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1600.
Tjaer 1600 begonst in regard vande Staten der Vereenichde Nederlanden met geen
minder apparentie van oirloge als tvoorgaende geweest was, omdat scheen, dat sij
noch alleen wesen souden t’wit, daer men naer soude schieten. Dewijle den Coning
van Vranckrijck noch al scheen te trachten stille te sitten ende de vruchten vanden
pays te genieten om sijn staet vast te maken (carresserende seer den Paus om te
obtineren dispensatie van thuwelijck van sijn voorgaende huysvrou, die hem in tbegin
van dit gulde jaer als een gulde werck bij den Paus vergunt werde) ende de Coninginne
van Engelant ganschelijck scheen geinclineert te wesen, om mede een pays metten
Coning van Spangien ende metten Ertshertoge te maken, hoewel sij daerbij voorder
niet en conste prouffiteren als de vrije commercie van heure lantsaten in Spangien,
daertegens de Staten anders geen hoipe en hadden als op haer eigen macht ende
seecker cleyn secours ende faveur vanden Coning van Vranckrijck, ende tgeene den
tijt voorders soude konnen mede brengen uyte handelinge vanden Hertoge van
Savoyen ende vande Duytse Fursten, staende de saken alomme als volcht: In Spangien
was den jongen Koning besich om sijn regieringe op de nieu begonnen forme vast
te setten ende alle sijn rijcken daer eer deur collegien van regieringe als provincien
dan deur viceroys te doen regieren ende dede alomme alle voorsieninge om te beletten
de invasien, die der Staten vloote, die nu lang zee gehouden hadde, soude mogen
doen, daeraen hij tvoorleden jare seer veel gelts gespilt hadde ende aen t’onderhout
van volck in Spangien noch spillen moste, hoewel men verhoipte, dat den Ertshertoge
ende Infante daerom te min secours uyt Spangien souden crijgen. Den Coning scheen
mede alsnoch te continueren sijn hart voornemen tegen de Nederlanden int verbieden
ende beletten van de traffycke, wesende anders veel becommert in sijn plaisirs mette
Coninginne. In Italien was den Paus doende om sijn groot jubilee wel te doen clincken
ende het
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verspaerde gelt vande devoten met een groote pompe ende pracht tot hem te trecken
voor menichte van aflaten, die hij abondantelijck uytdeylde, niet cesserende alle
Princen ten uytersten te vermanen, om met alle macht heur te werpen tegen dengeenen,
die professie vande ware religie Goods deden. De solemniteyt vande poorte te openen
werde om sijn indispositie uytgestelt van Kersavont voorleden tot jaersavont, daartoe
met groote pompe tot Romen gecommen was den Hertoge van Parma, ende vele
andere heeren waren als mendicanten uyt devotie tot dese solemniteiten ende de
aflaten van dien gecommen ende in de hospitalen gaen logeren. Onder andere goede
wercken vanden Paus werde gedepescheert dvoors: dispensatie voor den Coning van
Vranckrijck van thuwelijck bij hem anno 72 mette dochter van Vranckrijck
gecontracteert ende hem toegelaten een ander te mogen trouwen, daertoe vele holp
dat dien Coning ganschelijck scheen gesint te wesen een Italiaense vrouwe ende die
uyten huyse van Florence te trouwen, daerdeur hij meynde dien Coning noch te beter
aende hant te sullen konnen houden. Anders arbeide den Coning in Vranckrijck seer
om sijn staet op allen oirden wel te vestigen, sonder dat men konde bemercken,
waertoe sulcx konde strecken ofte wat de uytcomtste des Hertogen van Savoyen bij
hem soude mogen voorts commen, mits men claerlijck sach, dat hij een groote
voorsieninge van gelt ende vele andere saken ten oirloge dienende dede doen. De
saken van sijn huwelijck mette nichte van Florence scheenen deur de verkregen
dispensatie nu wat meer te sullen gedreven worden, hoewel daer en tusschen bij hem
noch swanger was geworden de Jonckvrou van Entrague sijn bisit. In Engelant scheen
de Coninginne heur heel de oirlogen te willen ontslaen ende een pays te maken,
indien sij daertoe met voordel konde commen, waerom sij in tbegin van dese maent
naer Bruessel gesonden hadde eenen Secretaris genaemt Mr. Edmonts, die in Brabant
met veel blijschap ingehaelt worde om de gemeenten goeden moet te geven. Sij
scheen oick haer nu absolutelijck te dragen, hebbende alle de factien van binnenslants
onder gebracht, ende daerom noch gevangen houdende den Graef van Essex, die
over lange scheen opgenomen te hebben de partije van die vande religie in plaetse
vanden overleden Graef van Leicester. In Duytslant scheenen de beroerten mede te
willen cesseren deur t’onderling misverstant vande Fursten op tbeleyt van heure
saken, ende dat den Keiser uytermaten seer arbeide om alle de Fursten ter neder te
setten ende in slape te wiegen, totdat hij een van sijn broeders tot Roomsch Coning
mocht brengen, hoewel den Coning van Vranckrijck ende de Staten vande
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Nederlanden seer arbeiden om dselve Fursten noch in alteratie te houden tot
voorderinge ende verseeckeringe van heuren staet, ende hadden hoipe dat noch wel
wat soude mogen ontstaen, omdat den Keiser eenige vande Merausche Graven, die
tvoorleden jare heur penningen vanden Turcksen stuyr gecontribueert hadden tot der
corresponts creytsen oirloge dede sommeren op peine vanden aacht tot prompte
betalinge van deselve penningen totten Turcksen stuyr, daermede alle de heeren van
sgravenbent seer becommert waren, ende den Fursten, die de creyts oirlogen gedreven
hadden aensochten om met heure auctoriteyt bij den Keiser verdedicht te mogen
worden. Den Keiser dede oick hoe langer hoe meer incorporeren tgehele lant van
Sevenburgen ofte Transilvanien, twelcke de Polen heur schenen aen te nemen voor
Sigismundo Battori, die sij liever daerinne souden houden. In Brabant ende de landen
metten Ertshertoge houdende waren Isabel Albert ende Albert Isabel seer doende
om heur selven alomme te doen hulden ende aennemen, om in volcommen gebruyck
vande hoocheiden vande landen daer te mogen commen, ende d’een met des anders
exempel te mogen verleiden, om also eer bij elck in tparticulier als bij alles tsamen
te mogen aengenomen worden, opdat se oick te min becommeringe mochten hebben
mette privilegien ofte de infractien daartegen gedaen. Sij continueerden anders tverbot
vande commercien. Nietemin, omdat se so weinich gelts gaven ende bij tcrijsvolck
hadden laten verluyden, dat se in heuren eedt noch volcomentlijck niet en waren,
maer in eedt vanden Coning, ende dat daerom niet sij, maer den Coning heur most
betalen, heeft tselve een sonderling naerdencken bij tcrijsvolck gemaeckt, die sij mits
den vorst van December lang bijeen hadden doen houden op hoipe mogelijck van
wat te doen, maer terstont naer den doye doen monsteren ende elcx een maent solts
geven ende beloven, dat men se in garnisoen soude leggen, dan mits vele soldaten
met die betalinge niet wel te vreden en waren, is den lesten van tvoorleden jaar een
toeloop van velen van dien van verscheiden natien geschiet, die tstedeken Hamont
in tlant van Luyck gelegen ingenomen ende aldaer beginnen te muyten hebben,
opwerpende een Italiaen tot Electo, twelcke den almirante siende ende vresende noch
meerder alteratie heeft de scheidinge van tvolck naer verscheiden quartieren doen
verhaesten, als dat t’regement van del Villar naer t’overquartier Gelder soude trecken,
t’regement van Çapena net 3 vanen ruyteren naer tlant van Limburch, t’regement
van Don Carlos met 3 vanen ruyteren naer Namen, tgeschut ende ammunitie met 5
vendelen van Barlaymont naer Maestricht, tregement van Labourelotte
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nair Helmont, van Busquoy half te Liere ende half te Crevecueur (omdat die schantse
versterckt ende vergroot worde) de regementen van Graef Frederick ende vanden
Graef van Emden te Eyndhoven met 9 vanen ruyteren, t’regement van Waranbon
noch wesende van 20 vendelen tot Thienen ende t’regement van Davalos met eenige
ruyteren in tlant van Lutsemburch, dat van Standlei bij Berck, de reste vande ruyterie
te Herentals ende de 2 vendelen Yren te Weert, wesende de regementen van Slegel
ende vanden Grave van Bijhe ofte Billia gecasseert. Ende of wel sij staet maeckten
met dese wijde verdeylinge de* muterien beter te voorcommen ende heur volck wel
te refraischeren, verstont men nochtans dat vele steden geen volck inne nemen en
wilden, waerdeur heur saken schenen seer te sullen verlopen ende minder vrese voor
de Nederlanden te sullen maken die se anders seer dreychden of te overvallen ofte
tot aenneminge van heur dominatie te dwingen, daertoe sij achten een groot middel
te sullen vinden metten pays van Engelant, omdat sonder dien schijn de provincien
met heur houdende niet wel en wilden verstaen tot so groote consenten als heur om
te mogen uytvoeren de oirlogen voorgehouden worden. Sij en trachten oick niet
alsnoch tcrijsvolck in nieuwen eedt ofte de castelen ende starckten vande landen in
handen vande lantsaten te brengen, twelcke heur geen cleine misgunste en causeerde.
De Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, siende dattet alles om heuren
cop te doene was, resolveerden heur beste te doen om te resisteren ende drongen
daerom hart aen bij de provincien om de consenten volgende de petitie vanden Rade
van State inne te willigen ende sochten alle heur crijsvolck so te refraischeren, dat
se die tegen de tijt bequaem mochten hebben om dienste te doen ofte oick gebruycken,
indien den viant bij vorst wat soude willen voornemen, hadden daerom in de steden
van Nieumegen, Tyel ende Bommel doen in voorraet brengen 300 lasten haver ende
te Tyel noch 1200 voeder hoeys, om in sulcken val aen te mogen spreecken. Deden
seer arbeiden om een pertinenten staet te maken so vande schulden vanden voorleden
jare, als vande lasten van het toecommende jare om de middelen ende consenten so
naer mogelijck daertegen te compasseren, ende middelertijt te verwachten, wat van
haer vloote, die in zee was, ende daeraf sij noch geen tijdinge en hadden, soude
commen. Omdat deur de equippagie van dien, deur tsluyten vande licenten bij den
viant gedaen, ende anders deur quade regieringe alle de collegien van almiraliteyt
tot sulcken verloop gecommen waren, dat niet mogelijck en was (indien dselve vloote
sonder prouffijt wederom inne quam) dselve
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sonder groote assistentie van gelde ende nieuwe middelen daertoe, staende te houden,
uyt welcke gestaltenissen van landen ende regieringe tsedert in de Vereenichde
Nederlanden afgeloopen sijn de volgende saken.
Tbeginsel vande maent van Januario was meest slap weder sonder vorst totten 17en
toe, maer van doen af begonstet te vriesen ende vroos dese maent ende meest alle
de maent van Februario deur, hoewel het tusschen beiden altemet eenichsins doeyde,
doch niet so dattet ijs uyte water commen konde, in welcken tijt het oick seer veel
sneus viel, meer als in eenige voorleden jaren was geschiet, ende in langen tijt en
waren alle de stroomen vande Nederlanden niet so hart beleyt ende gesloten geweest,
als in desen jare ende in de maent van Februario voornt.
In tbegin van dese maent creegh Joncheer Gerrit, outste soin vanden heere van
Assendelft de compagnie van hopman Leeu, die aen sieckte gestorven was.
De Staten Generael ontfingen oick in tbegin van desen een brief vanden heere Verdoes
vande vlote, in date den 13en Octobris, gescreven deur de linie ontrent de capo de
Lopes Gonçales in tconingrijck van Manicongo, houdende dat hij bij de eilanden
van Canarien vande weder gesonden schepen gescheiden wesende den 4en Augusti
op t’ancker gecommen was voor t’eylant Majo ende aldaer eenige dagen was gebleven
om te ververschen van water, dat daer in sijn handen waren gevallen een Venetiaens
schip in Spangien geladen ende een Portugees schip ende 2 barcken gedestineert
naer Bresilien, ende dat se daerinne veele goederen gevonden hadden, dat hij den
15en Augusti weder seyl gemaeckt hadde naer de linie toe, dat hij doen in beraet
leggende metten vice almiral, de voorneemste capiteinen ende de stuyrluyden de
linie t’anderen tijden gepasseert hebbende, de gelegentheyt vande custen van Africa
langes Guinea ende Manicongo, goet gevonden was bij deselve ende den oversten
Lieutenant Storm t’eylant van St. Thomé voor eerst aen te doen, omdat de stuyrluyden
verseeckerden, dat men daer op de reede ontwijffelijck wel so veel vinden soude,
dat de costen vande vlote souden betaelt wesen, dat hij daerom derwerts ging,
niettegenstaende de ongesontheyt vande lucht aldaer, die doch so swaer niet en was,
als men die schilderde, dat alle tvolck, uytgeseyt den capitein Mota overleden, noch
wel was ende dat de voyagie langer soude vallen als wel beraemt was, hoewel hij
hoipten dat de costen rijckelijck betaelt souden worden. Dese brieven gaven bij
eenigen een goeden moet vande vloote, maer anderen, achtende de locht van die
quartieren seer ongesont, bevreesden tgeene al geschiet was, te weten bijnaest tgansche

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

502
verderf van deselve vloote, hoewel de Staten noch daervan niet en wisten. Bij sijnen
brief was een lijste vande waren ende goederen bij hem vande schepen gekregen,
bedragende ofte geestimeert ter somme van wel 100.000 £.

