een
„aantal mannen van zijn scheepsvolk gearresteerd.
„Captain Tourney zond daarop de 5 e en 8e Whelp, 617 onder
„Captain John Carteret uit, om bij de Nederlandsche schepen
„te gaan liggen, terwiji. Z.M.S. „Dreadnought” onder Captain
„Kettleby, die te Southampton verwacht werd, bevel kreeg
„om zich naar Cowes te begeven, teneinde deze sloepen zoo
„noodig te huip te komen.
„Aangezien Coke in zijn opdracht verboden had, geweld te
„gebruiken, meende men voor het oogenblik niet meer te
„kunnen doers en werd een bode van de Admiraliteit, Solomon
„Smith, in den nacht van 1z op 13 April ijlings te paard naar
„Sir John Coke gezonden om nieuwe instructies te halen.
„Intusschen had de Carpentier het gebeurde vernomen. Hij
„reed onmiddellijk naar Cowes, waar hij de schippers der
„compagnie gelastte, aanstonds te vertrekken. Op 13 April,
„voordat Solomon Smith het antwoord van Sir John Coke
„had kunnen brengen, lieten de schepen plotseling de kabels
„schieten en kozen zee, met achterlating van de aan land ge„arresteerde zeelieden, die enkele dagen later wisten te ont„snappen. De $ e en 8e Whelp waren te zwak om dit te ver„hinderen en toen Captain Kettleby ter plaatse aankwam, waren
„de vogels reeds gevlogen. Op 17 April bracht de gouverneur
616 Merk in den vorm van een pijlpunt, ontleend aan het wapen der familie Sidney,
dat in Engeland op regeeringseigendommen aangebracht wordt.
617 Een niet meer in zwang zijnd woord; waarschijnlijk een soort barkas.
23 8

„ter vergadering der Engelsche O.I.C. verslag uit van de
„mislukte aanhouding van de schepen en van de ontsnapping
„der zeelieden.
„loch, meende hij, zou het gebeurde een goeden invloed
„op de onderhandelingen hebben, omdat de Nederlanders be„merkt moesten hebben, hoezeer de Lord Treasurer en andere
„Lords de Engelsche compagnie welgezind waren.
„Solomon Smith kreeg £ 1 o bodenloon.”
Maar ook de resolutie van Ho.Mo. van hunne vergadering
van den z6sten. April 1633 geeft over het toen voorgevallene
een duidelijk beeld; zij behelst het volgende:
„De Heeren van Hollandt hebben Hare Ho.Mo. gecommuniceert
„seeckere missiven vande Bewinthebberen Carpentier ende Jan Martsz.
„geschreven tot Londen den Xlste deses aende Bewinthebberen der
„Camer van d'Oostindische Comp(agn)ie tot Middelburgh houdende in
„effect dat de Schepen genaemt 's Gravenhage ende der Veere comende
„van Suratte gedrongen sijn geweest onder 't Eylant Wicht ten ancker
„te comen ende dat de Engelsche Comp(agn)ie vanden Rechter ter Admira„Kitey)t albereyts heeft geobtineert een mandement van arrest op de
„voors(eghde) twee schepen, funderende 'tselffde op een activ van vijff
„hondert duysent ponden sterling, waerop gedelibereert ende geconsi„dereert sijnde, dat dese saecke haest ende secreetheit requireert, is goet
„gevonden ende verstaen mits desen te versoucken te committeren ende
„authoriseren de Heeren Feit, Noortwyck, Heemstede, de Knuyt, Weede,
„Walta, Ter Cuylen ende Schafter om met Sijn Ex(cellen)tie de Heer Prins
„van Oraigne over dese saecke te delibereren, resolveren ende order te
„stellen sulcx als sy tot meeste seeckerheyt vande voors(eghde) twee sche„pen jegens alien en eenen yegelijcks, wie het oock soude mogen sijn,
„sullen bevinden te behooren ende sal alle 'tgene dat by Sijn Hoochge„melte Ex(cellen)tie ende de Heeren Haer Ho.Mo. Gedeputeerden in desen
„geresolveert ende gedaen sal worden, gehouden worden in alien schijn
„off het directel(ck) byde vergaderinge van Hare Ho.Mo. selffs ware
„gedaen ende geeffectueert.” 618
Uit Engelsche, noch uit Nederlandsche archieven is omtrent
deze gebeurtenis vender licht te verschaffen; toch kan wel
worden vastgesteld, dat door het doortastende beleid van de
beide Gedeputeerden. in Engeland en het flinke optreden der
aan boord der schepen gebleven bemanningen niet alleen de
eer werd gered, maar ook -wad bereikt, dat de kostbare lading
in de veilige haven van Amsterdam kon worden gelost.
Toen dus deze poging der Engelschen, om door een gewelddadig ingrijpen de onderhandelingen tot een voor hen
6i8 A.R. Res. Ho.Mo. Kol. Aanw. No's 501-2.
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gunstig einde te brengen, mislukt was, namen zij een ander
middel te baat; zij wenden zich in October 1633 tot de Lords
of the Admiralty, teneinde de tusschenkomst van een Cornmission of Lords in te roepen. Op den zden dier maand overhandigden de Lords of the Admiralty in Wallingford House 619
een memorandum van de argumenten der Engelsche OostIndische Compagnie aan den ter admiraliteitszitting verschenen
Hollandschen Gedeputeerde, die wel beloofde op een spoedig
antwoord van zijn delegatie te zullen aandringen, maar tegelijkertijd zijn meening uitte, dat het niet aanging tijdens besprekingen door dreigementen van inbeslagneming van schepen tot een schikking te komen. Hij stelde dan ook voor, dat
de Engelschen ter wille van de eer zouden verklaren, dat gedurende het verdere verloop der onderhandelingen geen Nederlandsche schepen aangehouden zouden worden, hetgeen de
Lords beloofden aan den Koning in overweging te zullen geven.
Den 2 zsten d.a.v. verklaarde diezelfde Gedeputeerde, dat het
antwoord op het memorandum ter overhandiging gereed was,
maar dat hij daartoe niet wenschte over te gaan, alvorens Karel I
een wet, waarvan hij wel een ontwerp overhandigde, zou hebben onderteekend, waarbij bepaald werd, dat aan den wensch
der Gedeputeerden betreffende het niet inbeslagnemen van
schepen zou worden voldaan.
De Lords of the Admiralty gingen niet zonder meet op deze
conditie in, maar leidden de bespreking of op een zijweg, door op
een onderzoek door henzelven van den geloofsbrief van 1629
en de belofte van Albert Joachimi aan te dringen, waardoor de
finale afdoening opnieuw op de lange baan werd geschoven.
Den 26sten October d.a.v. verschenen de Gouverneur en
de Gedeputeerden van de Engelsche Oost-Indische Compagnie
wederom op „Wallingford House" en legden aan de Lords
de door hen vereischte stukken over; zij zijn opgenomen in
de notulen dier bijeenkomst en luiden als volgt:
Geloofsbrief van de V.O.C. Amsterdam 18 Januari 1629.
Messieurs
Nous envoyons presentement nos Deputez et Confreres) les
Sieurs Pierre de Carpentier (depuis nagueres Gouverneur Gene619 Zoodra Lord Buckingham benoemd was tot Lord High Admiral kocht hij in
1621/2 van Lord Wallingford „Wallingford House", waarheen hij de kantoren van
de Admiraliteit verplaatste.
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ral aux Indies), Jean de Hase (Jadis Conseiller des Indes et
Directeur A. la Cost de Chormandel) et Jean Martsen Merens
(viel Bourg Maistre de la vine de Hoorn) et avecque iceulx
le Docteur Jean de Heemskercke, Advocat, pour entrer avecque
vous ou vos Comissaires en aimable Conference su: l'accomodement des differences et pretensions a proposer par l'un et
l'autre Compaignie a fin que le traicte et son explanation et les
Communs Reglemens du Conseil de defence puissent trouver
leur entier effect. Et vous prions de vous disposer ou authorizer
vos Comissaires de sorte comme avons faict les nostres pour
admittre, et accepter ce qui est juste et raisonable selon le teneur
du dict Traict6, Explanation et Reglemens, et ce franchement
et sans aulcun long delay si faire ce peult, et en ceste Confiance
apres nos recommandations nous demeurons tousj ours,
Messieurs
Vos Amis et Alliez
Les directeurs de la Compagnie des Indes Orientales aux
Pais-Bas et au nom d'iceulx
Andries Rychaerdz 620
Scotes 621
Henricq Brouwer
Meerman 622
Peeter Proost 623
A Amsterdam ce 18 Janvier 1629.

Belofte gegeven door Albert Joachimi.
L'Ambassadeur de Messeigneurs les Estatz Generaulx des
Provinces unies (a ce requis par les Deputez de la Compagnie
des Indes Orientales de Pais-Bas) promet par ces presentes
qu'il fera ratifier et approuver par ladicte Compaignie, tout ce
que par leurs dits Deputez en la presente conference sera
traicte, accordë et arreste avecq les Deputez de la Compaignie
des Indes Orientales d'Angleterre. En foy dequoy ledit Ambassadeur a soubsigne la presente.
A Londres ce 19 de Juin 1629. Nouveau Stile.
Alb. Joachimi.
Bovendien gaven de Engelsche kooplieden nog uiting aan
6zo Andries Rijckaerts.
621 Jacob Schotte.
622 D. P. Meerman.
623 Pieter W. Proost.
Een Diener 16
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hun verlangen: „Our Merchaunts insisting to have all the
„Articles or demaunds of each side respectively aunswered all
„together in one bodie, And the Netherlanders standing to
„proceed to aunswere & treat thereof by peecemeale from
„Article to Article, and insisting that if the said Commissioners
„shall disagree in any one Article, that then whatsoever hath
„bene agreed upon the former Articles shal be invalid & voide."
Na uitvoerige discussie besloten de Lords om den Gedeputeerde van de V.O.C. den volgenden Donderdag wederom te
woord te staan en om hem mede te deelen:
i) Touching a Comission to treat & conclude of these differences between
the Englich & Netherland merchaunts of the said Companie,
And to shewe him that the powres that were formerly given to this
purpose by Letters of Credence from the directours of the East India
Companie in the Netherlands are invalid, being graunted to Fower
conjunctim, & there are but two of them nowe here in England, nor
have bene above these two yeares & halfe. That the authoritye herein
to them given is (according to the words of the said Letters) onely
„pour entrer avecq les ditz Angloys ou leur Comissaires en aimbale
„Conference sur l'accomodement des differences, et pretensions a pro„poser par l'un et l'autre Compagnie fin que le traicte et son Expla„nation et les Communs Reglements de Conseil de defence puissent
„trouver leur entire effect”.
Soe as by the same there is noe power to end or conclude anie thing
if the Commissioners were all present.
That Monsieur Joachimis promise was but personall in these words:
„gull fera ratifier et approver par la Compagnie des Indes Orientales
„du Pays-Bas tout, ce que par leur Deputez en la presente con„ference sera traicte, accorde et arreste avecq les Deputez de la Com„paigne des Indes Orientales d'Angleterre” And soe extends not to
anie thing that shal be done by anie other Commissioners.
1) To propounde to the said Deputie that the said Netherland merchaunts
may aunswere affirmatively or negetively to everye of the Articles of
the said English merchaunts, as the English are ready to doe to theirs.
And that afterwards there may be treaty of them by particulars;
3) To propounde to him alsoe, That soe much as shal be agreed on by
this Treatie upon anie of the Articles of either side may be valid &
binding Albeit the Commissioners shall disagree on other of the said
Articles. To the end that the said treaty may' not be allogether fruitlesse.
Wallingford howse z6th. Oct. 1633
Present.
Lord Cottington
Lord Treasurer
Earl Lindsey
Mr. Secretary Coke
Mr. Secretary Windebanke. 624
624 Public Record Office CO. 77/4 fol. 109 (East Indies).
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hetgeen zij in een zitting op den z7sten November 1633 nog
wat aandikten door te verklaren:
„dat het een groote onbeschaamdheid was, in de Nederlanden ter zake
„van een wijze van onderhandelen zoo koppig op zijn stuk te blijven
„staan, dat de Engelsche Oost-Indische Compagnie, om haar goeden wil
„te betoonen, er desniettegenstaande in toegestemd had, de materie artikel
„voor artikel te behandelen, maar dat men verlangde, dat ieder der arti„kelen, waarover overeenstemming zou worden bereikt, bindend zoude
„zijn.” 825

Natuurlijk zullen deze besprekingen van Oct./Nov. ook wel
bij Ho.Mo. en Heeren XVII ter sprake zijn gebracht en bij
eerst genoemd College door Joachimi zijn voorgedragen, maar
hierover is feitelijk nets te berde te brengen. Wanner in de
vergadering van Ho.Mo. van den i9den November 1633 de
zaak ter tafel wordt gebracht, dan wordt zulks in een resolutie
wel vermeld, maar wordt slechts in de marge aangeteekend:
„Op 't IXde point spreeckende vande saeck van Amboina is geresolveert
„als in 't register vande secrete resolution van Hare Ho.Mo. geteckent
„staet." 828

terwijl de aangelegenheid in de Resolution van Heeren XVII
gedurende het geheele tijdperk October 1633 tot begin Januari
1635 net voorkomt.
Waar in Booth's journael uit den aard der zaak stilzwijgendheid betreffende de onderhandelingen tusschen de afgevaardigden der beide Compagnie en wordt betracht en de „secrete resolution" hier te lande verloren zijn gegaan, is het een gelukkige
omstandigheid, dat de Engelsche archieven nog zoo veel licht
dienaangaande kunnen verschaffen. Reeds bij den aanvang der
besprekingen komen de eerste moeilijkheden opzetten naar
aanleiding van de taal, waarin de onderhandelingen zullen
worden gevoerd en van de tekst van de eventueel te sluiten
nieuwe overeenkomst, waardoor, zooals de Hollanders zeggen:
. . . „on nous a barre au commencement l'acces a une si bonne oeuvre par
„une non attendue dispute sur la langue, a laquei)le ayants este entretenus
„trois mois sans rien avancer nous avons en fin este constraints a y laisser
„introduire du changement pour ne perdre plus de temps inutilement,
„au grand preiudice de n(o)t(r)e Comp(agni)e & incommodite de nos
„affaires particulieres." 627
625 Relaas A.M. Dz. Persoonlijk Archief A.M.
6z6 A.R. Res. Ho.Mo. Kol. Aanw. No's 501-2.
627 Public Record Office SP 84/140 fol. 199-2oo (Holland Correspondence).
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Regeeringsautoriteiten, die men er volgens den oorspronkelijken opzet zoo gaarne buiten had gehouden, worden alras
beiderzijds te hulp geroepen; den 27sten April 1629 vraagt
joachimi bij Karel I audientie aan „om hem te verzoeken, de
Fransche taal, waarin het verdrag van 1619 was opgemaakt,
voor de onderhandelingen te laten gelden." 628 Engelschen
dienen daarop een tegenverzoek in met strekking „dat iedere
partij haar geschriften in de eigen landstaal zou indienen en
dat het verdrag zelf („articles of conclusion") in het Latijn zou
worden opgesteld", 629 waarop de Lords Commissioners for
Trade beslisten, dat het verdrag niet in het Fransch, maar alleen
in het Latijn zou worden opgesteld, hetgeen weer niet de instemming der Nederlanders kon wegdragen, maar ten slotte
kan dan toch de Gouverneur der Engelsche Oost-Indische
Compagnie den 29sten Mei mededeelen „dat iedere partij de
stukken in haar eigen taal of in het Fransch zou indienen en
dat het verdrag in het Fransch en in het Latijn zou worden
opgemaakt, te onderteekenen door beide partijen." 630
Zelfs op II Juni schreef Dudley Carleton nog eens aan den
Staatssecretaris Lord Dorchester te Londen, dat hij de bezwaren der Engelschen tegen het gebruik der Fransche taal
niet kon begrijpen, „omdat de Engelschen die taal even goed
beheerschten als de Nederlanders, en dat het dispuut van drie
maanden over dit punt de Hollanders deed zeggen, dat de
Engelschen niet voornemens waren, het eens te worden." 631
Toen deze moeilijkheden uit den weg waren geruimd bleven
die over de wijze van behandeling en afdoening der verschillende opgeworpen geschilpunten nog over; d.w.z., of zooals
de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie zulks wenschte:
grief voor grief, en het resultaat der besprekingen in een nieuw
artikel van het tractaat vastleggen; of wel volgens den wensch
der Engelsche Oost-Indische Compagnie, die, zooals uit
een memorandum van den 23sten December 1629, van
Gedeputeerden der V.O.C. aan Lords Commissioners blijkt,
begeeren:
628 Deze en volgende genomen uit Relaas A. M. Dz. Persoonlijk Archief A.M.
Calender of State Papers, Colonial Series, East Indies (1625-1629) No. 823.
629 No. 8o8 en 841.
63o ibidem.
631 No. 8zo en 845.
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„Ceux de la Comp(ag)nie d'Angleterre pretendent qu'on doibve respondre
„tout a la fois, et en un mesme instant par escrit, a toutes les demandes,
„& apres ceste responce generale venir aux poicnts particuliers, pour les
„examiner, debatre & accorder l'un apres l'autre.”
Dit memorandum wordt met den volgenden slotzin ingediend:
„Et les supplions tres humblement, qu'ayants esgard aux longueurs
„dont on nous a fait languir ces dix mois, contre la bonne intention de
„Sa Ma( jes)te Sacree it leur plaise de disposer ceux de la Camp(agnie)
„de ces Pais (d.w.z. Engeland) a se conformer a lad(ii)e raison, a fin qu'une
„fois apres Cant de delays on puisse a bon eschient la besoigne et l'amener
„a une heureuse conclusion." 632
Evenwel op dit punt blijken de onderhandelingen in het zand
te zijn vastgeloopen, want eerst den „I3den Maart 1631 (d.w.z.
eenige dagen na de Haze's conferentie met Heeren XVII te
's-Gravenhage en voor Merens' terugkeer naar Londen) bericht de Lord Treasurer aan den Gouverneur van de Engelsche
Oost-Indische Compagnie, dat de Nederlanders bereid waren
de besprekingen te hervatten." 633
Het op sleeptouw houden der onderhandelingen zal er toe
hebben geleid, dat de Nederlanders niet voortdurend in Engeland bleven vertoeven, maar, dat zij van tijd tot tijd naar
het vaderland, hetzij om hunne particuliere belangen, dan wel
om die van hunne lastgevers te behartigen, erugkeerden. Het
valt niet zoo erg gemakkelijk die tijdperken van afwezigheid
met stelligheid te bepalen, maar door combinatie van verschillende gegevens, die ik uit archieven vermocht op te diepen,
zullen aan het volgende schema geen al te groote gebreken
blijken te kleven. De drie gedeputeerden en advocaat van
Heemskerck zullen bijeen gebleven zijn tot aan.het vertrek van.
de Haze, die, als eerste, Londen voor een bezoek aan Nederland, den z 'sten Augustus 1629, verlaat om er den 28sten
januari 163o weer terug te keeren.
Vervolgens komt de Carpentier aan de beurt, die wegens zijn
aanstaand huwelijk den 3den April 163o naar Middelburg afreist en met zijn jonge vrouw den Aden Mei '163o weer te
Londen voet aan wal zet. Uit niets blijkt, dat hij nadien nog
eens een bezoek aan den vaderlandschen bodem zal hebben
632 SP. 84/140 fol. 399-200.
633 (1630-1634) No. 384.
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gebracht; integendeel, alles duidt er op, dat hij, 'eider van het
gezantschap, tevens weldra vader van een drietal spruiten, die
alien, te Londen geboren en aldaar in de Hollandsche Kerk in
Austin Friars gedoopt, met zijn gezin zal zijn blijven vertoeven
in het door het gezantschap gehuurde huis in Leadenhall
Street. Maar niet alleen voor zijn eigen belangen bleef hij te
Londen, maar ook om die van de Compagnie te behartigen,
waaromtrent een hernieuwde poging der Engelschen om twee
Oostinjevaarders op retour naar Holland in 1633 in beslag te
nemen, en waaruit eveneens blijkt, dat ook Merens dan te
Londen vertoeft, de harde noodzakelijkheid zou aantoonen.634
Uit een aanteekening, door een van Jan Martss. Merens'
kinderen toegevoegd aan diens journael van zijne refs naar
Italie in i600, blijkt, dat deze gedeputeerde na zijn eerste reis
naar Londen in Februari 1629, nog voor een tweede keen daarheen is geweest; die aanteekening luidt als volgt:
„Extract van Vaders Reys(en) na Engelant."
„A(nn)o 1629 den laetsten February is Vader (na dat hy den 23sten van
„Vlissingen tseyl gegaen was) tot Gravesend in Engelant ende voorts
„den 'sten Marty te London de eerste reys gearriveert.
„A(nn)o 163o den i5den April van Londen na Porsmouth gereyst
„ende voorts na 't Eylandt Wight ende in 't wederkeeren de Stat Salisbury
„(en de kerck aldaer) alsmede de Stones ende andere plaetsen besien.
„A(nn)o 1631 den 26sten Marty voor de twede reys weder te Londen
„gearriveert vanwaer hy A(nn)o 1634 in October weder vertrocken is
„ende in Hollant den i3den dito daer aengekomen.
„Ondertusschen behalven de voors(eghde) steden ende andere vlecken
„besien de Coninckhuysen, als 't huys te Windsor, Nonsuch, Richmond,
„Hamton Court, Groenwhich, Tybalts ende Westminster Hal, met voorts
„alles 'tgene so te Londen, als daer ontrent van heerenhuysen ende tours
„ende besonders te besien was. Alsmede de Stad Rochester daer de Co„nincks schepen teggen. Ipsum well water gedroncken.” 635