[Den 2en Januarij]
Den 2en Januarij creegh den baron van Reydt sijn afscheyt om weder naer Emmerick
te mogen keeren+, wesende bij de Staten hem vrij gestelt, om met sijn volck noch op
heure oosten daer te mogen blijven tot naerder last vande fursten op tscrijvens vande
Staten aen deselve gedaen ofte de 2 compagnien Duytsen daeruyt te voeren naer
Braunswijck, so als hij des metten Graef van Hohenloe te rade soude vinden, omdat
denselven Graef deur last vanden Furst von Braunswijck tot tselve uyttrecken seer
anporrede, waermede den heere van Reydt den 3en vertoogh.
De conservateur vande Schotten, hebbende sijn voor verhaelde antwoorde ontfangen,
ende den 5en deser oick sijn afscheyt (in twelcke de Staten hem baden de gansche
antwoorde ten besten bij sijn meester te duyden, sonderlings nopende tverbot vande
navigatie ende hem daertoe vereerden met een gouden ketinge) nam den 7en oick
oirlof aen Sijn Excie ende vertoogh+.

[Den 6en January]
Den 6en January ontfingen de Staten Generael een tweden brief van Salentijn, den
Graef van Manderacheyt ende Carel Nutsel van date den 28en Decembris lestleden,
houdende dat sij ontfangen hadden der Staten rescriptie vanden 2en Decembris ende
daeruyt sagen, dat de Staten heur persuadeerden ten volle van heur toecommende
aengeven alrede bericht te wesen, dat se wel bekenden, dat se nopende t’eene poinct
belast waren vanden Keiser om bij beide partijen aen te houden tot ontruyminge van
de plaetsen op rijcxbodem ende restitutie vande toegevouchde schaden, maer nopende
den vredehandel en waren daertoe niet gelast, maer bleef te verrichten ter gelegener
tijt bij de gedeputeerden op den rijcxdach te Regenspurch anno 94. Das se nopende
de overgesonden stucken seer wel wisten het misvertrouwen, dat tusschen den Coning
van Spangien ende de Vereenichde Nederlanden nu eenige jaren was geweest tot
groote schade vande heele Cristenheyt, dat oick den Keiser nochte Fursten geen

+ De baron van Reydt was bevelhebber van het krijgsvolk, dat in 1599 door het Duitsche rijk
in Emmerik in garnizoen was gelegd om die stad tegen de Spanjaarden te beschermen, en
van 10 vendelen Staatsche troepen, die Sidlenisky er in November van dat zelfde jaar had
binnen gebragt toen de vijand met een beleg dreigde.
+ Zie het antwoord van de Staten Generaal aan den afgezant van den Koning van Schotland,
(hetwelk Duyck zoo als het schijnt reeds in zijn 4e boek had medegedeeld), in de resolutiën
van den 1sten Januarij 1600.
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gevallen en hadden aende groote overlasten den rijcke toegevoucht bij d’een ofte
d’ander partije ende sonderlings bij den Spaensen, ende daerom daertegens met
behoirlijcke remedien hadden doen voorsien, nietemin om des hiernaer te voorcommen
ende so handelen dat de rijcxlitmaten naermaels van gelijcke invallen mochten gevrijt
blijven, waren sij aen beide de partijen gesonden als uyt heur aengeven hiernaer
breder vernomen sal werden, twelcke also sij verrichten moeten, volgende heure last
ende de Staten daervan geen wetenschap konnen hebben, so hoipten sij, dat men
heur als Keiserlijcke gesanten tot verminderinge van des Keisers auctoriteyt ende
reputatie de versochte pasbrief niet en soude weigeren ende heur schempelijck
onverhoort (in saken die den Keiser voor den Nederlanden beste hout) afwijsen, maer
dat de Staten heur toestaen sullen de verrichtinge van heure commissie, die se langer
niet dilayeren en konnen ende daertoe pas ende audientie verleenen. Bij post date
screven sij alle de stucken aenden Keiser overgesonden te hebben ende vanden selven
so terstont naerder last ontfangen te hebben om heur commissie sonder vertreck te
verrichten, ende daertoe nopende den versochten pas vande Staten cathegorijcke
antwoorde te voorderen, die sij op tspoedichste wachten souden. De Staten bericht
wesende dat de gesanten van meininge waren metten eersten naer Bruessel te gaen
ende altoos voor seecker houdende, dat de meininge daertoe streckte om bij heur
aenporringe van pays te doen, vonden goet den boode voor een wijle tijts op te houden
ende te laten lopen op pretexte, dat eenige gedeputeerden bij de vergaderinge niet
en waren om te konnen antwoorden, maer in der waerheyt om mtddelertijt wat naerder
te vernemen wat de eigentlijcke meininge van dese legatie mocht wesen.
De Staten cregen desen dach mede tijdinge van t’mutineren te Hamont ende dat de
gemutineerden getracht hadden oick Helmont in te nemen, maer dat se afgekeert
waren met verlies van eenigen vande heuren.
Men creegh mede tijdinge dat die van tfort St. Andries in lange geen gelt en hadden
gehadt ende daerom niet wel te vreden en waren, so verre dat den Gouverneur naer
Bruessel was vertogen om ordre daerinne te doen stellen eer het te late werde.
Den Gouverneur van Oisteynde Eduart Norreys vertreckende naer Engelant ende
siende dat mits t’vaste blockeren vande plaetse nu geen prouffijt meer in de
contributien van Vlaenderen was te doen als te vooren wel was gevallen, maer dat
nu niet dan slagen daer en stonden te wachten, hadde aende Staten Generael bij
brieven vanden 22en Novembris versocht
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ontslagen te wesen van sijnen dienste ende daertoe te hebben hehoirlijck afscheyt,
twelcke de Staten Generaal bij brieven vanden 6en Januarij hem verleenden ende met
bedanckinge van sijn gedaen diensten, ontsloegen hem, niet rouwich wesende, dat
se nu op die plaetse naer heur welgevalle mochten voorsien+.
Ontrent dese tijt worde Joncheer Johan van Huchtenbrouck gemaeckt Colonnel over
t’Stichtse regement neffens Groenevelt, ende ontfing daertoe sijn commissie op
tractement van 300 £ ter maent. Ten desen eynde was hem oick onlangs te vooren
gegeven de compagnie te voet vanden overleden capiteyn Jan Brant.
In dese tijt werde mede commissaris van monsteringe gemaeckt Francois Doublet
op tractement van 60 £ ter maent.
Salentijn Graef van IJsenburch, met den Graef van Manderscheyt ende Carel Nutsel
siende dat de Staten heur so haest geen eyntelijcke antwoorde en gaven om in de
Vereenichde landen te commen, als sij wel gemeynt hadden, ende bij instructie belast
sijnde mede naer Bruessel bij den Ertshertoge te gaen, is in’t midden van dese maent
vertogen om derwerts te gaen, twelcke den Staten te meer suspicie op heur wervinge
maeckte.
Den Heere van Reydt in communicatie geweest sijnde metten Graef van Hohenloe
op tstuck vande Duytsen binnen Emmerick ende goet vindende die te doen vertrecken,
heeft se den 18en Januarij uyt Emmerick gevoert ende is den 19en daermede voor
Arnhem gecommen, alwaer bij hem quamen de Duytse knechten, die te Buyren,
Leerdam ende daer ontrent gelegen hadden, ende uytet tolhuys ende out Zevenaer
te vooren gecommen waren, ende is also met 3 vendelen knechten over de Veluë
naer Deventer getogen om daer de IJsele te passeren ende voorts naer Lingen ende
Braunswijck te mogen vertrecken, maer omdat die van Deventer heur den pas
weigerden sijn sij bij Zutphen de reviere gepasseert ende alsoo wech getogen,
blijvende de stadt Emmerick alleenlijck in de besettinge van der Staten volck.
Ontrent dese tijt bleef den Gr. van Essex in Engelant even vast gevangen sitten tot
miscontentement vanden gemeinen volcke, die daerover veele

+ In zijne plaats werd later tot gouverneur van Ostende benoemd de Heer van Cruyningen, die
reeds den 1sten Januarij 1600 door de Algemeene Staten voor die betrekking was
voorgedragen. Verschil van gevoelen, zoowel over het bedrag en de wijze van uitbetaling
van zijn tractement als over enkele punten van zijne commissie en instructie schijnt de oorzaak
geweest te zijn dat zijne benoeming verscheiden maanden werd uitgesteld, zoo dat hij eerst
den 10den Junij den eed als gouverneur van Ostende aflegde. (Resol. van den Raad van State
10 Junij 1600.)
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pasquillen uytstroyden, daerover den Raet voornam hem opentlijcke voor den volcke
te discrediteren ende quamen sulcx tot London in starrecamer t’eynde een recht dach,
daer eerst den grooten segelbewaerder verhaelde, dat den Graef volcommen macht
ende auctoriteyt gegeven was onder slants grooten segel, om de oirlogen in Irlant te
voeren, dat de Coninginne hem daertoe mede hadde gegeven 16.000 uytgelesen
mannen, die machtich souden geweest sijn gansch Spangien te dwingen, ende in
negen maenden gecost hadden over de 300.000 £ sterlings, met last dat hij in t’noorden
den Gr. van Tiron soude aentasten, terwijle tvolck versch was, dat hij ter contrarie
sijn volck hadde versleten in tsuyden om geen vianden achter te laten ende daernaer
een vilen tractaet van treves hadde gemaeckt, ende dat hij ten lesten overgecommen
was tegen het expres bevel vande Mat., daerom dselve tegen hem hadde moeten doen
voornemen de proceduyren, die elck een bekent waren. Dit verhael werde
geconfirmeert bij den Tresorier ende de andere heeren vanden Raedt alles naer
malcanderen ende ten lesten seer particulierlijck bij den Secretaris Cicil ende deden
alles tstuck vande costen vander oirloge seer clincken, om den ontdanck van tverdoen
van gelt uyte gemeenten geschat op hem te doen sincken. Hier en was niemant bij
van wegen den Graef, maer sijne vrunden en lieten evenwel niet naer hem daervan
hier ende daer te ontschuldigen, seggende dat hij in Irlant niet gedaen hadde dan met
raet vanden crijsraet, dat hij mer overgecommen was om mette Coninginne te
spreecken ende weder te gaen, ende dattet tractaet van treves gemaeckt was op twel
believen vande Coninginne. Hij worde mede beschuldicht veel ridders gemaeckt te
hebben, eenigen onweerdich ende eenigen de Coninginne niet aengenaem. De sijnen
seiden dat hij geen ander middel en hadde te recompenseren de edeluyden die hem
volchden. Terwijle men hem aldus sochte te discrediteren werde hij dootsieck,
waerover tgemeen volck met groote menichte in de kercken liep om voor hem te
bidden, daeruyt men wel sach dat die proceduyren bij tgemeyn volck noch weinich
operatie deden, ende dat de groote populariteyt vanden Graef hem den meesten haet
maeckte. Anders verstont men dat de oirlogen in Irlant noch al aengroeiden ende dat
de Yren den ridder Sauvadge, doende een convoy, geslagen hadden, ende dat se
assistentie van buscruyt uyt Denemarck over Schotlant cregen, ende dat men daerom
in Engelant doende was om den Lord Montjoye als oversten naer Irlant te senden.
Sijn Excie heeft vast langerhant een aenslach gedreven op de stadt Wachtendonck,
daer weinich garnisoens inne was, ende nu tot meermalen
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was bevonden dat de grachte so ontdiep was, dat men daerdeur bequamelijck ende
niet totten buyck toe nat wordende, aende walle konde commen, derhalven hij
voorgenomen heeft metten selven aenslach voorts te gaen ende die te versoucken,
ende destineerde daertoe 13 vanen ruyteren ende ontrent 800 man te voet te lichten
uyte naeste garnisoenen, ende dat Gr. Lodewijc dselve soude beleiden ende
commanderen ende met hem den Colonnel Edmonde. Hierom vertoogh Gr. Lodewijck
den 14en uyten Hage om op de Veluë te commen ende daer de notelijcke ordre totten
aenslach te stellen. Hij vont goet met te nemen eenige petarts, eenige ledderen ende
eenige amunitie op wagens. Den ritmeester Rijhoven hadde deur sijnen Lieutenant
Mofke desen aenslach gedreven, daerom Rijhoven bij sijn Excie toegeseyt was
tgouvernement vande plaetse in val den aenslach geluckede. D’ordre alles gestelt
bescreef den Graef alle de ruyteren te marcheren den 20en, maer mits de vanen van
Smeltsing, Conteler, Baetenberch, Parcker ende Vere in tlant te Munster waren, en
heeft hij niet bijeen konnen brengen als de vanen van sijn Excie, Panier, Edmont,
Rijhoven, Clout, Sidnei, den Gr. van Solms ende de halve vane van hemselven,
daertoe hij lichte uyt Nieumegen, Schenckenschantse ende Emmerick ontrent 800
man te voet, daermede sij bijeen quamen den 22en voornoen aen tclooster te Bebber
bij Cleef, daer t’rende vous totte versamelinge geleyt was, wesende de wagens mette
amunitie ende instrumenten aen Schenckenschantse overgeset met tvolck van
Nieumegen ende de reste bij Emmerick. So haest sij bijeen waren marcheerden sij
even starck deur recht naer Wachtendonck ende quamen metten duysteren nacht alles
ter Nieuwerkerck niet wijdt van daer, hebbende onder wege gelaten eenige wagens,
die niet volgen en konden, omdat de wegen veel onder water lagen, ende mits den
starcken vorst niet en konden gebruyckt worden. Alleenlijck hadden sij met groote
moeyte voorts gebracht een wagen met ladders ende een met cruyt. Ter Nieuwerkercke
wat gerust hebbende togen voor dach voorts naer de stadt, ende omdat t’ijs in den
arm vande Nierse (die se een half mijle vande stadt passeren mosten) noch niet over
en droech, most alle tvoetvolck daer deur waden bijnaest tot aenden riem toe. In dat
nacht passeren bleven de leste wagens mede terugge, sijnde de wagen met cruyt in
een sloote gevallen, de voorste togen recht op de stadt aen, alwaer de grachten gebijtet
waren ende tvolck tot over de knieden wederom mosten deur waden. Voor aen ging
een soldaet, die de plaetse eenige malen besichticht hadde met 15 mannen, ende hem
volchde den lieutenant van Rijhoven met andere 15 mannen, ende daerop Rijhoven
selve met
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50 mannen, ende naer hem eenige officiers vande Schotten ende anderen met
verscheiden trouppen. De voorste clommen de walle op ende vonden weinich wachts,
in vougen dat se alles meest op de walle waren eer yemant heur gewaer worde, doen
ging den alarm aen, maer mits weinich volcx op de wacht was, vonden sij oick cleine
resistentie ende druckten so ter stadt inne, slaende alles doot wat se op de straten
vonden, ende maeckten heur also daervan meester, in twelcke ontrent 30 soldaten
ende burgers doot bleven, ende vande onsen seer weinich. Sij vermeesterden daernaer
de poorte ende sloegen die open recht tegen t’aencommen vanden dach. Tvoetvolck
ende ruyteren, die den achtertocht hadden, verdwaelden vanden wech, twelcke den
Colonnel Edmonde siende, reedt alleen vooruyt om den wech te soucken, so verre
dat hij ten lesten geluyt van schieten hoorde, ende daerop aenrijdende, quam aende
stadt, die hij doen bevont dat ingenomen was, maer dat die van tcasteel met 4 cleine
stucxkens ende musquetten dapper schooten, sonder dat Gr. Lodewijck van alle
tvolck die in stadt waren so veel mannen wiste bij de hant te crijgen om tcasteel te
mogen aengrijpen, mits die alles in de huysen gevallen waren om te plunderen. Dit
Edmonde siende is naer den achtertocht gekeert ende heeft die mede naer de stadt
gebracht ende alles bijeen gehouden om tcasteel te bevechten. Daer was een houck
van een wal aende stadt die seer flanckeerde over de eene gordijne van tcasteel,
alwaer sij terstont een deel musquettiers leiden ende dapper deden schieten. Desen
schooten doot den constabel van tcasteel ende eenige anderen ende quetsten den
heere van Gijleyn in de caecke, daerdeur sij de wallen wat mosten verlaten.
Middelertijt viel t’ander volck ende de ruyteren, die meest te voet doen afstaen waren,
van beneden over de grachte aen, alwaer zij eenige boeren ledderen over de grachten
schoten ende so daerover quamen, die doen de wallen beclommen, forceerden ende
vermeesterden. Sij liepen terstont naer het Donjon, twelcke den heere van Gileyn
naer eenich spraeck houden overgaf, omdat hij des niet houden en konde, ende so
cregen sij dat mede inne, ende viel oick in handen van Gr. Lodewijck ontrent 3 uyren
naer dat de stadt gewonnen was. Doen begonst Gr. Lodewijck mette anderen ordre
te stellen op de besettinge vande stadt, waermede den tijt verliep tot op den naernoen,
doe dede hij omme slaen, dat niemant meer soude mogen plunderen, maer die heure
weerden gevangen hadden souden dselve mogen op lijdelijck rantsoen stellen. Hij
dede mede preserveren een deel vande meublen vande vrouwe van Gyleyn, die hij
heur wederom gaf, hoewel anders de meeste ende principaelste
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al gepilleert waren. Terstont screef hij op een tafelbouck tgeluck van sijn aenslach
ende sondt des naer sijn Excie toe. Hij vondt in de stadt eene grousame menichte van
koorn, ende so men daer seide wel ten getale van 20.000 malder, ende oick eenich
cruyt mette voors. vier stucxkens. Met den heere van Gileyn werde gevangen sijn
broeder, die daer des avonts te vooren met hem van Bruessel gecommen was, alwaer
hij was geweest om te versoucken, dat men doch niet meer volcx in stadt wilde
leggen, mits hij meynde starck genouch daer binnen te wesen, om die te bewaren.
In stadt ende casteel en waren in alles mer 80 soldaten, daervan ontrent de helft doot
bleef. Den Gr. stelde Rijhoven aldaer tot Gouverneur ende ordonnneerde met hem
in stadt te blijven alle tvoetvolck met gecommen, hoewel het mer stucken van
compagnien waren, ter tijt toe, dat bij Sijn Excie heele compagnien daer binnen souden
wesen gesonden. Hij sondt oick uyt om te halen de wagenen met instrumenten ende
anders die terugge gebleven waren, die hij in de stadt liet brengen. Ende op alles ten
beste mogelijck voorsien hebbende ende last gelaten t’cooren so veel mogelijck bij
een te houden, is hij mette ruyteren den 24en wederom van daer geruckt ende naer
Nieumegen gecommen, alwaer sij brachten den heere van Gileyn voornt op hoipe
van een goet rantsoen van hem te trecken, maer hij hadde hier in tlant soe veel
vrunden, dat men ten lesten hem om cleyn rantsoen most laten gaen. Dese prinse
werde bij velen geacht van grooter importantie, omdat Wachtendonck so diep boven
in tlant leyt ende sonderlings sal konnen benauwen in alle toevoer de steden van
Ruremonde, Berck, Gelder, Stralen ende Venloe ende faciliteren de contributien van
over Mase ende van Lutsemburch, behalven dat de stadt tamelijck starck is ende so
wel ende in so moerassigen lant leyt, dat die sonder swaer beleg niet wel en sal sijn
weder te crijgen. Dat se oick alle de desseinen vanden viant sal versetten ende hem
dwingen indien hij voortsaen vande sijde vanden Rijn wat sal willen doen, die eerst
aen te tasten ende te belegeren, in welcken val men staet maeckte in Vlaenderen ofte
Brabant een ander stat te sullen konnen crijgen, alleer hij dselve soude konnen
veroveren. Hierbij gevoucht dat dese victorie den luyden in de Vereenichde
Nederlanden couragie sal maken ende oirsake geven vande consenten te lichtelijcker
te dragen, daerom oick de almachtige God te meer te loven ende te dancken is.

[Den 24en Januarij]
Den 24en Januarij quamen in den Hage seeckere gesanten van Munster ende van
Cleve, die den 28en in Staten Generael audientie cregen. De
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gesanten van Munster versochten verschoint te worden van t’menichfuldich inne
ende deurtrecken op heur lant, twelcke heur ontallicke schaden vast alle dagen toe
vouchden. De Cleefse gesanten waren den heere van Wissem ende den raetsheer
Kopper, die overleggende credentie brieven van heuren furst van 18en deser versochten
restitutie ende ontruyminge vande stadt Emmerick ende het tolhuys Lobith. Item
restitutie vande schantse Sgravenweert ende seer clagende over tgewelt heur bij den
viant tegen alle billicheyt aengedaen, ende dat men heur onderdanen daeromme te
meer niet en behoirde te beswaren, omdat den viant heur gewelt dede, maer veel eer
compassie met heur hebben, ende daerom versochten sij sauve garde voor de burgeren
van Rees ende Cleverham ende voor alle de bestialen ende goederen derselver,
clagende seer dat men d’ingesetenen van dien seer hadde bedroeft onder dexel dat
den viant sijn volck daerinne hadde. Dese propositie deden sij mede den 29en in den
Raede van State.

[Den 25en Januarij]
Den 25en Januarij tsavonts quam in den Hage tijdinge vande victorie van
Wachtendonck, daerover den volgenden dach geluyt ende triumphe bedreven worde
ende bij Sijn Excie ende Raede van Staten terstont ordre geraemt om daerinne 4
gotelingen te senden met amunitie van cruyt, loot, lonten, schoppen, spaden, bijlen,
houwelen, spiessen, musquetten, roers ende anders noodich om de plaetse te houden
ende mede om metten eersten heele compagnien daerinne te brengen ende de stucken
vande compagnien uyt te trecken, maer mits de gotelingen, die men geerne wat groot
hadde, niet wel bij de hant en waren ende oick den vorst, die nu eenige dagen geslapt
hadde, weder hart aenging, vont Sijn Excie goet, dat men uyt Nieumegen eenich cruyt
ende lonten (daeraf meest gebreck binnen Wachtendonck was) lichten ende derwerts
brengen soude, alleen mette ruyteren van Nieumegen, tottet welcke te doen hij den
Colonnel Edmonde daernaer last gaf.
Over eenige dagen was eenen Corn. Verhaem bij sijn Excie geweest, dwelcke
voorsloech om een geveynsden aenslach op Heusden te maecken om Grobbendonck
in den val te mogen brengen, welcken aenslach hij met voorweeten ende behulp
vanden sergiant major tot Heusden soude driven. Sijn Excie bewillichde daertoe ende
seide, indien Grobbendonck soude swaricheyt maken om de sake te geloven, dat hij
dan eenen senden mochte om tot Heusden de gelegentheyt te commen besichtigen,
ende hij soude ordre stellen bij den Gouverneur dat men deselve deur de stadt soude
laten gaen. Dit dede sijn Excie op hoipe dat Grobbendonck daertoe weder
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employeren soude den ruyter Jan, die hij te vooren binnen Bredae geschickt hadde
totte directie vanden aenslach aldaer om so denselven Jan bij den cop te mogen
crijgen ende schreef daerom aenden heere van Loockeren, indien Jan daer quame,
dat hij hem bij den cop soude doen nemen ende terstont doen pijnen, om te weten
wat aenslagen Grobbendonck noch mach drijven, ende indien het een ander ware,
dat hij t’ooge daerop wel nemen soude, maer hem laten begaen. Hierop sondt
Grobbendonck den 25en Januarij een man binnen Heusden die Jan genaemt was. Den
Gouverneur meinende dattet dselve was, daeraf syn Excie hem hadde gescreven, dede
hem saiseren ende pijningen op sijn voorder wetenschap, maer hij persisteerde daerbij
dat hij binnen Breda niet geweest en hadde, ende van anders geen aenslagen als dese
en wiste, daerom men sach dattet een mislach was, die nu niet en was om te repareren
ende daerom werde hij eenige dagen hiernaer ter doodt geexecuteert.

[Den 29en Januarij]
Den 29en Januarij was in den Hage gecommen een edelman uyt Schotlant met brieven
vanden Coning aende Staten Generael ende aen Sijn Excie, in crachte vande welcken
hij ten selven dage in de vergaderinge van Staten aenden Colonnel Willem Edmonde
gaf de ordre van Sint Andries, ende verclaerde hem aldaer ridder van deselve ordre
van wegen den Coning van Schotlant, versouckende dat de Staten ende Sijn Excie
hem Edmonde voortsaen in die qualiteyt wilden kennen ende doen respecteren
conform de brieven daertoe bij den Coning gescreven. Edmonde was van geringe
conditie in Schotlant ende hier te lande bij den crijgh opgecommen, waerom de Staten
meynden dat dit aldus geschiede om hem aenden Coning met ede vande ordre te
verbinden om tsijnen dienste te staen ende dat daerom den Coning te vooren hadde
doen sonderen, of hij belofte gedaen hadde van op sijn bevel niet terstont naer
Schotlant te commen. Dat oick desen geschiede om hem met meerder reputatie over
tregement te doen commanderen, omdat voor den Coning van cleine eere soude
geweest sijn, dat yemant die geen edelman en was, alle de Schotse edelluyden hier
te landen dienende soude commanderen. De Staten bedankten den edelman vande
eere aen Edmonde gedaen ende beloofden hem voortsaen voor sulcx te achten, ende
deden den edelman tsavonts tot coste vande landen tracteren. Sijn Excie dede gelijcke
verclaringe ende daermede vertoogh den edelman weder wech.
Den Ertshertoge hadde over lange gemeynt naer Gent te gaen om gehult ende
aengenomen te worden, maer was mits de comtste van Mr. Edmonts opgehouden
geweest, in vougen dat hij mette Infante eerst in
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tlaeste van dese maent tot Gent quam, daer hij van wegen tlant van Vlaenderen den
30en gehult werde met groote pompe ende triumphe met verthoininge van alderhande
geschiedenissen, onder welcke een was vande maecht van Vlaenderen, thoinende
een doorne in haer voet, daermede sij Oosteynde meenden, waeraf de Infante bericht
wesende, antwoorde Medebor. Die van Brugge waren mede tot Gent gecommen, om
voor heur stadt de aenneminge te doen ende confirmatie van heure privilegien te
versoucken, omdat den wech tusschen Gent ende Brugge moeijelijck ende periculeus
was. Den Ertshertoge soude mette Infante eenige dagen tot Gent gebleven hebben,
maer verstaende dat in Artois eenich miscontentement scheen te wesen, is schielijck
naer Iperen (om daer vande stadtswegen gehult te werden) ende voorts naer Sint
Omer vertogen, hoewel eenigen meinen dattet was om naerder op de frontieren te
wesen totte handelinge met Engelant, mits Mr. Edmonts naer Vranckrijck was
vertogen om aen den Coning te versoucken plaetse totte handelinge in sijn lant, ende
dat de Coning dselve handelinge met sijn auctoriteyt wilde helpen voorderen.