Het komt mij alleszins verklaarbaar voor, dat Booth na zijn
aankomst den Aden Juli 163o te Utrecht nog wel eens mondeling een rapport aan Heeren XVII of aan de Kamer Amsterdam der V.O.C. zal hebben uitgebracht over den gang van
zaken te Londen en dat, als conclusie daarop, beide of een
dier Colleges den wensch zal hebben kenbaar gemaakt, om
eens met een der gedeputeerden zelf te mogen overleggen,
waarop Merens, die toen al bijna anderhalf jaar te Londen
634 Zie blz. 239.
635 Archief familie Merens.
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vertoefde, de meest gereede persoonlijkheid zal zijn geweest.
Althans hij moet vrij spoedig na Booth's terugkeer zijn vertrokken, hetgeen uit de resolution van de Vergadering van
Heeren XVII, in Augustus 163o gehouden, uit het volgende
blijkt:
„Vermits de gecommiteerde van dese comp(agnie) nu al over 15 maen„den in Engelandt sijn geweest tot seer groote costen sonder alsnoch yets
„sonderlings te hebben verricht ende naer alle apparentie noch lange sal
„duren, ingevalle de saecken op geene andere ende expedienteren voeth
„en werden by der handt genomen, believen de cameren te letten wat
„ordre dat men naar Engellandt sal geven om eens van die mogelijcke
„en costelijcke besoignie, is 't doenelijck, een uytcomste te sien.
„De heeren Gedeputeerdens tot de correspondentie mette gecommit„teerdens in Engelandt werden geauthoriseert ommen ten overstaen van
„de H(ee)r Borgerm(eeste)r Meerens jongst uut Engellandt gecomen aen„gaende dit poinct te confereren, delibereren ende resolveren 't gundt
„tot meesten dienst van de Comp(agn)ie sullen bevinden te behooren.” 636

De winter van 1630/3I zal hij bij zijn gezin te Hoorn hebben
vertoefd, om bij het begin van de lente van laatst genoemd
jaar weer naar Londen te vertrekken, na eerst nog eens een
conferentie, — ditmaal te samen met zijn mede-gedeputeerde
de Haze — met Heeren XVII, volgens hunne resolutie in
hunne Vergadering van Maart 1631 te hebben gehad.
„Alzoo de Gecommitteerdens van deze Comp(agnie) nu al over de twee
„jaeren in Engelandt zijn geweest tot zeer groote costen, sonder als noch
„yets te hebben verricht, ja dat het meer als een jaer is geleden, dat sy
„mette heeren commissarissen ende d'Engelsche Compagney in geen
„conferentie en zijn geweest daervan d'heeren correspondenten ende de
„heere de Haze nu jonghst van daer gecommen de vergaderinge sullen
„naerder openinge connen doen, tot welcken eynde zyluyden gesamentlijck
„werden versocht d'zelve by te wesen ende met haer goet advys te assis„teren omme is 't doenlijck eens een uytcomste van dese costelijcke ende
„moeyelijcke besoigne te zien.
„De heeren Gecommitteerdens van de Vereenichde Compaignye totte
„correspondentie mette heeren gedeputeerdens gesamentlijck ter verga„deringe beschreven zijnde, hebben in 't brede gedaen rapport van 't gene
„van den beginne van haer commissie tot op dato in de differenten tusschen
„beyde de Compa(gnie)n voorgevallen is, waervoor zy van de vergade„ringe bedanckt zijn, met versouck daerinne vooralsnoch te willen con„tinueren en eersdaechs in den Hage met den Ho.Mo. Heeren Staten
„Generael en sijn princel&cke) Excellentie te delibereren hoe d'voor„n(oemde) differenten metten meesten dienste van de Compaignie tot een
„goedt eynde gebracht sullen connen werden ende sijn tot dien eynde
641 A.R. Verg. XVII Kol. Aanw. No. 184.
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„de voorgaende Gedeputeerdens geadjungeert de heeren Paeuw, de Hase
„ende Welhoeck.” 637

Ik veronderstel, dat de Haze in Nederland zal zijn gebleven,
maar Merens komt weer den 26sten Maart 1631 te Londen
terug en wel met zijn tweeden zoon Meindert, die den Oen
September 1622 was geboren, en die aldaar tot 23 Augustus
1633 heeft vertoefd.
Maria van Segwaert, Merens' vrouw, heeft nadien de rein
naar Engeland eenige keeren gemaakt; blijkbaar voor het eerst
in April 1632 met haar oudsten zoon Jan, met wien zij den
listen dier maand aankwam. Na gedurende den winter van
163 2/3 3 te Londen te hebben vertoefd, moet zij in de lente
van '33 weer naar Hoorn zijn teruggekeerd om vervolgens een
nieuw bezoek in den nazomer van dat jaar aan haar man te
brengen. Begin 16 3 4 keert zij weer naar haar huisgezin te
Hoorn terug, om den z9sten Mei d.a.v. met haar „soete dochterken", Antonette, geb. te Hoorn den 2den Juni 1623, voor
de derde en laatste maal naar Engeland te gaan, waar zij den
3osten 's morgens om 5 uur „sonder eenigh hinder of peryckel"
zijn gearriveerd. Zij blijven dan aldaar vertoeven tot het vertrek van alle Gedeputeerden, dus tot October 1634. 638
De Haze, die vanuit Londen nog den 15 den Juni 163o met
de Kamer van Zeeland correspondeert, zal in den winter van
1630/31 naar Zeeland zijn vertrokken, want den 3den Maart
16 3 1 zendt de Kamer van dat Gewest hem naar 's-Gravenhage
voor beraadslagingen met Heeren XVII; gedurende de tweede
helft van 1632 en de eerste weken van 1633 is hij wederom te
Londen, vanwaar hij opnieuw in Januari/Februari 16 33 moet
zijn afgereisd naar Zeeland, want op den Toden Maart 1633
woont hij voor het laatst , de vergadering van de Kamer te
Middelburg bij, waarna hij kort daarop moet zijn komen te
overlijden, getuige de verkiezing van Cornelis Francken in zijn
plaats, als Gedeputeerde naar Engeland.
En dit expose klopt vrijwel met de opmerking, die de Gouverneur van de Engelsche Oost-Indische Compagnie in zijn
uiteenzetting d.d. 26 October 1633 aan de Lords of the Admi637 ibidem.
638 Zie biz. 249; volgens het familie-archief is „sy oock in Engelant geweest van
den 3o May tot a: zo Octobr. 1634", waaruit dus tevens de vertrekdatum van het gezantschap vaststaat. Antonette huwde den 'den Oct. 1648 met Jan Sweers van
Enkhuizen.
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ralty te Londen omtrent het trage verloop der onderhandelingen maakt, waarin hij zegt: „And that two of the Fower
Dutche thereby appointed and authorized to treat, were here
but 1z monethes or thereabouts, & have bene absent two
yeares & a halfe at least. In soe much as this businesse hath
borne this long delay partlye by that meanes, & partely by
the difference that hath bene touching the manner & forme
of treatye." 639
Hoe de onderhandelingen feitelijk gedurende het jaar 1634
zijn verloopen, is onbekend gebleven; de Carpentier en Merens
zijn tot het einde toe te Londen gebleven, maar van een verblijf
aldaar van den nieuw benoemden Gedeputeerde van Zeeland,
Cornelis Francken, en van zijn medewerking aan de beraadslagingen wordt geen melding gemaakt.
Erg prettig zullen de beide eerstgenoemden het er wel niet
hebben gehad; wellicht zal weer een zelfde toestand zijn ingetreden als gedurende de jaren 1631/2, waarover Heeren XVII
zich in hunne resolutie van de vergadering van Maart 1632,
nadat dus de Gedeputeerden reeds Langer dan Brie voile jaren
te Londen hadden vertoefd, als volgt schamper uitten:
„Gedeputeerden aldaar in veeler oogen belachelijck gaen ende niet meer
„geacht werden alsoff zy daer niet en waren, oft niet nodigh sal sijn op
„haer wedercomst met ernste resolveren enz." 640

En hoe onaangenaam de situatie blijkbaar wel is geweest
getuigt een brief, die Dr. Johan van Heemskerck den i7den
Juny St. N. 1634 richtte tot Mr. Johan van Foreest, Burgemeester van Hoorn en Secretaris der Gecommitteerde Raden
van West-Friesland, later Raadsheer in den Hoogen Raad,
zwager van Merens door zijn huwelijk met Josina van Segwaert, Maria's tweelingzuster.
Een gedeelte van dien brief luidt als volgt:
„Nicht Meerens quam alhier seer voorspoedelijck opden laetsten mey,
„ende is met haer man en soete dochterken, god loff, heel welvarende,
„verwachtende nevens ons met verlanghen, de gewenschte ure van onse
„langh verhoopte verlossinghe, daer nu schijnt groten moed toe te sijn,
„also onse handelinghe, opde heff lopende, binnen korten buyghen off
„barsten moet." 641
639 Public Record Office CO. 77/4 fol. 109 (East Indies).
64o A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. No. 184 d.d. Maart 1632. punt 6.
645 Uit Archief van Foreest, Heiloo, medegedeeld door Dr. D. H. Smit in het 'Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde", 53ste deel, jaargang 1934.
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In October daarop verlaat het heele gezantschap dan ook
Engeland, en is er nadien geen sprake meer van hervatting
der onderhandelingen, zoodat Heeren XVII weinig anders rest,
dan in hunne eerstvolgende vergadering een besluit te nemen
om de afgezanten van hunne lastgeving te ontheffen. Zij gaan
daartoe dan ook over in hunne vergadering van Januari 1635,
en wel in deze bewoordingen:
„Alsoo de Gedeputeerde van de Comp(agnie) uyt Engelandt gekeert
„sijn ende geduyrende haer aenwesen in den tijt van over de 5 jaeren
„verscheyden oncosten gedaen sijn, merckelijcke somme samen vuyt„brengende, off men haer reecq(ningbe) by de gecommitteerdens van de
„vergaderinghe op haer ernstich versouck niet en behoort op te nemen
„ende de voors(eghde) heeren tot dien tijt (onvermindert de continuatie
„van de Engelsche besoigne) daervan te ontlasten end(e) selve te boucke
„te brengen op soodanighe youth als geraden gevonden sal werden.
„By de vergaderinghe gehoort het rapport van de heeren Gecommit„teerdens gebesoigneert hebbende met d(e) beer Gedeputeerde uyt Enge„landt gecomen, aengaende de oncosten geduyrende haer aenwesen al„daer gevallen, is goetgevonden de reeck(ninghe) daervan door de voor„n(oemde) Gecommitteerdens opgenomen, soo die leyt, te approberen
„ende bier achter in de notulen onder de voorvallende saecken te doen
„insereren waernae geproponeert sijnde, wat men d(e) voors(eghde) gede„puteerde van de Comp(agnie) wegen haer over vijff jaerighe besoigne
„aldaer tot een dancksegginghe behoorde toe te vougen ende geleth op
„'tgeendt andere heeren voor desen mede in Engelandt geweest sijnde
„toegeleyt is, heeft de vergaderinghe goetgevonden aen ider van hun
„voor een dancksegginghe tot op dato (onvermindert haer continuatie
„in de voors(eghde) besoigne) te vereeren met ses duysent vijff hondert
„guldens eens, 'twelck by haer E(dele) gehoort, de vergaderinghe daer„over bedanckt hebben, ende wert de camer van Amsterdam geauthori„seert omme d(e) voors(eghde) reeckeninghe alsoo te boecken end(e) voor„noemde gedeputeerde daervan te ontlasten.” 642

Maar nu blijft het wel opmerkelijk, dat in deze resolutie
nog een achterdeurtje wordt opengelaten om de onderhandelingen voort te zetten en om in zulk een geval opnieuw van
de diensten derzelfde Heeren gebruik te mogen maken. Hetgeen
ook blijkt uit een resolutie genomen op de vergadering van 6
September van dat jaar:
„Gehoort het rapport vande Heeren Gecommitteerden deser vergaderinghe totte correspondentie over de Engels(che) besoignen aengaende
„den continuatie vande huyshoudinghe aldaer tot London en hoe sy sich
„daerinne wijders souden hebben te gedragen. Is goet gevonden de
„voors(eghde) Heeren voor haer devoir te bedancken en te versoucken,
642 A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. No. 284 d.d. Jan. 1635, punt 8.
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„dat sy inde voors(eghde) commissie gelieven te continueren, de voor„s(eghde) huyshoudinge als noch aenhouden, ende in alles te gaen met
„communicatie van d'H(ee)re Ambassadeur van 't Landt tot dat de tijt
„haer wijser maecken sal.” 643

maar de tijd heeft de V.O.C. niet veel „wijser gemaeckt" en
men mag dan ook wel gerust aannemen, dat de huishouding
ten koste van de V.O.C. te Londen niet veel langer aangehouden
zal zijn, alhoewel mij dienaangaande geen desbetreffend besluit
is bekend geworden.
Daarna restten nog de toekenning van „vereeringen", waarmede de Compagnie altijd zoo gulhartig was geweest. Zooals
ik reeds opmerkte ontving Dr. Johan van Heemskerck een
vereering van een gelijk bedrag als de Gedeputeerden, en ook
Pensionaris Boreel wordt als volgt in de vergadering van den
zosten April 163 5 bedankt:
„ . . . omme d'H(ee)r Pensionaris Boreel 644 te bedancken voor sijne ge„dane diensten in de voors(eghde) saecke met een eerlijcke erkentenisse.
„Is goet gevonden sijn E(dele) voor een gratuiteyt en vereeringhe toe te
„vougen de somme van een duysent Gul(den)s. Ende alsoo onder d(en)
„voors(eghden) Heer Boreel als noch berustende sijn verscheyden pampie„ren dese Comp(agni)e concernerende en onder andere de minute van 't
„verbael van(de) conferentien in Engelandt in de jaaren 162 I----1622 &
„1623, gehouden, sijn d'aenwesenden Gecommitteerdens totte correspon„dentie over de besoignen in Engeland gelast omme te versoucken, dat
„sijn E(dele) hem daer van ontledigen, ende deselve in hare handen sal
„gelieven te stellen, om ten dienste van de Comp(agni)e in voorvallende
„gelegentheden gebruyckt ende bewaert te werden.” 645

En Willem van Nieuwpoort, dien Booth op zijn terugreis

uit Holland naar Londen zoo zwaar ziek te Veere moest achterlaten, doch die, gelukkig hersteld, zijn werkzaamheden als
gezantschap-secretaris bij de ambassade van de Staten-Generaal
643 A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. No. 184 d.d. 6 Sept. 1635. punt 4.
644 Mr. Willem Bored, geb. 2 Maart 1591 te Middelburg, oved. 29 Sept. 1668, als
gezant der Republiek te Parijs.
Na zijn benoeming in 1628 tot pensionaris van Amsterdam, vroeg hij aan Heeren
XVII ontslag uit zijne betrekking van advocaat der V.O.C., doch werd door hen verzocht aan te blijven en vereerd met „een vergulden kop met twee honderd dubbelde
rijders in specie” 1 en tevens „met versoeck, dat Sijn Ed(ele) soude gelieven te continueeren in sijn goede genegentheyt, insonderheyt, om te informeeren, instrueren den
advocaet en gecommitteerden, die wegen de Compagnie na Engelant souden gaan 2
en voorts te assisteeren de Bewindhebberen, dewelcke met de gecommitteerdens in
Engelant souden corresponderen, en 't welck by Sijn Ed(ele) is aangenomen te doen.” 3
I A.R. Kol. Aanw. Resolutie Heeren XVII 4 Juli 1628.
2 Vergadering Oct. 162 8.
3 I Nov. d.a.v.
645 A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. d.d. zo April 1635, punt 2.
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heeft kunnen hervatten, wordt eveneens met een douceur bedankt en wel, volgens resolutie van de vergadering van den
i9den April 1635 met het volgende vriendelijke getuigschrift:
„Willem van Nieuwpoort, geweesde Secretaris van d'Heer Ambassadeur
„J oachimi verscheyden voorvallende gelegentheden der Comp(agnie) ge„duyrende het aenwesen van de Heeren Gedeputeerde in Engelandt
„seer goede diensten gedaen hadde en daer over een gratuiteyt meritee„rende is nae deliberatie goetgevonden 'tselve te stellen in banden van.
„de aenwesende Gecommitteerdens totte correspondentie uyt dese ver„gaderinghe die geauthoriseert werden daerinne ten meesten dienste van
„die Comp(agn)ie te disponeeren mits niet excederende die somme van
„Ses Hondert Gulden.” 646

Al moge het resultaat van de langdurige bemoeiingen van
hetgezantschap, hun advocaat van Heemskerck, hun secretaris
Booth en de verdere ondergeschikten, in verband met de „saeck
van Amboina” en de onderhandelingen betreffende de geschillen met de Engelsche Oost-Indische Compagnie ongetwijfeld
zeer mager worden genoemd, zij alien hebben dan toch blijk
gegeven van met hart en ziel voor de politieke en commercieele belangen van de Nederlandsche Oost-Indische Comagnie in zware tijden en onder moeilijke omstandigheden te
p
zijn opgekomen. Dat hunne handelingen met intense belangstelling in de verre gewesten, waar de Statenvlag met het embleem van de V.O.C. wapperde, gevolgd werden, blijkt wel
uit het extract uit den brief van Antonio Delcourt van den
z6sten October 1629 uit Suratte aan den Gouverneur-Generaal
te Batavia gericht, waarmede ik mijn werk moge besluiten:
„Den zosten October arriveerden bier in de comme dry andere schepen
„ende een jacht uytgeseilt van Engelandt in 't jongste van April. Dese
„schepen brenghen niets nieus mede, datt meriteert, dan alleenlijck,
„d'Ed(e/e) Heer Carpentier nevens de andre gecommitteerde wegen de
„Nederlantsche Oost-Indische Compagnie voor haerluyder vertreck tot
„Londen waeren aengecommen, maer dat noch niet hadden beginnen te
„besogieren omme de differentien tusschen de respective Compagnien
„geresen, accomoderen ende ter weder te legghen, maer dat daertoe goede
„hoope was. Godt geve dat de Compagnie van hare frivole pretentien
647
„eens mach ontlast ende bevrijdt blijven.”