[Den 30en Januarij]
Den 30en Januarij werde in Engelant tot Viceroy in Irlant gestelt den heere van
Montjoye op gagie van 50 gulden des daechs, ende gecommitteert om metten eersten
derwerts te gaen, omdat de vianden vanden Gr. van Essex sijn saken in tverlenge
toogen ende sochten hem heel te discrediteren ende onder de voet te brengen.
In tlaeste van dese maent ging den vorst dapper aen, waerom sijn Excie noch eenige
compagnien knechten dede marcheren naer Hesel, naer de Voorne ende naer Bommel
om alle aenslagen ende excursien over t’ijs te beletten.

[De lesten Januarij]
De lesten Januarij screven de Staten Generael antwoort aen Salentijn ende andere
gesanten vanden Keiser, excuserende tlange ophouden vanden bode op de absentie
van eenige gedeputeerden, maer weder bijeen gecommen wesende eendrachtelijck
niet en konden goet vinden heur iterative versouck, hoewel sij niet lievers en souden
doen als conserveren de reputatie vanden Keiser ende van alle Fursten ende Stenden
des rijcx, dewijle sij gesanten uytet voorgaende scrivens hebben konnen afnemen
waerom de Staten heur metten Spangiaert ofte Ertshertoge in egeene handelinge
konnen inne laten so ten respecte van heur landen, vanden nabuyr, Evangelische
princen ende landen, ende vande ingesetenen der landen suchtende onder de Spaense
tyrannie, als vanden Keiser ende t’rijck selver, voor alle welcke sulcx ongeraden is,
om de redenen vande
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voorgaende brieven, ende die dagelijcx meer aenden dach commen. Dat se nopende
de restitutie vande plaetsen op den rijcxbodem tot heur defensie, ende costen beset
te vooren heur oprechte meininge hebben geopenbaert ende dat nu oick bij heur sijn
gesanten van Cleef ende andere nabuyren, die nopende tselve stuck propositie gedaen
hebben, die se so verhoipten te bejegenen, dat den Keiser ende t’rijck daerbij souden
nemen contentement, dewijle sij niet eenen voet lants buyten de Vereenichde
Nederlanden en begeren, nochte gedogen willen dat eenige nabuyren een stuver
schade gedaen wort, daervooren sij caveren +willen ende Emmerick ende tolhuys
ruymen so haest als den viant van gelijcken sal doen, dat se mede bereyt waren te
verseeckeren op den rijcxbodem voorts geen plaetsen inne te nemen, geen sterckten
te maken, nochte tochten daerover te doen, mits dat den viant van gelijcken doe, dat
sulcke verseeckeringe kan geschieden met beloften van beiden sijden, ende verclaringe
vande naestgelegen Fursten dat se den geenen die daer tegens doet, sullen houden
voor vianden van t’rijck ende alle infractien sullen afweren; dat se over eenige jare
gelijcke aenbiedinge hadden gedaen, selfs mede aenden Churfurst van Ceulen, twelcke
indien aengenomen ware geweest den rijcke niet en soude wesen overgecommen
vande vianden sulcken schimpelijcken onheyl, als de laeste 15 maenden is geschiet,
so dat alle de werelt heur verwondert, hoe den Keiser ende Fursten des sullen konnen
vergeten ofte vergeven. Dat den viant wel Rees hadde doen verlaten, maer dat sulcx
mer was geschiet om den Duytsen ter neder te setten ende de Fursten ende Stenden,
die heur dese proceduren aennamen, te doen veranderen van resolutie, ende waert
mogelijck den Staten daermede ongunste te causeren, hoewel sij noch blijven
behouden de stadt Berck ende alle man daermede plagen ende in tlant van Luyck
innemen ende plunderen steden ende dorpen ende heur vanteren tot alle stonden de
steden van t’rijck te konnen weder crijgen. Versochten daerom den gesanten in sviants
hof daernaer te vernemen ende meynden dat sijt voor seecker so souden vinden, ende
dat den Almirante van Arragon, die alle die schandelijcke proceduren op t’rijck hadde
doen doen, heeren ende luyden doen vermoorden, schoffieren, beroven, steden van
wetten, politien ende religie doen veranderen, in plaetse van straffe met eerlijcke
staten ende officien was vereert ende ridder van der ordre vanden gulden vliese
gemaeckt. Item dat den viant des rijcxleger eerst bedriegelijck hadde geilludeert naer
bespot ende eyntelijck heel

+ Zich verbinden.
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willen met gewelt ruineren, daeraf de Staten volcommen bescheyt onder heur hadden
ende meynden dat de gesanten daer wel sonderen souden. Dat den Ertshertoge
schimpelijck oirdelt van alle Fursten des rijcx so Evangelische als andere, ende dat
hij mette Infante ende Spaensen raedt, meer als oyt te vooren geneycht sijn tot
vergietinge van tbloet vande religions verwanten ende tot heerschinge over andere
natien, daeromme alle Fursten ende Stenden heur te meer behoirden aen te stellen
om so grooten onheyl te wreecken ende den vianden in sulcken pointe te stellen, dat
se daervooren niet meer en hadden te vresen, begerende dat sij gesanten daeraen de
hant willen houden ende der Staten proceduyren interpreteren als den Keiser ende
rijck dienstelijck, die sij daerom oick alle respect toedragen. Aldus bleven de Staten
persisterende vande voors. gesanten geen geleide te willen geven.
In tleste van Januario ende in tbegin van Februario viel het veel sneus, twelcke een
groote couwe maeckte ende den vorst seer dede aengaen, in vougen dat alle de
revieren begonnen te leggen so vast, dat men alomme over mochte. Uyt Gornichem
waren vertogen naer Hesel de compagnien knechten daer leggende, ende mits die
stadt deur de nieuwe fortificatien heel groot was sondt de magistraet aen sijn Excie
ende de Staten om in plaetse van 3 compagnien van daer vertogen, 5 ofte 6 anderen
in stadt te hebben, omdat se vreesde, dat den viant op heur stadt eenigen aenslach
mochte maken. Sijn Excie dede hierop lichten de Engelsen uyt Delft ende Rotterdam
ende dselve naer Gornichem trecken den 4en Februarij.
Die van Ceulen hielden ontrent dese tijt vast gevangen een minister vande
gereformeerde religie ende schenen de hele religie uyt heur stadt te willen verdriven,
daerom de Staten Generael ende sijn Excie aen heur screven, dat se in dat stuck als
neutralen ende niet als vianden heur wilden dragen, opdat daerop bij heur crijsvolck
geen pretext om der stadtburgeren schade te doen, genomen en werde, in welcke
brieven de magistraet naer seer ontstelt was, willende de religions verwanten van
tprocureren van die brieven beschuldigen.

[Den 3en, 5en, 6en Februarij]
Den 3en Februarij vertoogh den Colonnel Edmonde naer Nieumegen, om van daer
tconvoy van cruyt ende lonten naer Wachtendonck te doen, twelcke hij daernaer
dede met 9 wagens den 5en ende 6en deser ende keerde den 8en wederom tot Nieumegen
sonder eenige rencontre te krijgen, te meer so het den 3en, 4en ende 5en so uytermaten
hart vroes dat se overal over reden. Hierom sondt sijn Excie naer Bommel om in die
quartieren te commanderen den heere Sidlenisky, met last volck op te
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ontbieden ende sijn Excie te verwittigen so haest bij verstaen soude, dat den viant
versamelinge maeckte ofte begonst te marcheren, twelcke daernaer een groote onlust
causeerde, omdat den Gr. van Hohenloe sustineert in die quartieren Lieutenant
Generael te wesen, ende dat daerom sonder sijn prejudicie sulcken commandement
aldaer niemant kan gegeven worden.
De Staten Generael antwoorden desen dach aende Cleefse gesanten nopende
Emmerick ende tolhuys, dat se die niet ingenomen en hadden om op de neutralen te
impieteren, maer tot heur notelijcke defensie tegen de invasien vanden viant ende
afweringe van derselver tyrannie over dese landen ende oick des rijcx stenden, naerdat
sij seeckerlijck wisten, dat den viant naer dselve plaetsen trachtede, dat se die daerom
tot heuren costen hadden beset, nietemin wel te vreden waren die te ruymen so haest
den viant soude ruymen de plaetsen, die hij noch op rijcxbodem heeft ende bovendien
te verseeckeren geen meer plaetsen op rijcxbodem inne te nemen ofte daer forten te
maken ofte oick innelegeringen ofte deurtochten te doen voornamentlijck niet op
den Cleefschen bodem, mits dat den viant van gelijcken doe ende daeraf behoirlijcke
brieven passere, daermede sij hoipen dat den Furst hem sal benoegen. Nopende
Sgravenweert seiden op veel voorgaende legatien vanden Furst, den Keiser ende
Creitsen verthoint te hebben, dat die schantse anno 86 bona fide is geleyt op de
Gelderse gront tot costen vande Staten ende heure notelijcke defensie, met presentatie
so den Furst daerop yet wilde pretenderen, dat die van Gelderlant te vreden waren
volgende den verdraghe van tjaer 44 daerop wettige decisie te verwachten, daerbij
de sake gebleven sijnde, de Staten voorts bona fide gecontinueert hebben in bevestigen
ende bewaren van deselve schantse ende daeraene veel hondert duysenden daelders
costen in 14 jaren gedaen, daerom sij meinen, dat men boven de voors. presentatie
heur tegens recht totte restitutie vande voors. plaetse quelt, mits sij alsnoch tevreden
sijn volgende tconsent van Gelderlant dese sake volgende den voors. verdraghe te
laten beslichten. Sij accordeerden de sauve garde voor de burgeren van Rees ende
van Cleverham met presentatie indien dselve tegen reden eenige schaden toegevoucht
waren, dat se daeraf voor den Rade van State souden mogen versoucken reparatie,
die heur daerop met billickmatich recht souden bejegenen. Aende Munsterse gesanten
gaven sij voor antwoort, dat se alle mogelijcke ordre bij heur volck van oirlog souden
doen onderhouden om heur landen van alle onbehoirlijcke overlasten te verschonen.
De saken schenen in Engelant totten pays noch twijffelachtich te wesen,

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

515
omdat vele vreesden dat bij die middel sij afgeweert souden worden vande vaert van
Oost Indien, ende dat die dan alleen vallen soude voor de Vereenichde Nederlanden,
van wien dan alle de werelt weder soude trachten paspoorten te nemen, als wel eer
in den jare 73 was geschiet, alleer den Engelsen almiral hem daermede begonst te
bemoeijen.