EINDE
646 A.R. Res. Verg. XVII. Kol. Aanw. d.d. 19 April 1635. punt 3.
647 Bronnen van de Geschiedenis der Oost-Indische Compagnie in Perzie. 1611--16 3 8. Fol. 307. No. 171.
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BIJLAGE I.

Algemeen lqksarchief. ' s-Gravenhage.
Koloniale Aanwinsten No. z 5 7.
Instructie voor de Heeren PIETER de CARPENTIER, gewesen Gouverneur-Generaal van Indien, HANS de HAZE,
geweest Raed van Indien ende Directeur op de Custe van
Choromandel ende d'Heere JAN MARTSEN MEERENS,
Out-Burgem(eester) der Stadt Hoorn. Alle Bewinthebbers der
Grootmogende Oost-Indische Comp(ag)nie van Nederlant wegen deselve Comp(ag)nie gecommitteert op de aenstaende Handelingen in Engellandt met De Oost-Indische Comp(ag)nie aldaer.
Iste Ar(tic)le.
Dewijle dese besendinge by de Comp(ag)nie van Nederlant
alsnu naer Engellant wert gedaen, genoechsaem by afgedrongen
conditie om de Drie Suratsche gearresteerde Schepen los te
crijgen. Waerdoor wel yemant by vooroordeel soude imagineeren, dat d'Engelsche Comp(ag)nie door haere geduyrige
clachten ende menichvuldige gemoveerde pretentien alleen
soude reeden hebben gehadt (ende niet mede dese Nederlantsche Comp(ag)nie) om dese conferentie te doen houden. Soo
dienen de Gecommitt(eer)den deser Comp(ag)nie 't selve vooroordeel over all wech te nemen, ist doenlijck: Niet alles by
excuse als het by andere sal werden gemoveert: maer oock by
preoccupatie in alle voorval ende gelegentheden, daert selve
eenichsins te pas comen con. Want de Nederlantsche Comp(ag)nie met goet fondament ende redenen sal connen bewijsen,
dat sy tegens die Engelschen heeft te claegen, ende vergoedinch
te versoecken op menichvuldige poincten ende tot seer hooge
sommen. Can dat niet een article) in 't Tractaet van A(nn)o
1619 gevonden en sal werden daerin de Engelschen niet mercklijck en hebben gecontravinieert ende deese Comp(ag)nie ten
hoochsten beschadigt.
De redenen tot wederlegginge van 't geen yemant mochte
seggen: Waerom dan dese Comp(ag)nie voordesen niet en heeft
selfs instantie gedaen, om met d'Engelsche in conferentie te
commen ende aldaer onse (soo wy pretendeeren) wel gefon253

deerde clachten te proponeeren, maer dat wy daervan hebben
stillegesweegen ende nu als tegens onsen sin in Engellant getrocken worden.
De voors(eghde) redenen sijn deese:
Eerste4ck: dat de byeencomste der twee Comp(ag)ien die op
't 3oste art(ic)le des Tractaets ende sijne explanatie A(nn)o 1619
geordonneert sijn moeten gehouden werden by beurten d'eene
tijt in Engellant d'andere tijt in Nederlant overhant; gelijck
't selve 't sedert A(nn)o 1613 (wanneer d'eerste publicque conferentie gehouden is tusschen de twee Comp(ag)ien) altijt is
geobserveert. Want
A(nn)o 1613 was de conferentie in Engellandt.
A(nn)o 1618 began de conferentie tot London, daer het Tractaet gemaeckt wierde.
A(nn)o 16zo In 't laetste quamen Sir Dudley Digges ende Mr.
Mauris Abbot wegens d'Engelsche Comp(ag)nie
in Hollandt handelen.
A(nn)o 1621 In 't laetste began de Conferentie tot London daer
dese Comp(ag)nie haere Gecommitteerden heeft
gehadt vijftien maenden geduyrende alswanneer
het Accoord in Februario A(nn)o 1623 eerst is geslooten.
't Seedert welcke jongste conferentie A(nn)o 162 3 binnen
Londen geeyndicht, geene Gecommitteerde van de Engelsche
Comp(ag)nie vuyt Engelandt bier te lande gecomen en sijn,
om alle questies of te handelen. In voegen dat het in de beurte
was, dat d'Eng(elsch)en herwaerts behoorden besendinge gedaen te hebben ende dat de conferentie op de voors(eghde)
order in Hollant ende niet in Engelland gehouden moste werden, 't weick d'Engelschen niettegensstaende onse presentatie
ende instantien niet en hebben begeert te doen ofte toe te staen.
Ten nveeden: Terwijle d'Engelsche Comp(ag)nie weyerich bleef
om volgens haer beurte in Nederlandt Gecomitt(eerd)en te
senden mette welcke wy onse clachten ende welgefondeerde
pretentien op het Tractaet souden hebben afgedaen; Soo heeft
de Nederlantsche Comp(ag)nie haere geduyrige clachten geaddresseert aen de Ho.Mo. Heeren Staten Generaal ende door
haere Amb(assadeu)rs aen den Conick van Groot Bretaignen
selfs ofte Syne 1\1(aj e s tey)ts Heeren Raeden daerby all'de werelt
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genoechsaem kennelijck gemaeck is wat redenen van clachten
de Nederlantsche Compagnie geduyrichlijck gehadt ende gemoveert heeft tegens de Engelsche Oost Indische Comp(ag)nie.
Ten derden: Op 't geene yemant mocht seggen: Waerom dese
comp(ag)nie in alle gevall (als d'Engelschen hier in Hollandt
niet en wilden senden) selfs niet en heeft bevordert eene conferentie in Engellandt, dient tot antwoorde dat de Nederlantsche Comp(ag)nie siende men in eene redelijcke ende gebruyckelijcke formaliteyt van beseyndingh naer Nederlant te doen haer
niet en begeerden te laten genieten de beurte: item dat men op
onse geduyrige clachten wegens dese staet gedaen aen de Coninck ende sijne M(qj e s t ey)ts Raeden niet alleen geen reparatie
ende satisfactie en heeft connen becomen maer dat d' eene in
observantie d'andere op nieuws met het Tractaet (als was het
voornemen van Bantam te openen buyten ons ende tegen ons)
ende die preiudiciabel waeren voor het particulier recht van
de Nederlantsche Comp(ag)nie niet alleen geconniveert in Engelandt, maar oock selfst gevordert werden tegen ons by de
publicque hant aldaer, ende mette authoriteyt selfs van de
Coninck.
Insgelijc dat d'Eng(e/)sche Comp(ag)nie voor dese naer Engellandt gecommitt(ee)rd hebbende A(nn)o 1618 aldaer was getraineert gewerden negen ende A(nn)o 1621 vijftien maenden
geduyrichlijck ende dat sy defendende qualijck haer recht hadden connen behouden, maer daerinne gepreiudiceert was gewerden (laten staen dat sy op de poincten van hare pretenties
tegens d'Eng(e/)sche recht souden hebben connen vercrijgen)
om dese ende andere redenen heeft de Nederlantsche Comp(ag)nie niet alleen niet geraden gevonden eenige conferentie
in Engellant te bevorderen (dewijl als boven blijckt deselve
soude geweest sijn tegens d'ordre, onnut, prejuidicabel ende
sonder apparentie van eenige bevorderinge) maer heeft liever
gehadt te patienteeren ende te reserveren hare clachten en
rechtmatige pretentien tot dat reden beter plaets soude connen
vinden: 't welck men mach wenschen in der tijt geschiede.
Dese presentatie van redenen ten bequamsten door de Gedeputeerde Bewinthebberen gedaen werdende daer het behoort
sal het vooroordeel van veel doen cesseeren, 't welck anderssins
in alle deelen veel quaet soude doen. Ende om te gaen ten principale, soo weeten UEd. dat met het Tractaet van Junio 1619
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arle I alle disputen gemoveert ende geassopieert sijn gewerden,
die tot die tijt toe waren gevallen.
lie arle.
UEd. sullen daerom vermijden daervan eenich vermaen te
doen, ende als d'Engelsche Comp(ag)nie daervan soude willen
vermanen 't sy in de conferentie ofte daer buyten sullen UEd.
't selve directelijck voorby gaen, indien het sonder naedeel
van onse saecke can geschieden; ende in alle gevall niet gedoogen, dat questies doenmaal A(nn)o 1619 gemoveert, gedebatteert ende terneder gestelt by besluyt van 't Tractaet, nu weder
opgehaelt ende vernieuwt soude werden.
Item weten UEd. dat met het Accoord tot Londen geslooten
in Februario A(nn)o 1623 insgelijc ter neder gestelt is alles wat
in Indie tsedert het Tractaet voorgevallen hier geweeten ende
gedisputeert is gewerden, 't sy definitivelijck ofte delatorie.
Tile Arle.
In voege dat nu alleen te handelen sal staen over 't geene
tsedert 't verhaelde A(nn)o 1623 is voorgevallen daervan off
wy sullen claegen of de .Engelsche Comp(ag)nie. In poincten
van doleantie daerover de Nederlandtsche Comp(ag)nie versoeckt reparatie, vergoedinge ofte restitutie; werden UEd.
medegegeven in geschrifte behoudens 'tgeene daerby noch gevoecht sal connen werden.
De poincten by de Engelsche Comp(ag)nie te moveeren sijn
ons alsnoch onbekent: als alleen by gissinge vuyt 'tgeene daerover sy in Indie ende hier in Europa wel voor dese geclaecht
hebben. Doch daerop is t'elckens in Indie dissolutie ende antw(oord) by de Gouverneur ende Raden gedaen: gelijck deselve
nevens alle andere pampieren vuyt Indien gecommen UEd.
medegegeven werden.
IVe arle.
Maer soo haest die van de Engelsche Comp(ag)nie hare
schriflijcke clachten sullen hebben overgegeven, soo versoecken
UEd. ons deselve by copie dadelijck willen oversenden met
alle spoet ende wint: 't sy over Gravesende ofte Harwits, 648
648 Harwich.
256

om deselve by ons gesien te beantwoorden ende ons bedencken
daerop te schrijven, sonder dat UEd. ondertusschen sullen stil
staen, maer voortgaen in de conferentie, alsoo nets en can
voorcomen daerop UEd. (door de kennisse in 's Comp(ag)nies
saecken) niet en sullen sijn genoechsaem geinstrueert voor die
tijt.
Ve arle.
Ende om te kennen den regel ende wet, waerop alle dese
doleanties ende pretentien van wedersijden moeten werden
geaccomodeert: soo dient hierop gepremitteert ende geweeten:
Dat die twee Oost Indische Engelsche ende Nederlantsche
Comp(ag)nien moeten werden geconsidereert:
Eerstelijck soo als sy waren voor A(nn)o 1619 dat is: eer
het Tractaet gemaeckt was: ende te anderen soo als sy nu
metten anderen sijn verbonden naer het Tractaet.
Voor het Tractaet stont yedere Comp(ag)nie simpellijck by
haer selven: yeder absolut in 't sijne, buyten societeyt sonder
eenich accord ofte gemeen beleyt met d'andere, maer in alles
verscheyden.
Ende doenmael hadde de Nederlantsche Comp(ag)nie behalve haer vrye ende ongelimiteerde commercie mede verscheyde gerechticheden ende jurisdictien over landen ende
plaetsen, oock vele preeminentien van recht ende handel in
sommige landen met exclusie van alle andere natien. Want
ten tijde van 't besluyt des Tractaets hadde de Nederlantsche
Comp(ag)nie 't opperste gebiet in Amboina, soo verre het
gebiet van 't Casteel streckte: ende over de rest der Eylanden
voor Amb(oin)a hadde 't recht van protectie aen Wien alle
de nagelen by contract waeren verbonden met exclusie van
alle andere. En 't selve recht van opperste gebiet in de Casteel
en Forten ende van protectie ende contract hadde de Nederlantsche Comp(ag)nie mede over alle de landen ende plaetsen
respectievelijck in de Eylanden van de Molucas ende Banda.
De Stadt ende 't Lant van Jacatra (nu Batt(avi)a genoemt)
quam haer toe in 't opperste gebiet. Insgelijc Solor ende
Paliaccate op de Custe van Choromandel etc. Dese abosulte
verscheydenheyt der twee Comp(ag)nien voor het Tractaet,
aldus sijnde als die was, soo moet dan ten anderen ingesien
werden het Tractaet om te bemercken oft ende hoe verre
Een Dienaer .7
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die absolute liberteyt ende verscheydenheyt is gelimiteert
geworden, ende wat beyde Comp(ag)nien yeder van 't sijne
heeft laten vallen, ofte in 't gemeen gebracht ende gecontribueert hebbe; ende vorders waerinne de twee Comp(ag)nies
de anderen gehouden sijn.
Ende naer goede opmerkingh sal men niet anders bevinden
als dat by dit Tractaet de Nederlantsche Comp(ag)nie by haer
recht 't eene mael gebleven is, maer dat dit Tractaet van
A(nn)o 1619 alleen spreeckt . van communicatie van handel
in sommige plaetsen van gemeenen incoop van peper in 't
Eylandt Java Major ende van eene gemeende defentie van
den handel van Indie, nevens eene goede correspondentie
tusschen beyde naties. In alle andere saecken ende poincten
blijvende de Comp(ag)nien verscheyden ende buyten gemeenschap op haer selve als te vooren.
Deze fondamenten ende regulen vast gehouden werdende
sal het seer licht sijn om te beantwoorden alle de clachten der
Engelsche ende de onse te iustificeeren.
Vie arle.
In voegen, dat het Tractaet ende d'explanatie vandien, sy
de eenige regel ende wet van alle diferenten ende questien
tusschen ons en d'Engelsche Comp(ag)nie. Sonder dat oock
eenige andere sijn aen te nemen ofte geloof te geven: wat acten
concepten ofte andere pampieren by de Engelsche daertoe
soude mogen voortgebracht werden: Het Accoord in Feb(rua)rio A(nn)o 1623 tot Londen geslooten alleen vuytgesondert.
Vile arle.
Onse intentie ende begeeren is dat UEd. in 't begin vande
handelinge sullen trachten tot eerie bequame maniere van negotiatie te geraecken, opdat alle saecken mogen werden vethandelt claerlijck ende met goede expeditie tot minste schade
ende preiuditie van de Comp(ag)nie deser Landen.
Ende dunckt ons de beste en seeckerste maniere te wesen
alles te verhandelen by geschrifte, verbaliserende soo weynich
als mogelijck is, want by ervarentheyt van voorige handelinge
met d'Engelsche Comp(ag)nie geleert is, dat met mondelinge
conferentie weynich is gevordert.
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Ville arle.
Tot begin van soodanige handelinge by geschrifte sullen
UEd. connen gebruycken onse schriftelijcke clachten ende pretenties, deselve mangelende ofte wisselende met gelijcke schriftelijcke clachten van de Engelschen.
IXe arle.
Ende is altijt in vorige conferentien gepractiseert, dat men
east examineerde 't eerste poinct der clachten ofte pretentien
van de Engelschen: ende 't selve affgedaen ofte vuyter handt
gestelt sijnde, dat men alsdan examineerde 't eerste poinct der
Nederlantsche pretentien ende soo voorts alternatim daertoe,
alsnu mede dient aangehouden op de ordre van de poincten,
soo als die in ons geschrift d'een d'andere volgen.
Xe arle.
Maer alvorens te comen tot d'examinatie vant eerste poinct
der Eng(d)sche clachten sal nodich sijn dat UEd. bevorderen
de verclaringe in substantie als volgt:
Dat beyde de Comp(ag)nien verclaeren haer selven yeder
in 't sijne verobligeert ende gehouden aen de volcomen observantie van 't Tractaet ende d'Explanatie van dien A(nn)o
1619 in Julio tot Londen geslooten ende indien daertegens
gecontravenieert sal sijn tot op huyden, dat yeder Comp(ag)nie
volwaerdich is. De reparatie, restitutie ende vergoedinge te
doen voor 't gepasseerde naer vuytwijsen van 't gemelte
Tractaet ende Explanatie daerop alle differenten tusschen de
twee Comp(ag)nien moeten werden gereguleert.
Deese verclaringe sullen UEd. presenteeren te doen van
onser sijde ende bevorderen met alle redenen en motiven, dat
by de Eng(e/)sche Comp(ag)nie mede alsoo gedaen werde, als
't eenemael nodich sijnde, want te vergeefs sal men disputeeren
over de reparatie van de Engelschen en desertie op het Tractaet: Tensy 't gemelte Tractaet in vigeur sy, ende verbinde de
Comp(ag)nien van wien men respectivelijck daerop de reparatie
moet versoecken. Ende sullen UEd. hierop insisteeren sonder
aftewijcken ofte tot d'examinatie der clachten van d'Engelschen
te procedeeren voor aleer de voors(eghde) verclaringe by schrifEen Dienaer 17*
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telijcke acte sal sijn gedaen ende ondertekent van beydesijde.
Ende alsoo dese conferentie daertoe alleen moet dienen om te
examineeren of het Tractaet ende sijne Explanatie van A(nn)o
1619 by beyde Comp(ag)nien wel naergecomen ende niet gecontravenieert en sijn.
XIe arle.
Soo is onse intentie, dat UEd. by alle middelen, redenen ende
bescheyden sullen trachten aen te wijsen ende te iustificeeren
onse actien, comportementen en proceduren soo wel hier in
en
Europa als in Indien gevallen. Alles nochtans zoo veel ende
werde het Tractaet vereyscht ende can lijden.
XIIe arle.
By aldien oock ergens in by ons ofte d'onse soude sijn geexedeert ofte min gedaen als het Tractaet requireert, daerdoor
d'Eng(el)sche Comp(ag)nie beschadigt en tot reparatie te versoeckengerechticht soude wesen: soo sullen UEd. naer goede
ondersoeckinge van die sake de reparatie ofte beter observantie
in recht en reden volgens het Tractaet mogen toestaen ofte
belooven.
XIIIe arle.
Gelijck van d'andere sijde in saecken daer d'Eng(el)sche
Comp(ag)nie sal hebben geexedeert ofte defectueux sijn geweest
op het Tractaet, sullen UEd., by alle middelen gelijcke reparatie
ende beter observantie versoecken sonder daerinne eenige
naersticheyt ofte devoir naer te laten ofte oock van een poinct
of te scheyden ende tot het volgende te gaen aleer het vorige
afgedaeri sy. Item een poinct afgedaen werdende sullen UEd.
niet gedoogen dat men gaen tot een naevolgende poinct voor
ende aleer van 't afgedane poinct acte gemaeckt ende deselve
van wedersijde onderteeckent sy; om goede ende corte besoignes te maecken.
XIVe arle.
Ende op dat wy hier in Nederlandt successivelijck mogen
wesen onderrecht van alles op 't particulierste soo sullen UEd.
't elckens vuyt de conferentie comende te samen recoleeren
z 6o

ende op geschrifte brengen 't geen in de conferentie is geverbaliseert, gesusteneert ofte overgelecht alles by order soo als
't selve voorgecomen is ende daervan door den Advocaet
houden pertinent ende wijtlustich verbael. 't Welck verbael
UEd. t'elckens met een compresse letter sullen doen copieren
ende aen ons alle weecken met d'ordinarie post toeschicken
wel bewaert en gecacheteert. Daerin UEd. gelieve niet to versuymen.
XVe arle.
Ende op dat eenige secrete saecken voorcomende daerover
onse communicatie nodich soude sijn, UEd. daervan in seeckerheyt met ons mogen correspondeeren, soo gaet hiernevens een
Alphabeth in chijfter, die UEd. aen ons, ende wy aen UEd.
schrijvende in secrete saecken sullen gebruycken.
UEd. verders op 't alder serieuste bevelende het recht ende
voorstant der saecken van de Geoctroyeerde Nederlantsche
Oost Ind(i)sche Comp(ag)nie zoo als wy van UEd. ervarentheyt,
wijsheyt ende goede voorsichtige 'directie sijn toevertrouwende
ende verwachtende.
Aldus gedaen ende gearresteert wegens de Geoctroyeerde
Oost-Indische Comp(ag)nie van Nederlant binnen Amsterdam}
den 18 January 1629.
Ende was ondert(eikent)
Andries Rijckaerts.
Henricq Brouwer.
Jacob Schotte.
D. P. Meerman.
Pieter W. Proost.
* *