[Den 3en Februarij]
Den 3en Februarij sterf in den Hage van sieckte de soine vanden raetsheer Gilpijn,
die tsedert dat hij de compagnie van Norreys hadde gehadt noyt gesont, nochte bij
de compagnie was geweest. Sijn compagnie werde den 14en deser gegeven aen
Thomas Freyer sijn lieutenant.
Desen 5en Febrvarij gebeurde op de Vuchtse heide bij Shertogenbosch een rou ende
hart conflict tusschen den heere van Briauté van onse sijde ende den lieutenant van
Grobbendonck, Leckerbeetgen genaemt, van des viants sijde, elcx bij heur hebbende
20 ruyteren ende 2 trompetters. D’oirsake daeraf was dese geweest, dat den lieutenant
van Briauté was te vooren uytgereden geweest met ontrent 20 ruyteren vande
compagnie meest Francoisen, die se meestens namen, omdat se eenspannigers ende
selfs meesters vande peerden sijn, ende dat dselve heur onvoorsichtelijck gescheiden
hebbende in tween, bij den ruyteren van Grobbendonck uyt Diest was overvallen
ende gevangen, waerom Briauté aen sijn gevangen lieutenant screef: Je suis bien
esbahy que vous avecq vingt maistres vous estes laissé battre de quarante coquins.
Desen brief commende in handen van Leckerbetgen voornt, screef dselve weder aen
Briauté, dat hij daeraf niet weder en behoufde verwondert te wesen, dewijle sulcke
coquins so goede soldaten waren, dat se niet alleen in meerder getal tegen sulcke
meesters souden derven gaen, maer oick wel in gelijck getal, ende so hij Briauté des
wilde beproeven met 20 meesters tegen hem Leckerbetgen met 20 ruyteren van sijn
compagnie, so soude hij plaetse ende tijt noemen, sij souden hem daerinne goet
commen. Hierop worde so lang over ende weder gescreven, dat eyntelijck de plaetse
(mits Leckerbetgen hem nergens en dorst vertrouwen) genomen worde op de voors.
Vuchtse heide op beloften ten wedersijden, dat men sonder bedroch vechten soude
ende dat den vechtende geen moeyte van yemant als vande gedestineerde partije en
soude geschieden. Hierop was Briauté vertogen uyt Geertruydenberch met sijn partije,
ende sliep den 4en snachts te Loen op tSant, alwaer hij die papist was, des morgens
vrouch een misse dede doen ende reedt doen voorts naer Vucht, alwaer Grobbendonck
heur sondt Spaense wijn, broot ende case, daeraf Briauté niet en nutte, maar wel sijn
volck, ende naerdat Leckerbetgen met sijn partije voorts gecommen was tot op de
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heide voornt, hebbende de trompetters van partije adverse, elcx anders partije gaen
tellen, twelcke geschiede ontrent een uyre naernoen ende daernaer van beiden sijden
heur bij malcanderen gevoucht om de charge te slaen, waerop dvoors. partijen
malcanderen met grooter furie chargeerden, in welcke eerste charge van Briauté selfs
dootgeschoten werde in den cop den voorn. Leckerbetgen, ende van anderen
Leckerbetgens broeder ende swager, ende van Briautés sijde bleven doot sijn
quartiermeester Plisson ende een Francois Beau Hubert genaemt. Hierdeur hadde
Briauté groot voordel, indien hij dat wel waer genomen hadde, mits de commandeurs
van sijn vianden gebleven waren, maer hij was so haestich ende furieus, dat hij sijn
volck noyt en rallieerde, twelcke hem in tverdriet bracht, want of wel de commandeurs
vanden viant gebleven waren, so deden sij als soldaten ende railleerden heur t’elcken
ten besten mogelijck. Briauté d’eerste reise den viant gepasseert wesende, wende
hem terstont sonder rallieren ende charge wederom, in twelcke sijn peert geschoten
werde, ende doen werden vande sijnen geschoten 3 ruyteren met namen Cajou,
Morieau et le Coing. Hij dede daernaer afsitten een ander ruyter genaemt Siguré ende
quam so weder te peerde, ende ging doen derdemael aende charge, in dewelcke sijn
peert weder geschoten werde ende vande sijnen noch eenen doot bleef genaemt la
Rilliere. In dese charge waren mede te voet geraeckt noch 3 van sijn ruyteren, la
Rose, de Noyer ende Bremont ende vochten alles te voet, ende mits de quade ordre
die hij hadde gehouden was den viant hem nu te stijf geworden, daerdeur de couragie
aen eenige vande sijnen begonst te failleren, in vougen dat eenen La Pierre, ende een
ander du Lyon genaemt met volle carriere wech reden ende hem abandonneerden.
Eenen genaemt Uyteneing, die lichtelijck gequetst was, reedt mede wech, mitsgaders
oick Sint Amant, dien beide de armen aen stucken geschooten waren; een ander
genaemt La Tarte reedt daernaer oick daervan, hem excuserende op sijn peert, dat
verschrickt was ende hem tegen sijn wille wech gedragen hadde. Van gelijcken
werden geaccuseert van hem verlaten te hebben Campagne ende Barou, die doch
heur daernaer van sulcx hebben willen excuseren. Nietemin hij aldus verlaten wesende
ende mette andere ruyteren te voet een wijle gevochten hebbende, gaf hem ten laesten
gevangen op toesegginge van goet quartier, gelijk mede deden La Rose, de Noyer
ende Bremont, ende ten lesten oick sijn neef du Tibau, die noch te peerde was ende
seer lang vocht. Briauté werde daernaer gedaen sitten op tpeert van sijn trompetter
ende naer den Bosch gebracht, daer se doen bevonden dat
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Grobbendonck een embuscade van voetvolck hadde doen houden. Middeler tijt
advertentie van sijn gevanckenisse aen Grobbendonck gedaen wesende ende dat sijn
lieutenant doot was, laste dselve (so men daernaer verstaen heeft) dat men Briauté
mette sijnen mede soude dootslaen, twelcke schandelijck ende tegen sijn gescreven
beloften was, maer dat en mochte Briauté niet helpen, want gecommen wesende in
de wech ofte strate vande galge, werde gedaen afsitten ende aldaer schendelijck
vermoort met degenen, die met hem gevangen waren tegen tgeloof van tquartier heur
toegeseyt ende tegen Grobbendoncks eigen beloften te vooren gedaen. Den cornet
van Grobbendonck ende Grobbendoncks dienaers ende meer anderen holpen den
ongeluckigen Briauté ende de sijnen vermoorden ende poingarderen. Aldus liep dit
gevecht voor Briauté qualijck af, daeraf niemant hem te vooren hadde konnen
afkeeren, selfs niet tverbot van Sijn Excie aen hem gedaen ende de remonstrantien
dat hem hieruyt geen eere ter werelt en stont te verwachten, omdat degeenen die hij
de eere doen wilde, verraders van Geertruydenberch waren ende alles over lange ter
galge gecondemneert. Twas anders een seer wreet ende rou gevecht, omdat vande
sijnen op de plaets doot bleven 6 personen, ende vanden viant 5 ende wel 24 ofte 25
peerden, ja was so hard afgelopen, dat mer 4 vanden viant ongequetst waren gebleven,
die de ontwijckende van Briauté eerst wat vervolchden, maer daernaer wederkeerende
Briauté mette sijnen naer de stadt brachten, daer hij alsvooren vermoort worde. Velen
meynden dat dit mettertijt voor Grobbendonck, tsij uyt Vranckrijck ofte dese landen
wel swaricheyt mocht maken.
Ontrent dese tijt verstont men dat de Ertshertoge aenden Prince van Orangie
geconsenteert hadde hantlichtinge van sijne goederen in Burgundien, mits dat hij
uyte selve jaerlijcx soude moeten betalen 3000 £ bij den Coning van Spangien daerop
gestelt ten proufite vande erfgenamen vanden moorder van sijn vader, tot een exempel
vande Spaense wreetheyt, opdat den armen Prince dat leedt also altoos mocht voor
oigen hebben, doch dat den Prince hem hierinne so magnanime hadde gethoint, dat
hij liever wilde alle de goederen derven als die schentvlecke committeren, daer deur
de goederen hem noch een geruymen tijt onthouden werden, alleer dselve hem van
den voors. laste vrij laten volgen wierden.
In dese tijt was den Hertoge van Savoyen noch bij den Coning, tracterende van sijn
sake, daerinne scheen dat den Coning Salussen plat uyt weder hebben wilde, sonder
dat men noch hoirde wat uytcomtste sijn sake soude hebben.
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[Den 3en Februarij]
Den 3en Februarij creegh sijn Excie eenige geintercipieerde brieven, commende vande
Spaense officieren tot Cuelen wesende ende oick van Ferdinando Lopes, in dewelcke
sij alles seer claechden van t’innenemen van Wachtendonck ende wat verachteringe
dat sulcx in heuren crijgh soude maken, omdat heur docht dat den crijgh niet ten
eynde en soude mogen commen, dan ten ware die vanden Rijn nederwarts naer
Hollant beleyt worde, in twelcke groote verhinderinge soude doen, indien de Staten
heur nu so hooch vast maeckten. Eenige officiers vande vivres screven dat een groote
quantiteyt coorns in tlant van Wirtsburch was, gelijck mede in den Pals, twelcke
lijdelijcx ooops soude te becommen wesen ende versochten advys of den crijgh
ontrent den Rijn soude vallen ende sij tcooren ten dienste vanden Ertshertoge souden
mogen coopen, meynden mede dat men ten eersten most voorsien op Kempen, omdat
daer oick een groote quantiteyt van cooren was ten eynde der Staten volck heur
daermede niet en versterckten.
Sijn Excie de amunitie van cruyt, loot, lonten, schuppen, spaden, pycken, bijlen,
houwelen, spiessen, musquetten, olie, stockvis, haring ende anders totte voorsieninge
van Wachtendonck van noode gedaen brengen hebbende naer Arnhem, heeft aen Gr.
Lodewijck last gegeven met 17 vanen ruyteren alle tselve goet naer Wachtendonck
te convoijeren, te weten mette ruyteren van sijn Excie, Gr. Hendrick, Gr. van Hohenloe,
Gr. Lodewijck, beide Graven van Solms, Edmont, Rijhoven, Clout, Wermeloe,
Ittersum, Smeltsing, Batenberch, Onsta, Hamylthon, Panier ende Sidnei; heeft hem
oick gegeven patenten voor de compagnien te voet van Berendrecht, Heeckeren,
Uytenhove, Bilsteyn, Serlambert ende Bronchorst, die binnen Wachtendonck souden
gaen, ten eynde hij tvolck daer uyt lichte ende dese heele compagnien in de plaetse
leide, ende nu langerhant gedreven hebbende een aenslach op de stadt Venloe, daer
met desen vorst eenige bedrivers vanden aenslach bij nacht eenige malen in ende
uytgegaen waren, heeft hij Gr. Lodewijck oick in laste gegeven dien te tenteren ende
versoucken ende goetgevonden dat men sulcx onder dexel van dit convoy soude
doen ende de instrumenten daertoe mede nemen, ende tot meerder versterckinge van
dien heeft hij de beste ende starckste soldaten doen lichten uyte France ende Engelse
compagnien in Hollant leggende ende dselve metten Gr. voornt. ende alle de
ritmeesters doen vertrecken den 13en Februarij mette Lieutenanten Colonnel
Dommarville ende Sutton om de Francoisen ende Engelsen te commanderen. Maer
in deselve tijt begonst in Brabant mede te versamelen den Colonnel la Bourelotte
met sijn regement ende tregement van Busquoy ende quam
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naer Sint Oedenroye, daer hij bij hem meende te crijgen, onder dexel van eenige
beloften, een deel vande gemutineerden van Hamont, die doch doen het op
t’uyttrecken quam, daerinne swaricheyt maeckten. Tscheen dat sijn dessein was te
passeren voorbij de schantse van Sint Andries, van daer een goet deel volcx mede
te nemen ende so in de Tielreweert te commen, in welcke meininge hij naer de stadt
vanden Bosch toequam, maer mits eenige commissarissen den 15en deser tvolck in
de schantse Sint Andries meynden te monsteren, ende die daertoe buyten de schantse
op de contrescharpe hadden gevoert om te beter te weten, wie se dan mede souden
mogen nemen, begonst tselve volck te muyten, omdat sij den commissarissen
vraechden wat gelt sij naer de monsteringe souden ontfangen ende dselve antwoorden
een daelder, een maent solts aen laken ende 2 pont broot daeghs, welck laken sij
seiden te Bruessel te wesen, waerop de soldaten riepen, ten Bosch ende te Graef is
laken genouch, wij hebben elcx maer een maent solts gehadt tsedert dat tleger vertoogh
ende nu wilt men ons van hier brengen sonder gelt. De commissarissen ende capiteinen
dit geroep hoirende ende vresende ongeval, begonnen naer de schantse te wijcken,
ende eyntelijck te loopen, maer de soldaten drongen met heur mede in, ende in tselve
dringen wierpen sij een soldaet vande brugge af in twater, maer de overicheyt
souckende dit rumoer te stillen, gaven elcken soldaet een daelder, twelcke eerst wal
scheen te doen, dan evenwel maeckten de soldaten tsavonts ten 7 uyren alarm ende
schooten over de schantse ende quamen so alles in de wapenen bijeen, doen gingen
sij naer de logementen vande capiteinen, die plunderden sij ende namen alle de
overicheyt gevangen, in twelcke veel officiers gequetst worden. Den 16en sonden sij
alle heur overicheyt naer den Bosch ende seiden te willen hebben 30 maenden solts
ende dat tgeschut ende amunitie vande schantse alleen so veel ende meer weerdich
was. Sy plunderden otck tlogement vanden Gouverneur die absent was ende vonden
daer ontrent 1700 Philips daelders ende 300 cronen aen gelt, ende stelden heur aen
om plat uyt te degen te muyten. Die van Crevecueur dit verstaende, begonnen den
17en mede te muyten. Dit schielijck muyten ende refus van die van Hamont, heeft la
Bourelotte so het schijnt van sijn meininge ofte voornemen afgestoten.
De Heer Sidlenisky, die tot Bommel gesonden was, de eerste aencomtste verstaende
screef den 16en naer Gr. Lodewijck ten eynde hij mette ruyteren die bij hem waren
in alle haest naer Tyel ende Tyelerweert soude afcommen, die den 17en daerop uyt
Arnhem vertoogh ende naer Tyel quam, doende de ruyteren van Panier, die tot
Panderden gecommen
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waren oick wederom keeren, ende dede vele andere ruyteren mettet voetvolck in de
Betuë sacken. Hieruyt ende uytet commandement aen Sidnisky gegeven schepte den
Gr. van Hohenloe sulcke indignatie, dat hij Sidlenisky dreyghde te deursteecken.
Sijn Excie daer en tusschen siende, dat t’ijs overal even hardt worde ende hoirende
dat den viant in Brabant begonst te versamelen, schreef den 15en ende 16en dat men
alomme bijten soude, volgende d’ordre te vooren geraemt ende dat die van Dordrecht
mede heur stadt rontsomme souden doen bijten (heur imputerende daerinne alle te
grote negligentie) ende dat se deur de boeren doen bijten souden van Dordrecht af
naer de kercke van Papendrecht toe, ende van daer voorts achter Crayesteyn omme
tot Heinengat; item vande stadt af naer Pittershouck toe ende deur de Kille heen tottet
open water toe. Hij adverteerde oick alle steden ende plaetsen wel toe te sien ende
op heur hoede te wesen, maer den 17en advertentie crijgende dat den viant marcheerde
ende noch niet wetende van t’contremanderen bij Sidlenisky aen Gr. Lodewijck ende
sijn volck gedaen, sondt terstont in poste naer den selven Graef om hem met sijn
volck naerde Tielerwaert te doen commen ende vertoogh selve naer Gornichem den
18en, doende so veel volcx marcheren van alle canten als mogelijck was, daerom hij
oick bescreef de Brabantse ruyteren. So haest hij tot Gornichem quam, creegh hij
brieven van Sidlenisky, adverterende dat hij Gr. Lodewijck gecontremandeert hadde
ende van t’miscontentement dat den Gr. van Hohenloe van sijn commandement
hadde. Hij creegh oick tijdinge dat Gr. Lodewijck al tot Tyel was ende dat de
garnisoenen van St. Andries ende Crevecueur waren gemutineert, ende dat la
Bourelotte daerdeur in sijn reise niet alleen en was geretardeert, maer oick
ganschelijck begonnen was weder terugge te keeren om sijn volck van een te scheiden,
mogelijck mede eenige alteratie vresende, waerom sijn Excie goet vont te scrijven
aende gemutineerden van St. Andries, dat hij een voorstander van alle soldaten was
ende niet liever en dede als dselve tot heure gerechticheyt te helpen. Dat se dat hadden
konnen bespeuren uytet geene hij te vooren gepresteert hadde aende Italianen van
Sichenen, die tot gelijcke extremiteyt gecommen waren, dwelcke niet alleen van hem
bescherminge hadden ontfangen, doen sij vervolcht werden, maer oick met vivres
ende amunitie waren geassisteert, twelcke hij oick willich was heur te doen, indien
sij des van hem begeerden, ofte so se met hem wilden handelen op t’overleveren
vande plaetse, soude hij met heur doen accorderen, heur betalen ende in dienste
nemen ofte pasport verleenen te trecken waer sij souden willen.
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Desen brief ontfingen sij, maer en gaven tsedert daerop geen antwoort. Deur dese