*

BIJLAGE II
ROI-Dicht.
Vervatende onder den naem van Damon en Doris
de vrijage ende 't geluckelijck gevolchde Huwelijck
vanden
Welgeleerden, voorsienigen ende discreten H(e e)r Cornelis Boot,
Doctor in de Medicijnen
261

met
De Veel Eerbare ende Deuchtrijcke Juff(r o uw)e Amelia van Oort,
Jonge D(ochte)r
In echte vergadert binnen Utrecht
den XXVI May A(nn)o M DC XXIX
Des leevens graege lust, die welvernoechde sinnen
Van Damon voor een wijl had doen de boecken minnen,
En als nu lang sijn wensch, en als nu lang sijn geest
In 't Leytse Helicon beslooten was geweest;
Soo crijcht hy inder ijl een treck tot ander landen,
En keert sijn ieuchdich ooch naer der Gallen stranden;
De boecken moeten wech en hy en heeft geen rust,
Voordat sijn vlugge voet betreet de Fransche cust.
Daer gaet Damon voor 't eerst de plaetsen wat besoecken,
Tot dat hy nieuwe lust crijcht in sijn oude boecken:
De sinnen op het werck vermeerd'ren Damons lust
Soo dat hy in het self vint een graegen rust.
In 't cort hy hout niet op, voor dat nae sijn begeeren,
Van U, o, Caen vercrijcht den hoochsten trap van eeren. 649
Vranckrijck hy doen niet achtt' Uttrecht alleen bemind',
Om dat hy sorch in 't een, dock rust in 't ander vint.
Hier comt hy dan wed'rom, een offer van gebeden
Voor sijne wedercomst; Godtsdienstelijck besteden,
En als hy t' eenemael sijn hert heeft uytgestort
Sijn al te keurich ooch rontom gedreven wort,
En keert en drayt soo langh tot dat het comt te dwalen
Waer in het wit yvoir twee heldre sterren straelen:
Daer vliech' het aff en aen, en speelsieck sich niet mijt,
Voor dat het blijft gevat en is syn vrijheyt quyt.
Hou 't leste, Damon, hou 't, toomt in die vlugge oogen,
Waer menich uws gelijck sijn doot door heeft gesogen:
't Is niet gemeens, gy siet, 't is Doris 't waerde pant
Een wonder van ons eeuw een peerel van ons lant.
Siet gy niet aen't gelaet, siet gy niet aen haer weesen,
Dat in haer yet wat meer, als in't gemeen moet weesen?
Dat in haer speelt een vonck, van een seer wijs beleyt
Van Goddelijcke Deucht end' groote achtbaerheyt?
Jae, Damon, dit end' meer can in sijn Doris vinden
Dan hoe by meerder vint, hoe hy hem bet laet binden,
649 Stadsbibliotheek te Utrecht; familiepapieren Booth (Suppl. Cat. No. 877. dos-

sier VII a).
„ .. heeft alhier tot Utrecht onder de Rectors Swaerdecroon en lEmilius inde
„Hyeronimi school geleerd de Latijnse en Griekse taalen en van den laetsten opden
„27 Martii 1622 bekomen een loffelijk testimonium
„alsulx terstont daer na op de Academie tot Leyden gekomen en aldaer in studiis
„gecontinueerd tot dat in Maio 1628 na Vrancrijk reysde en aldaer den 16 Oc„tober daer aen volgende binnen Caen in Normandyen gepromoveerd tot Doctor
„inde medicijnen."
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Hoe dat hy eerder raeckt aen hare boeyen vast
End' schept sijn grootste vreucht in d'alder swaerste last.
Hy is niet als hy plach, maer alle sijn gedachten
Aileen naer Doris gunst, naer Doris bijsijn trachten.
Daer vint hy 't al in een, en kent geen meer geluck
Als sijne slaverny en Doris klemmend' juck.
Hy siet haer schoone hair rontom het voorhooft hangen
Ah! denckt by wat een lust daerin te sijn gevangen?
Hy voelt het poeselsacht van haer sneuwitte handt
Ach! seyt hy comt vuyt sneuw dan sulcken heeten brandt?
Hy sweert, dat in haer lach en in haer soete oogen,
Te samen houden huys de min en 't mededoogen,
Wel roept hy cont gy sijn de vensters van een hert
Waer geen med'oogentheyt tot my gevonden wert!
Dus seyt hy menigh maent, dus claecht hy heele nachten
En, Doris, geeft geen hoop, noch hoort niet nae sijn clachten,
Niet dat sy Damons dienst acht haere gunst onwaert
Off van sijn waerde stam haer dienaer vint ontaert,
Maer strenge maechdenplicht, die teelt in haere sinnen
Een breydel voor de lust, een affkeer voor het minnen.
Die toomt haer tochten in, en maeckt dat sy 't verdriet,
Dat Damon om haer lijt, alsiende niet en siet:
Dat sy een traenenvloet, can traeneloos aenschouwen,
Dat sy een recht versoeck voor iockenspel can houwen,
Dat sy blijft als een rost, in 't midden van de zee,
Die 't slaen van golff op golff, noyt wriggelt vuyt sijn stee:
Damon staet dan verwert. Hy wil de plaetse mijden
Hoewel hem sijn gemoet, daertegen schijnt te strijden.
Hy vliet, maer waer hy vliet, ontvliet by niet den brant,
Die hem sit in 't gebeent, en cruypt door 't ingewant:
Hy slacht het vluchtich hert, dat met een pijl geschooten
Gaet door het dichte bos, end' dicke tacken stooten,
Doch waer het heenen stoot, het ijser dat blijft vast,
End' door de vlucht sijn quaet niet dan te meerder wast.
De lieffde laet niet aff, de lust comt door 't verlangen
Sijn affgeslooft gemoet met dubbel lijden prangen.
't Is Doris, wat hy denckt, 't maeckt Doris wat by doet,
Die leyt hem inde sin, die woelt hem door't gemoet.
Nu wenscht hy haer te sien, dan wenscht hy haer te spreken,
En 't derven van sijn wensch, doet 't droevich herte breeken.
Hy smelt gelijck de sneuw, en als een bloem verdort,
Die doorde middachson te seer bescheenen wort.
Sijn vuytgeteerde cracht, sijn ingevallen kaecken
Sijn van sijn trouwe min een al te kenbaer baecken:
Hy wil en weet niet wat, hy hoopt en weet niet hoe,
En maeckt sijn bange siel met ijdel hoopen moe:
Maer als nu alle hoop schijnt vruchteloos verschooven
Soo comt hem HOOP en HULP verschijnen van hier booven.
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Doris medogentheyt, (bevangen door de smert
En Damons trouwe min) ten lesten grooter wert.
Sy siet hem gunstich aen, end' door het sien soo droogen
Des Damons tranen wech, vuyt sijn beschreyde oogen:
Damon comt wederom, de haersijcht in't gemoet
Een vonck die 't vorich ijs, allenskens smelten doet,
Die 't onbewogen hert bewerckt tot medelijden,
Die in haer soete siel verweckt een vrundtlijck strijden,
En tusschen plicht en gunst, meer voordeel op haer wint,
Als Damon oyt verhoopt en Doris oyt besint.
Speelt Damons minnend' ooch met een gestolen lonckje
Het treckt met soet gewelt vuyt Doris mee een vonckje,
Indien vuyt Damons borst een droevich suchje vlucht
Dat suchje Doris strax boet met een wedersucht:
Haer min die wordt gemeen. Haer bittersoete smertten
Besitten beyder wil, bevangen beyder herten.
Cortom sy sijn eerlangh twee sielen in een lijff
En Doris wort belooft aen Damon tot een wijff.
Daer gaet nu Damon heen in voile vreucht genieten
De vruchten van sijnen dienst, het loon van sijn verdrieten;
De Goden sijn verblijt, den Hemel schijnt verheucht,
Jae, yeder is vemoecht, in 't aensien van de vreucht.
Vaert wel o' Waerdich Paer, die door des Hemels segen
't Welcomen van U wensch hebt eyndelijck vercregen,
Die U voorleden pijn, die U geleden druck
Verwisselt met geneucht, verandert in geluck.
Lang, lang moet dat geluck, lang moet die vreuchde dueren
En een soo soet begin, en moet gy noyt besueren:
U lieffde neem niet aff, U hertenlust neem toe,
En nimmer moet gy sijn, soo lieven leven moe.
Gaet dan Damon, gaet heen, de nieuwe vreucht vermeeren,
En maeckt doch, als ick mach, tot Uwaerts wederkeeren,
Dat ick, iae yeder een, vuyt Doris aensien leest,
Dat gy in mijn affsijn, niet ledich sijt geweest.
Vivite felices animis concudibus
optat F.V.A.E.B. 850
24
1629
2—
5
'k Wensch U beyde dat U leyt
tot vreucht en tot zalicheyt.
1 4.
Londen — May 1629. 651
24
65o Frater Vester Abraham Everhardsz. Booth.
651 Utrecht. Gem. Oud-Archief 2376. No. 1507 IVa.
.2.64.

BIJLAGE III.
Deze toelichting, en die op blz. 173 en 174 dank ik aan
de welwillendheid van Dr. L. Alma, oud-rector van het „Barlaeus-Gymnasium" to Amsterdam.

Grafschriften.
Alngevulde tekst.
G(aius) 1 Murrius C(ai) F(ilius) 2 Arniensis 3

Foro Juli 4 Modestus 5 Mikes)
Leg(ionis) II ad(iutricis) 6 P(iae) 7 F(idelis) Juli 8 Secund(ae) 9
An(norum) XXII Stipend(ii) 10
H(i c) S(i t us) E(s t)

Vertaling.
Gaius Murrius, de zoon van Caius, Arniensis,
uit Forum Juli, Modestus, Soldaat van Julius
van het zde Legioen, de Steun, Vroom, Trouw, van het zde cohort,
van zz dienstjaren.
Hier ligt hij begraven.

Aanteekeningen.
1 De naam Gajus of Gaius wordt ook met een „C" geschreven.
N.B. Een Romein heeft normaliter 3 namen, die daarom nog niet altijd
in officieele stukken of geschriften vermeld worden. Zoo noemen de
Romeinen Gajus Julius Caesar dikwijls kortweg „Caesar", en na zijn
dood Divus „ Julius" goddelijke Julius; goddelijk, omdat hij onder de
goden was opgenomen.
2
Deze toevoeging, de zoon van Caius, heeft de strekking, dat hij van
vrije geboorte is, want slaven hebben geen „vader".
3 Arniensis duidt aan het district, waar hij als burger ingeschreven is.
Deze districten waren oorspronkelijk locaal, maar later zuiver administratief. Onze Murrius heeft dus 't Romeinsche burgerrecht.
4
De plaats, waar hij geboren is. Forum Juli is het tegenwoordige Frejus
(Zuid-Frankrij k).
I Dit is de derde naam van G. Murrius.
6 De legioenen hadden elk nog een bijzonderen naam. Zoo heette het
zde legioen Adiutrix, letterlijk: helpend, steunend.
7
Als byzondere onderscheiding mocht een legioen zich „vroom" en
„trouw" noemen.
" Van Julius wil vermoedelijk zeggen, dat dit legioen in de gunst van
Caesar heeft gestaan. Dit komt meer voor dat een legioen zich naar
een Keizer mag noemen.
9
Secundae. Vul verder aan „Cohortis". Elk legioen was namelijk verdeeld in 1 o cohorten, die genummerd waren.
10 Stipendium: Soldij. Er staat dus letterlijk: van zz jaren van soldij.
Dus zz dienstjaren.
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Aangevulde tekst.
DIS MANIBUS 1
M(arcus) Valerius M(arci) (filius) 2
Pol(lius) 3 eatinus 4 C(ohortis) eq(uitum) 5
Miles Legionis XX An(norum) XXXV.
Stipend(ii) 6
H(ic) S(it us) E(s t) 7.

Vertaling.
Aan de goddelijke Schim.
Marcus Valerius, de zoon van Marcus,
Pollius, laatstelijk van een ruitercohort,
Soldaat van het zoste legioen, van 35 dienstjaren.
Hier ligt by begraven.

Aanteekeningen.
1 De schimmen der afgestorvenen golden voor goddelijke wezens.
2 Daar het de gewoonte is het filiaat (aanduiding wiens zoon men is)
to plaatsen na den zden naam, vermoed ik dat hier uit gevallen is de
letter „F" (zie de voorgaande inscriptie).
3 Duidt aan het district (zie de voorgaande inscriptie). N.B. de 3de naam
en de geboorteplaats zijn hier niet genoemd.
4 eatinus, letterlijk: tot dusverre. Zal hier wel beteekenen: laatstelijk.
5 Bij elk legioen waren een of meer cohorten ruiterij gedetacheerd.
N.B. een legioen bestaat altijd uit zware infanterie. Ik vermoed, dat
onze M. Valerius diende in het zoste legioen en den laatsten tijd van
zijn leven in het bij dat legioen behoorende cohort ruiterij.
Maar eatinus kan ook verklaard worden als: voordat h/ bk de ware infanterie kwam. Dan is hij eerst bij het paardevolk, daarna bij 't voetvolk
geweest.
6 en 7 Zie de voorgaande inscriptie.
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BESCHRIJVING DER TEEKENINGEN EN PRENTEN.

Koning Karel I, Ridder van den Kouseband. Gekleurde teekening. Lang I2,
hoog 9 cm.
Hampton Court, teekening. Lang 3z, hoog 5 8 /,„ cm.
Huis van Caron, gekleurde teekening. Lang 25, hoog '0 1/2 cm.
Gravesende, teekening. Lang 171/2 , hoog 8 cm.
Dela, gekleurde teekening. Lang II 1/2, hoog 6 cm.
Het eiland Man, gekleurde teekening. Lang i z, hoog 8 cm.
Grafmonument van Camden, gekleurde teekening. Lang 6 1/2 , hoog 1 z cm.
Bovenstaande teekeningen zijn gemaakt door Abraham Booth.
Engeland, Schotland en lerland, kopergravure. Lang 16, hoog i 21/2 cm.
Gezicht op Londen, kopergravure. Lang 104, hoog 9 7/„ cm. met ran*
102 /10 cm.
Deze prent is zeer waarschijnlijk uniek, zooals mij door Mr. A. M.
Hind, Keeper of the Department of Prints and Drawings of the British
Museum te Londen, tijdens een persoonlijk bezoek in 1935 werd verzekerd. Door vriendelijke bereidwilligheid van Dr. A. Hulshof, Bibliothecaris van de Universiteits Bibliotheek te Utrecht mocht bovenstaand
Museum er een reproductie van nemen.
Graveur, drukker of uitgever van deze prent zijn onbekend en nadere
gegevens waren niet te verschaffen.
Men client in overweging te nemen, dat deze afbeelding van Londen
meer dan drie eeuwen geleden door Booth te Londen zal zijn gekocht
en door hem naar het betrekkelijk veilige Holland werd medegenomen
en in zijn descriptie geplakt, blijkbaar zeer zorgvuldig werd bewaard.
Waartegenover staat de geweldige brand, die in 1666 Londen teisterde,
waardoor veel verloren zal zijn gegaan. Bovendien kunnen op andere
wijzen nog afbeeldingen in den loop der jaren zijn vernietigd; in elk
geval is ze hoogst merkwaardig en vormt ze voor bovengenoemde
Universiteits Bibliotheek een zeer kostbaar bezit.
Londen, kopergravure. Lang 191/2, hoog .121/ 4 cm.
Westminster, kopergravure. Lang 19,3, hoog 12,6 cm.
Westminster Abbey, kopergravure met bijgekleurden grond. Lang Io1/2,
hoog II cm.
St. Paul's Kerk, kopergravure. Lang lo1/2, hoog 13 cm.
Tombe van Koningin Elisabeth, kopergravure. Lang 11,6, hoog 19,3 cm.
Zeer waarschijnlijk een losse prent gegraveerd door den Hollandschen I 7den eeuwschen graveur Gerrit Muntinck, die verengelscht
voorkomt als Gerard of George Mountain of Mountin. Ze werd uitgegeven door Roger Daniel, drukker en boekverkooper te Londen en
later te Cambridge; in eerstgenoemde stad in 1627 gevestigd in „the
Angell in Lumbard Street", later geheeten „the Angell in Pope's Head
Alley", welke winkels identiek blijken te zijn.
Gedurende 1632-165o was hij boekverkooper in „Augustyne Friars"
te Cambridge. Waarschijnlijk overleed hij in ong. 1666.
Pieter de Carpentier, kopergravure door H. F. Diamaer in 1725 naar een
teekening van Matthijs Balen, 1684-1766, welke behoort tot de serie
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van teekeningen, die hij maakte voor „Franc. Valentijn. Oud- en Nieuw
Oost-Indien 1724-26". 652
Jan Martens:. Merens, olieverfportret door J. Waben, 1618. West-Friesch
Museum te Hoorn. Paneel. Lang 109 1/2, hoog 8o cm.
Jacques Waben of Wabben, die tot de bekende Hoornsche schilders
gerekend wordt, was geboortig van Alkmaar, waar zijn vader Cornelis
Jacobsz. Waben, capitein van een vendel, in garnizoen heeft gelegen.
Vandaar zal laatstgenoemde voor Dec. 1609 zijn overgeplaatst, althans
de eerste aanteekening in de trouwboeken van Hoorn van een der soldaten, „dienende onder Capitteyn Cornelis Wabben", vond ik onder
datum van den i6den December van dat jaar. 653
Zeer waarschijnlijk zal Jacques zijn vader naar Hoorn zijn gevolgd;
den 23sten Juli 1617 treedt hij aldaar dan „Wedenaer van Alckmaer"
in ondertrouw met Marya Everts „Weduwe van Amsterdam" en „beyde
woonende alhier". 654 Een vroeger huwelijk van hem vond ik te Hoorn
niet opgeteekend; evenmin in de trouwboeken van Alkmaar, maar aangezien deze boeken van 1611-1617 verloren zijn gegaan, mag wel
worden aangenomen, dat hij juist in die jaren aldaar zal zijn gehuwd.
Marya Everts werd hem door den dood ontnomen; den 14den November 1621 treedt hij in het huwelijk met Trijn Willemsdr. (Zeeman)
weduwe, van Hoorn 655 en na haar dood nogmaals den zzsten Mei
1633 met Lysbeth Allertsdr. (de Jonge) weduwe van Leeuwarden, maar
wonende op het Oost te Hoorn. 656 Bij Trijn Willemsdr. blijkt hij een
zoon en een dochter te hebben gehad, die den vollen wasdom hebben
bereikt; zijn zoon Cornelis, notarisklerk te Hoorn in 1642, vertrekt in
Dec. 1643 naar Indie.
De datum van Jacques Waben's dood staat niet vast, maar ik vermoed, dat die zal hebben plaats gevonden voor iz Dec. 1639, op welken
dag zijn huisvrouw, Lysbeth Allertsdr. een eisch instelt tegen Ysbrandt
Reyertz. Dayer, blij kbaar eveneens kunstschilder te Hoorn, over restitutie van conterfeitsels van Dr. Pilgrim Hulleman en zijn huisvrouw
die hem ter reparatie waren toevertrouwd. 657
Jacques Waben komt beurtelings als Mr. en Capt. in de officieele
bescheiden voor; wellicht werd hij als „Mr. schilder" en als „Capitteyn
van een vendel schutters" dusdanig betiteld, maar dienaangaande kan
ik met zekerheid niets vermelden; als procureur vond ik hem in de
zgn. „Poortersrollen" niet opgegeven.

652 Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders etc. door Fred
Muller. Amsterdam 1853. No. 959a.
653 R.A.H. Trouwboek. Hoorn. No. 288a.
No. 288b.
,,
6 54
,,
2,
655 ibidem.
656 ibidem no. 288c.
657 ibidem Poortersrolle Hoorn. No. 4232.
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