mutinatie brack den tocht bij la Bourelotte voorgenomen aen d’een sijde ende oick
den tocht bij Gr. Lodewijck voorgenomen aen d’andere sijde, omdat dselve mede
daernaer den doye op tlijf crijgende, niet anders als tconvoy en konde doen, want of
wel sijn Excie verseeckert wesende van twechtrecken van la Bourelotte, terstont aen
Gr. Lodewijck schreef, dat hij met sijn tocht voorts gaen soude, ende Gr. Lodewijck
daerop den 18en weder naer boven marcheerde, so en quam evenwel van hem
besonders niet, omdat sijn Excie noch den 19en wederom schreef, dat hij noch blijven
soude, dewijle den viant noch scheen bijeen te blijven, waerdeur de wagens aen
Sgravenweert ontladen wierden ende naer Arnhem gesonden, twelck Gr. Lodewijck
siende, ende dat den doy op de hant quam, sondt hij alle de Francoisen ende Engelsen
weder naer garnisoen, verlatende den tocht op Venloe, ende bleef met de reste noch
eenige dagen leggen om tconvoy te doen, om den viant middelertijt daervan min
suspicie te doen nemen. Ende hiermede ging over dese lange ende harde vorst, in
dewelcke alle stromen over de dry weecken gansch vast gelegen hadden, ja so vast
dat in Februario voor Dordrecht over tijs naer Papendrecht gebracht werden eenige
veltstucken leggende op heur affuyten, daeraf de swaerte op thooft van een nagel
moste drayen, sonder dat bij den viant met die occasie yet anders gedaen werde, als
de voors. cleinen tocht van la Bourelotte, daer se nochtans lang naer sulcken occasie
schenen gewacht te hebben, daerinne de goetheyt Godes te bemercken is, dat nu t’ijs
lach, hij de sake vande vianden so dirigeerde, dat se niet doen en konde dat dese
landen mocht schadelijck wesen.
De oirlochschepen vande Staten hadden over eenigen tijt genomen ende in Zeelant
ingebracht eenige schepen gedestineert op Cales in Vranckrijck, waerover den Coning
hem aenden Agent Aerssen seer hadde beclaecht ende met groote toornicheyt geseyt,
dat hij hem ende sijn lant also vande Staten niet en soude laten gourmanderen, maer
dat hij daeraf sijn reden soude hebben, al soude hij doen dat hem leedt, ende dese
landen geheel bederffelijck ware, tsij met schepen ofte volck tegen dselve te lichten
ofte die totten pays te dringen, waeraf denselven Agent de Staten Generael
verwittichde. Den Coning hadde bijnaest met gelijcke hevicheyt gescreven aenden
Gouverneur van Cales, den heere van Vicqué, daeraf den Agent Sailly mede aende
Staten screef, hadde oick seer hardt aen sijn ambassadeur Busenval gescreven, die
daerop ontrent dese tijt een seer harde intercessie ende propositie dede.
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[Den 15en, 16en, 17en ende 18en Februarij]
Den 15en, 16en, 17en ende 18en Februarij was men alomme seer doende omme te bijten,
twelcke geschiede van Pittershouck ende de Kille bij Dordrecht naer de stadt, naer
Papendrecht ende Heinengat toe, ende van daer voorts naer Gornichem ende van
Gornichem af meest alle de Linge. De Lecke werde gebijt van Crimpen af totte
Grebbe toe ende noch veel binnenwateren, daertoe de boeren alles op de been ende
in de wapenen waren ende togen vele mette vliegende vendelen om te bijten, twelcke
wel tot groote costen van tplatte lant streckte, maer wederom groote verseeckertheyt
gaf, dewijle t’ijs seer dick ende stijf was.
Den 15en Februarij creegh men mede seeckere ttjdinge dat de vloote vande Staten
oppet wedercommen was ende veel te Plemouth voor ofte inne de haven waren ende
eenigen hier onder tlant. Dat den Generael Verdoes al lange doot was geweest, ende
op Sint Thomé gestorven, dat meest alle tvolck mede vande quade locht gestorven
was, hoewel sij anders eenen goeden buyt in tplunderen vande stadt gemaeckt hadden.
Tverlies vanden persoin vanden Generael, mitsgaders van so groote menichte van
crijghs ende bootsvolck werde voor een swaer ongeluck gereeckent ende van
importantie, omdat bijnaest niemant in dese landen en bleef om gelijcke voyagien
meer te commanderen. Nietemin om noch so veel mogelijck was de reste vande
swaricheyt te voorcommen, sonden die van Zeelant terstont alderhande schepen van
oirlogen in zee, om de schepen vande vloote te bejegenen ende te ververschen van
volck, ende also in tlant te brengen, sonderlings omdat men verstont dat op veel
schepen niet so veel gesont volcx en was, datse souden in tlant konnen gebracht
worden. De sware vorst veroirsaeckte mede, dat se veelal de custen ofte haven vande
Wielingen mosten nemen, waerom de Staten Generael naer Zeelant sonden den
commis Dirck van der Does, om met die vande Almiraliteyt aldaer terstont te
procederen tot inventorisatie van alle de goederen op de schepen bevonden. Een
schip te Wielingen innecommende met 2 coopvaerders, naemen onversiens de custen
van Vlaenderen wat naer, daerom de galeijen den 15en op heur uytquamen ende alle
dry de schepen namen. Op dit schip en waren mer 12 gesonde mannen, die alles
metten capitein swaer gequetst werden eer tschip werde verovert. Twas een vande
grootste proviantschepen ende hadde ingeladen 420 suykerkisten, met alle twelcke
de schepen naer Sluys gebracht werden. De coopvaerders quamen uyt Vranckrijck
ende bij faute van heur stierluyden in dit verdriet. Anders quam den 21en in den Hage
den stierman die in tginsvaren op tschip vanden Generael ende in twederkeeren op
tschip van Cornelis
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Leyenss. Vice Almiral geweest was, dwelcke in de Staten Generael rapporteerde,
dat de vloote, den 19en Octobris op t’eilant van Sint Thomé leggende onder de linie
equinoxsiael gecommen was, daer se op de rede 2 schepen gevonden hadden een
van Amsterdam ende een van Rotterdam die geladen waren, dat se terstont aen lant
ende naer de stadt die open lach waren gevallen, dat alle de innewoenders al van
smorgens vrouch so se de schepen van verre hadden sien commen naer tgeberchte
gevlucht waren, in vougen dat se recht voor den middach daer aen lant commende
in de stadt binaest niemant en vonden, dan op tcasteel was den Gouverneur vande
plaetse met eenich crijsvolck; dat den Generael naer veroveringe vande stadt den
innewoenders deur tgeberchte hadde willen vervolgen ende daerover seer vermoeyt
geworden wesende een peert ontboden hadde, waerop meinende te stigen brack der
stegelreep, omdat die deur de groote hitte versengt was, ende hij was ter eirde
nedergevallen ende hadde hem van dier tijt af qualijck bevoelt tot sijn doot toe; dat
hij evenwel ordre hadde gestelt om de castelen te doen beschieten, die heur terstont
overgaven, daermede den Gouverneur ende anderen van tlant in sijn handen quamen;
dat hij op tprincipael casteel hadde gevonden 26 metale stucken, daeronder 2 waren
van 12.000 £ swaerte elcx; dat op t’ander casteel gekregen waren 4 metale stucken.
Dat in t’eerste innenemen vande stadt den Lieutenant Colonnel Storm de voortocht
hadde gehadt ende mer een man verlooren hadde, omdat tvolck alles wech was. Dat
se in de stadt gevonden hadden 28c. suyckerkisten bij estimatie weerdich ontrent
300.000 £; noch 160 pijpen Spaense wijn met veel olie, wolle, catoen ende
manufacturen van laken, bayen, grof greinen ende anders bij de voors. 2 schepen
daer gebracht. Dat se oick eenich gelt gekregen hadden vande rantsoenen dergeener,
die op de castelen waren. Dat se den Gouverneur mede herwerts hadden gebracht,
dat den buyt in alles wel weerdich was over de 600.000 £ ende noch meer wesen
soude, indien de voors. 2 schepen met heure ladinge mede prijs mochten wesen, die
daertoe medegebracht hadden. Dat den Generael den 24en Octobris was gestorven,
clagende seer over de infectie vande locht, die hij te vooren niet geacht en hadde;
dat hij heimelijck op t’eylant was begraven, opdat d’ingesetenen hem maer niet op
en graefden ende schendelijck mishandelden. Dat hij voor sijn doot 7 schepen
gedestineert hadde voorts naer Bresilien te gaen onder tcommandement van Broer
Janss. van Medenblick, van dewelcke tvolck niet aen lant en was geweest in Sint
Thomé ende daerom naer apparentie niet so seer gequelt en sijn geweest mette infectie,
dat deselve schepen
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oick derwerts sijn gevaren. Dat se in t’eilant 17 dagen doende waren geweest om te
laden alle tvoors. goet, ende dat tvolck daer en tusschen heur weinich voor de groote
hitte vande quartieren hadden gewacht, maer evenwel weinich op t’eylant gestorven
waren. Dat in twederkeeren den Vice Almirael Cornelis Leynss. tcommandement
over de schepen, ende Gerard Storm over tcrijsvolck naer de doot vanden Generael
hadden gehadt. Dat se voor heur wech gaen eenige stucken vande castelen hadden
doen springen ende de stadt gansch verbrant, die lichtelijcker brande omdat se gansch
van hout was, dat se oick verbrant hadden 5 schepen ende 2 barcken voor de stadt
bevonden, omdat se die bij gebreck van volck niet en konden mannen; dat se den 4en
Novembris wederom tscheepe gingen, maer noch bleven wachtende op t’rantsoen
vanden Gouverneur vande plaetse, twelcke niet commende, maeckten den 5en weder
seyl, om naer dese landen te commen, met last bijeen te blijven so veel mogelijck,
ende so se versteecken werden op zee, malcanderen te Pleimouth in Engelant te
wachten. Dat de sterfte seer starck was gecommen onder haer volck, naer dat se van
t’eylant af waren, in vougen dat meest alle de capiteinen te lande ende in min als dry
weecken tijts wel 11c. menschen op de vloote gestorven waren, meest so se vermoeden,
omdat se uyte hette van die lucht in dit coude saison tegen de coude aangecommen
waeren, dat heur infectie seer verswaert ende de doot doen volgen hadde. Dat se den
23en Januarij met een tempeest alles van malcanderen waren versteecken, ende tsedert
malcanderen weinich wederom hadden gesien. Dat tsedert noch veel volcx was
gestorven ende dat mitsdien de schepen alles seer weinich volcx op hadden ende
daerom te Pleymouth niet hadden derven blijven, maer recht deur naer de landen
gecommen waren. Dat den colonel Gerard Storm hier ontrent de hoofden gestorven
was ende sijn broeder in de canal, dat hij niet en wiste dat vande capiteinen te lande
in tleven waren anderen als Calvaert ende Renier du Camp; dat vande
scheepscapiteinen mede doot waren Cloyer, Loot, Steyn ende meer anderen, ende
in summa seide so veel, dat men niet dan te veel verstont de groote ongesontheyt
van die quartieren ende t’jammerlijck verlies van volck, welcke infectie men daernaer
vernam bij gecommen te wesen, omdat se in die heete landen heur niet genouch en
hadden gewacht, maer den landsaten deur tgeberchte met heur wapenen hadden
willen vervolgen, ende als sij te warm geworden waren, dat se dan totten hals toe in
twater liepen, twelcke daer so pestilentiael is, dat de landsaten heur alleen totte cuyten
toe niet en durven int water baden; bovendien en hadden sij heur niet genouch
getempert van dranck (twelcke daer oik
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dangereus is) maer gevolcht den raet van heuren apotheecker Jacob Janss., die heur
riet te drincken ende daermede hem selven ende veel anderen veel te corte dede.
Aldus quam de voors. vloote met de cousse op thooft wederom thuys tot een
merckelijck verderf van alle almiraliteiten van tlant, die niet dan te veel verachtert
wesende, heur selven hiermede ganschelijck in tverloop gestelt hadden, en mits geen
suffissant retour en quam, daerinne verdruckt bleven.
De Grave van Hohenloe, die een groot miscontentement hadde van tcommandement
Sidlenisky gegeven, verstaende dat Sijn Excie op Leerdam geweest was, quam den
20en Februarij met een opgeset gemoet tot Gornichem, daer hij hem terstont
adresseerde aen Sijn Excie, clagende over de oneere die men hem aendede, dewijle
hij daer in tquartier was; dat men een ander sondt om daer te commanderen, seggende
dat hij daerover so gemoeyt was geweest, dat hij Sidlenisky hadde gemeynt te
deursteecken met meer andere woorden, daerop Sijn Excie antwoorde, indien hij ofte
yemant anders yemant deurstack ofte quetste, die in sijn last geemployeert waren,
dat hij dat reeckenen soude als geschiet aen sijn eygen persoin, waerop den Graef
wederom vraechde, waervoorn Sijn Excie hem dan hielt, ende Sijn Excie antwoorde
voor een neef, broeder ende goet vrundt, ende den Graef weder seide, of hij hem
oick niet en hielt voor sijn lieutenant in Hollant, Zeelant ende in de Tielreweert,
daerop Sijn Excie antwoorde neen ende hem daertoe noyt last ofte commissie gegeven
te hebben. Den Graef hierdeur wonderlijck ontset sijnde, liet ten lesten sijn propoost
varen, seggende blijde te wesen dat Sijn Excie hem vlack uytseide sijn meyninge ende
bleef noch den 21en tot Gornichem, maer vertooch den 22en, versouckende Sijn Excie
eenige malen op Leerdam te willen commen, die des weigerde. Velen meynden dat
hieruyt wel wat quaets mocht rijsen ende dat nu begonst uyt te breecken de misgunste
die se malcanderen nu so langen tijt gedragen hadden ende hieldent daervooren, dat
den Graef de saken daerbij niet laten en soude, mits hij t’anderen tijden vernieuwinge
van sijn commissie van die van Hollant hadde gehadt, daerop anderen meynden dat
die van Hollant niemant en mochten committeren tot Lieutenant sonder consent
vanden Stadthouder ende sonderlings niet over Zeelant, de Tielre ende de
Bommelerweert. Sijn Excie sustineerde dat met sijne commissie alle commissien van
sijn heer vader ende anderen mosten gecasseert blijven+.
+ In het archief des Konings ligt de brief, dien Hohenlohe den 2den Maart 1600 over deze
aangelegenheid aan Maurits schreef. Hij verontschuldigt zich daarin over hetgeen hij in
tegenwoordigheid van den Prins gezegd had, doch dringt aan op zijne erkenning als Luitenant
Generaal, op grond van de commissie, welke Willem I hem had verleend.
Den 9den Maart antwoordde hem de Prins in zeer beleefde termen, doch verklaarde tevens
bepaaldelijk, dat hij ongeneigd was eene commissie als die, waarop Hohenlohe zich beriep,
te erkennen.
‘Zoo wij dan oock,’ schrijft hij, ‘dyenvolgende uyt oprechte ongeveynsden gemoede aen U.
L. verclaerden geen U. L. bestendighe commissie gesien te hebben. Nyet dat ons onbewust
was in wat manieren de welgedachte Heeren Staten bij verscheyden hunne resolutien veelerley
merckelijcke veranderingen naer noottruft vanden beswaerlijcken staet vanden landen int
stuck vande regeringhe gedaen hadden. Waermede van tijde tot tijde zoowel hunne eygene
commissien ende ordonnantien als te voorens onses gelieffden heeren ende vaders hoochl.
mem. vernyeticht oft verandert ende vernyeuwt zijn geworden, behalven dat men deselve
bij S. V. G. droevigen affganck verstonde te cesseren. Maer omdat ons mede wel indachtig
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Die vande schantse St Andries gingen evenseer met muyten voort ende maeckten tot
electo een Wael genaemt Anthoine de Sancy ende tot Gouverneur over tsluyten ende
ontsluyten vande schantse ende bewaringe vande amunitie ende om met alle partijen
te spreecken een hooch Duyts genaemt Andries Breder, scriver geweest van
Clockman, mits sij also waren verdragen, dat d’eene natie den electo soude kiesen
ende d’andere den Gouverneur. Sij stelden noch tot Sergiant Major een jong edelman
van thuys van Achicourt genaemt Gabriel de Nouelles, sij reformeerden 6 compagnien
ende maeckten daeraf 8 compagnien Walen ende 3 compagnien Duytsen ende stelden
capiteinen daerover, makende heur stuck so vast, of sij altoos souden willen muyten.
Die van Shertogenbosch sulcx vresende, screven den 18en een brief aen heur, daerbij
sij heur vermaenden de eere vande Walsche ende Duytse natien voor te staen ende
tfort voor den Coning ende voor den Ertshertoge te willen houden totten lesten toe,
dat sij tot Bruessel hadden gesonden ende de gelegentheyt der saken van tfort doen
remonstreren ende versoucken daerop remedie gestelt te worden, dat se niet en
twijffelden daer soude haest inne voorsien worde, so dat se contentement souden
crijgen; dat se middelertijt uyt heur stadt alle proviande ende nootelijcheiden mochten
doen halen ende genieten alle goede gebuyrschap als oyt te vooren, twelcke sij screven
om te sien of sij heur daermede in devotie

was, dat naer de acte van resolutie op U. L. vertooch ende versueck uytgegaen den 1sten
Februarij 1590 (dewelcke ons erachtens in desen deele de leste geweest is) noch van der
voorn. Heeren Staten noch van onsen tweghen daerop tzedert yet gevolght noch gedaen zij,
ende dat U. L. sich oock de forme van Lieutenance, daerbij voorgestelt, nyet en liet bevallen
mits welcken wij oock geene materie en hadden, ons dyenaengaende te verclaren, ende t’selve
alsdoen nyet geschiet zijnde, bevinden ons tegenwoordelijck nyet bevoeght, naer verloop
van zoo veel jaeren, daerinne yetwes te duyden nochte doene. Ten waere welgemelte Heeren
Staten, naer hunne aendachtighe wijsheyt ende voorsichticheyt ons daertoe van nyeuws
mochten veroorsaecken, als wanneer wij ons des naerder hadden te berichten.’

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

527
konden houden. Desen brief quam met een tambourijn ende een soldaet die veel
vrouwen ende de uytgejaechde officiers naer den Bosch gebracht hadden ende werden
tusschen den Bosch ende de stadt gevangen gekregen bij eenige onse soldaten uyt
Hesel, doch liet den Colonnel Huchtenbrouck den brief (naerdat hij copie + daervan
genomen hadde) metten tambourijn naer tfort van Sint Andries gaen ende sont een
ander tromslager mede om t’rantsoen te halen.

[Den 22en Februarij]
Den 22en Februarij was dachvaert vande Staten van Hollant om t’arresteren de
middelen noodich om te vinden de penningen vande consenten vanden
tegenwoordigen jare, daerinne verscheiden voorslaegen waren, so vande verhoginge
vande verpondinge, van tlastgelt behoirlijk in treyn te stellen, van te verhogen de
impositie van tgemael, te stellen een impositie op alle waren, die mette ronde maete
gemeten worden, te induceren ende te dwingen alle personen, die in de capitale
impositie yet hebben gegeven, noch tweemael so veel te furneren ende renthen te
coopen, maer naer lang bijeen blijven ende disputeren werde anders niet gedaen als
verdubbelt de impositie van tgemael ende geordonneert dat den 20en Marty alle
commissarissen vande capitale impositie weder souden commen in heur quartieren,
om degeenen die te laech gestelt waren te verhoogen ende die te hooch gestelt waren
naer billicheyt te verlaegen en te doen geven noch tweemael so veel, ende dan
lijfrenthen daervooren te nemen den penning seven ofte losrenthen den penning
twaelf. Op dese dachvaert werden mede vergeven verscheiden compagnien, als die
van Haveskercken mettet casteleynschap van Louvesteyn aenden 2en soine vanden
heere van Asperen genoemt Gedeon Heere van Langerack. De compagnie vanden
Heere van Cloetingen aen sijn soin Walraven mer 3 ofte 4 jaren out, mits de moeder
quijtscholt haeres mans afreeckeninge ende werde voorts nominatie gedaen totte
compagnien van Briauté, Jan van Egmont, Renier van Oldenbarnevelt, Huyge Muys
ende van Hendrick van Meyburch, die onlangs te vooren was overleden, daermede
de dachvaert duyrde totten 11en Marty toe.
De saken van Essex bleven als te vooren, hoewel hij hem totte Mat. gesubmitteert
hadde ende metten Secretaris Cicil eenichsins was gereconcilieert, meest omdat hij
sijn beschuldinge niet en wilde advoyeren.

+ Deze copie is te vinden in de verzameling der bij de Staten Generaal ingekomen brieven op
het Rijks Archief als bijlage bij een brief van den Prins van den 19den Februarij 1600. Het
opschrift luidt: ‘Den Eedelen, Erentfesten, Eersamen, manhaftigen ende vroomen officieren
ende alle gemeyne soldaten beyder natioenen Hoochduytscher ende Welscher op het fort
van St. Andries, tsamentlijck ende elck van hen besondere.’
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[Den 24en Februarij]
Den 24en Februarij begonstet heel starck te doyen, waerom sijn Excie in haeste van
Gornichem weder naer den Hage quam, vresende indien hij te lange bleef niet wech
te sullen connen commen. Gr. Lodewijck maeekte mede gereetschap om metten
eersten tconvoy naer Wachtendonc te doen, want hebbende te vooren wech gesonden
alle de Engelsen ende Francoisen ende de wagenen wederom doen commen naer
Schenckenschantse, ende die aldaer in haeste hebbende doen laeden, is mette 17
vanen ruyteren ende de compagnien te voet van Berendrecht, Bilsteyn, Uytenhove,
Heeckeren, Olivier, Serlambert ende Bronchorst binnen Wachtendonc gedestineert
te gaen, ende met hondert wagens, daerop dvoors. amunitie geladen was, vertogen
den 24en ende commen logeren mettet voetvolck ende wagens ende eenige ruyteren
te Bebbur, ende de reste bleef noch achter Cleef. Den 25en vrouch is hij begonnen
voorts te marcheren naer Marienboom, ende deurde regnieten, ende tsavonts met
alle de troupen ende convoy commen logeren ter Nieukerck, sonder eenige fortune
te loopen. Den 26en vrouch sondt hij alle de wagens met eenige ruyteren ende dvoors.
voetknechten naer Wachtendonc met de patenten om t’ander voetvolck uyte stadt te
trecken ende naer hem te doen commen. De wagenen quamen alles in stadt, werden
terstont ontladen ende quamen mettet crijsvolck te voet weder uyt, daerinne sulcke
diligentie gedaen worde, dat se des middachs meest al wederom ter Nieukerck
quamen, daerom Gr. Lodewijck op den naernoen begonst te vertrecken, nemende
den wech langes Zanten heen. In tvertrecken reedt den ritmeester Panier met sijn
lieutenant ter sijden af ende sagen 6 ofte 7 ruyteren, die se meynden van heur volck
te wesen, doch den ritmeester op heur aencommen twijffelende, keerde weder ende
sijn lieutenant blijvende staen, en werde niet eer gewaer wie sij waren, tot dat hij
gevangen worde. Den viant hadde oick gehoirt dat den ritmeester Gent ende eenige
anderen binnen Zanten waren ende hadde daerom een embuscade gedresseert aen
een holle strate, maer siende dat de trouppen van Gr. Lodewijck nu lange wech waren
ende niemant uyt Zanten en quam, braken sij op, ende corts daernaer quam Gent uyt
met ontrent 20 peerden ende volchde de anderen, die alles dien nacht sonder ander
gevaer quamen te Marienboom ende den 27en aen Schenckenschantse, daer de wagens
weder overtoogen ende alle tcrijsvolck scheide, hebbende Wachtendonck nu van
alles so wel voorsien, dat niet en scheen, dat se eerstdaegs eenich gebreck souden
konnen hebben, ofte dat den viant op heur wat soude konnen doen.
In dese tijt quamen ontrent 11 schepen vande vloote in Zeelant aen,
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die de Gecommitteerde Raden vande provincie terstont aentasten ende deden
inventarieren, sonder den commis Verdoes ofte die vande Almiraliteyt daertoe te
admitteren, die sij seiden sulcx niet te konnen toelaten, alleer de Staten vergadert
souden wesen, twelcke met dese vorst niet en const geschieden, waeraf Verdoes den
Staten Generael verwittichde, die den 25en Februarij noch naer Zeelant sonden den
Almiral Warmont met eenigen uyte Almiraliteyt tot Rotterdam, om daer tegen te
wesen ende ten minsten te beletten dat se de hant op de Hollantse schepen niet en
leiden, te meer omdat uytgestroyt worde, dat se t’meestendeel vanden buyt voor heur
wilden houden. In de Mase quam mede aen een schip met 220 suyckerkisten, d’andere
daer niet wel dervende commen om t’ijs.
Ontrent dese tijt was van sieckte gestorven den capitein Ram, wiens compagnie in
Zeelant gegeven werde aen ...
In deselve tijt was mede een vergaderinge vande Duytse protesterende Fursten tot
Cassel, volgende den recesse van Francfurt ende wachten seer op de comtste vanden
Hertoge van Braunswick, om ordre op heur saken te stellen, in vougen dat wat goets
van heur mocht verhoipt worden, dan den voorn. Hertoge ging hem steecken in groote
moeite tegen de stadt Braunswick om eenige tollen van tinne ende andere waren,
twelcke velen meinden dat de resolutie vande anderen wel soude konnen veranderen.
Omdat den Coning van Vranckrijck seer qualijck genomen hadde het aenhalen vande
France schepen op Calais gedestineert, hadden de Staten Generael dadelijck doen
ontslaen dselve schepen ende ordre doen geven, dat men alle de France schepen ende
Francoisen bij provisie op Cales vrij sonder hier te lande eenige licenten te betalen
soude laten trafficqueren ende screven den 25en Februarij aen denselven Coning dat
hij noch wel indachtich was dat de heeren Nassau ende Oldenbarnevelt hem hadden
verhaelt de hoochdringende redenen waerom sijluyden deur heur Agent hem so
instantelijck deden solliciteren om voor een tijt te consenteren tverbot van traffijck
op de haven van Cales, sonder hier te lande licent te betalen, te weten dat sij geen
ander middel en hadden om heur schepen ter zee te onderhouden dan die vande
licenten ende convoyen quamen, welcke licenten met alle de coopmanschap vande
landen souden commen te cesseren, indien hij tvrije transport op die haven wilde
open houden, omdat den viant siende, dat hij deur een haven, hem so naer gelegen,
sijn volle commoditeyt konde krijgen, te opiniaterder bleef om de licenten niet toe
te laten, om so dese landen vande commercie te priveren, ende als den Coning daerbij
soude willen persisteren, so souden sij
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ten lesten totte desperatie moeten commen ende toelaten de vrije traffijck op alle de
havenen van Vlaenderen, waermede dan de traffijck op Cales soude cesseren ende
sij mette licenten niet alle commersien verliesen. Ende dewijle hij lang gedilaijeert
hadde aenden Agent daerop te antwoorden, so hadden sij, alles goets van hem voor
heur staet vermoedende, tselve dilay aengenomen voor conniventie ende daerom
getracht de traffijck op die plaetse te beletten, te meer so de geheele behoudenisse
van heur sake naest God meest van sulcken verbot hangt, ende hadden gehoipt dat
hij tselve niet voor usurpatie maer voor loutere noot soude genomen hebben. Doch
verstaende sijn miscontentement daerinne hadden alleen te dien aensien dvoors.
resolutie van ontslaginge ende toelatinge genomen. Ende want sij niet lievers en doen
dan hem believen ende daerom geerne heur staet souden conserveren om hem dienste
te doen, dat hij heur staet tot noch toe so goede affectie heeft gedragen, dat oick uyte
voors. traffijck hem ende de sijnen so weinich prouffijts comt ende voor dese landen
een onuytspreecke schade, so hoipten sij dat hij siende de groote noot, hem ten lesten
eens soude resolveren, om sulck verbot toe te laten ofte anders te ordonneren dat sij
daeraf deselve vrucht mochten commen te genieten, ende hadden daerom heuren
Agent Aerssens op alles doen instrueren, versouckende dat hij dselve goede audientie
wilde verleenen, ende uyt sijn Coninglijcke gratie tvoors. verbot toelaten, dewijle
de ruine ofte behoudenisse van heuren staet daervan dependeerde. Sij screven mede
vanden selven date aenden Hertoge van Bouillon, aende heeren van Villeroy, Rhosny
ende du Plessis, dat sij overdenckende de groote schade die sij leden, indien den
viant deur de haven van Cales conde so veel prouffiteren ende trecken, als hij te
vooren uyt alle de Vereenichde Nederlanden gedaen hadden, ende interpreterende
het dilay vanden antwoorde vanden Coning voor conniventie tot tverbot van dien,
omdat hij wel geinformeert was vanden noot van dese landen, die geen ander middel
en hadden heur oirlochschepen te water te onderhouden, sijluyden geprocedeert
waren tot tselve belet, te meer so de geheele conservatie van heur staet daeraf
dependeerde, ende dat den Coning bedencken konde, dat als sij heur schepen vande
custen van Vlaenderen souden moeten wechnemen, dat dan terstont ende metter daet
de traffijck op Cales soude cesseren ende uit desperatie op deselve custe vrij toegelaten
soude werden om mette licenten niet alle de commercie tot ondergang vande landen
te verliesen, maer verstaende t’miscontentement dat den Coning daeraf hadde
geschept, dat sij hem hadden doen representeren, dat de extreme noot heur tot
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sulcx gedwongen hadde om heur staet ten dienste vanden Coning te conserveren
ende den viant van sijn hoipe te frusteren sonder gedachten tot presumptie ofte
usurpatie te hebben met oitmoedige bede heur tselve verbot, twelcke heuren staet
kan conserveren ofte ruineren, toe te laten, dewijle het doch weinich prouffijts voor
hem ende dselve stadt doet. Dat se evenwel de aengehouden Francoisen hadden doen
ontslaen ende vrij laten trecken, op hoipe dat den Koning beter geinformeert wesende
van heure intentie, te sijnen dienste heuren staet sal conserveren ende heur tverbot
voors. toelaten ofte anders daerinne ordonneren, dattet heur tot gelijcke vrucht comme,
als sij naerder vanden Agent sullen verstaen. Ende dewijle sij wisten, hoe seer die
heeren de behoudenisse van heuren staet ter harten namen, so baden sij dselve voor
heur aenden Coning te intercederen ende met heur credyt te wege te brengen, dat
den Coning tvoors. belet niet anders en wilt interpreteren dan naer heur oprechte
intentie, ende uyt conincklijcke affectie heur wilt consenteren tvoors. verbot op Cales
niet te mogen traffickeren sonder licent, dewijle heur behoudenisse daerin was
gelegen, ende dat se deselve heeren daerom altoos verplicht souden blijven. Dese
brieven werden aldus gescreven om den Coninck ter neder te stellen, hoewel dselve
naer om tottet verbot te commen weinich operatie deden.
Hiernaer begonstet heel te doyen ende regende ende waide den 26en veel, maer de
locht bleef noch so cout, dattet bijnaest alle nachten vroes, waerom t’ijs seer langsaem
uyte water quam.
In dese tijt was weder naer Engelant gekeert den Secretaris Edmonts, die tot Bruessel
seer gefestiveert ende onthaelt was, selfs vanden Ambassadeur van Spangien. Ende
men verstont dat den Ertshertoge tot handelaers vanden pays tusschen Engelant ende
hem, genomineert hadde denselven ambassadeur, den president Richardot ende
Verreicken, ende dat hij denselven Verreicken met Edmonts naer Engelant hadde
gesonden om de volmachten ende commissien te thoinen, so wel van Spangien als
van hem. Men hoirde anders dat die van Thienen evenseer bleven mutinerende ter
cause den Ertshertoge heur niet en wilden betalen, als vanden dach af, dat sij gehuldet
waren, ende met de reste van heur achterstellen wilden wijsen op den Coning, dien
tcrijsvolck ongelegen was in Spangien te gaen executeren. Oick verstont men dat bij
den viant een nytnemende schaersheyt van gelde was, so dat niet mogelijck en scheen,
dat se in deselve muterie lichtelijck souden konnen remedieren, daerom velen hier
te lande hoopten dat sijn saken noch in meerder verwertheyt
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souden vallen, ende dat hij nu eerst soude beginnen te genieten de vruchten, van dat
hij met so groten costelijcken leger in twee jaren tijts niet uytgericht en hadde.
In tbegin van Maerte liet sijn Excie tgeluyt lopen dat hij naer Zeelant wilde trecken
om die provincie totte consenten te bewegen ende ordre op den crijgh te water te
stellen ende waert mogelijck te helpen beslichten de swaricheiden ontstaen in tstuck
vande almiraliteyt om heur groote verachtertheyt ende in t’aenslaen vanden buyt
vande vlote, hoewel het mer en geschiede om te beter te deguiseren sijn voornemen
in andere aenslagen.
Omdat die van Groeningen ende Omlanden niet en voldeden de oude restanten vande
consenten nochte oick ordre stelden om heur quote debite te betalen, ofte meer
compagnien op heur repartitie te nemen, was nu dick – ende menichmael in deliberatie
geleit dselve te doen executeren ende op de forme, die men daerinne soude houden,
ende siende dat geen vermaningen nochte intercessien heur conden tot reden bewegen,
waren de Staten Generael ende Raet van State den 27en Februarij vergadert geweest
ende hadden besloten de executie tegen heur dadelijck bij de hant te nemen, ende
dat men tselve soude doen deur den heere van Tijmpel met 6 vanen ruyteren als van
Graef George van Solms, Graef Frederick van Solms, Hamylthon, Parcker, Vere
ende Balen met de vendelen knechten van Garnet, Aldriche, Tourmentieres, ...,
Hannecrot ende Nassau, die trecken souden naer de Drente ende noch eenige Vriesche
compagnien lichten uyt Delfsijl, Bourtang ende Coevoerden, ende daermede trachten
souden te commen binnen Groningen, de stadt te vermeesteren ende dan heur ende
die van tlant tot betalinge te dwingen mette gereetste middelen van lontrecht (dat is
executie bij soldaten te doen). Hiertoe werden denselven heere de patenten ende
instructien besloten mede gegeven met last de patenten tot Utrecht te openen ende
de instructie als hij in de Drente soude gecommen wesen, waermede hij den 4en Marty
uyten Hage naer Utrecht vertooch. Veele vreesden dat dit voornemen yet quaets
soude konnen causeren ende meynden, dat men eer behoirt hadde bij andere wegen
daerinne te procederen, dan te commen tot so extreme schadelijcke wegen van
executie, ende dat men niet alleen en behoirde te besorgen dat tgunt gedaen werde
nu goet ware, maer hiernaemaels oick so mocht geacht worden, omdat sulcken
extremen middel dickwils alta mente repostum blijft ende noch lange daernaer oirsake
tot quaet ende vindicte maeckt.
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[Den 4en Marty]
Graef Lodewijck in twederkeeren naer den Hage bracht daer den 4en Marty met hem
den jongen heere van Rhosne, die sijn rantsoen van 3000 gulden betaelt hadde,
daerover naderhant veel moeite geviel, want niet tegenstaende hij als borge voor den
Grave van Busquoy was blijven sitten voor noch 8000 gulden, daervooren denselven
Graef belooft hadde, nochtans omdat des Conings van Vranckrijck suster, nu marquise
du Pont, voor hem uyt Lorraine gescreven hadde aenden ambassadeur van
Vranckrijck, insisteerde dselve met sulcke vehementie ende onbeleeftheyt daernaer
aende Staten Generael, sijn Excie ende den Raet van State, dat men gedwongen wert
hem te ontslaen op sijn woort, van te sullen wederom commen, indien den Graef van
Busquoy niet en betaelde tegen consent ende wille vande geenen, die totte 8000 £
gerechticht waren, in vougen dat de Generaliteyt voor deselve penningen beswaert
most worden, hoewel den Graef van Busquoy naer te wege bracht dat de sake bij
transactie afgedaen werde. So seer ongelijck ist voor een cleine republycke de groote
heeren aende hant te moeten houden of dselve te moeten caresseren, omdat se dan
de cleinen deur vrese van eenige heure ongunste altoos alles afdrucken wat heur
gelieft, hoe onrechtveerdich het oick is.
Naerdien den Coning van Spangien in de voorgaende jaren van 98 ende 99 veel
schepen in de landen van Hollant thuys behoirende aengeslagen hadde ende aldaer
als verbeurt dede vercoopen aen Oosterlingen ende andere natien, dwelcke mette
selve schepen als heur eigen oick op dese landen quamen handelen, daertegen de
eerste eigenaers met moeiten mosten procederen, so hebben de Staten van Hollant
den 4en Marty laten uytgaen een placcaet, daerbij sij ordonneerden dat d’eerste
eigenaers heur schepen op de stromen van Hollant vindende, simpelijck souden
mogen aenslaen, sonder dat degeenen, die se gecoft ofte in dese landen gebracht
souden hebben daerop yet anders souden mogen pretenderen ofte voor remboursement
ofte moeite van hier brengen eischen, als de vracht der goederen bij heur bedongen,
ordonneerden dat de magistraten vande plaetse daer de schepen aengetast werden,
dien volgende goet cort recht souden doen, ende dat men daeraf niet en soude mogen
provoceren nochte appelleren, omdat se verstonden dat den Coning van Spangien
heur ongelijck dede, dat hij de navigatie gedoogende ende daeraf sijn rechten ende
tollen treckende, sonder voorgaende opsegginge dselve hadde doen saiseren ende
aenslaen.
Ontrent dese tijt hadde den doye so veel gewonnen dat alle revieren ende plaetsen
meest opengingen ende navigabel werden, hoewel dese heele
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maent deur noch seer cout bleef ende meest alle nachten noch vroos.
Ontrent den 8en Marty continueerden vast de tijdingen van t’muyten vanden viant
ende van heur gebreck van gelt, daeraf sij niet dan hoipe van wissel hadden, waerom
Sijn Excie ontsloot, niettegenstaende het vrouch in tjaer was, seer cout ende uytermaten
claddich ende sneuwich, daermede sijn prouffijt te doen ende den viant de schantse
van Creveceur af te nemen om te sien of hij noch middel soude hebben hem te
bewegen ende sijn volck bijeen te trecken, indien jae, hem mettet veroveren van die
plaetse stille te houden ende te sien wat uytcomste de vergaderinge van des viants
volck onbetaelt ende half gemutineert nemen soude. Indien oick neen, naer
gelegentheyt oick aen te tasten de schantse van St. Andries (de eenige conqueste
(naest Berck) ende vrucht van des viants so groten leger in twee jaren) ende hem
oick die af te nemen, om so dese landen wederom mette Mase te sluyten. Tot dit
exploict beraemde hij voor eerst te gebruycken 50 vendelen knechten te voet ende
14 heele canons, 8 halve canons ende 3 veltstucken ende amunitie tot 300 schoten
voor elcx; item 100 wagens, 220 treckpeerden met schepen, schuyten, jachten,
menichte van pallisaden ende andere instrumenten daertoe noodich. Hij beraemde
mede vooreerst geen ruyteren te gebruycken, maer bij noot, daernaer alleen naer hem
te doen commen de 12 vanen Brabantse ruyteren ende met sijn leger te vergaderen
den 19en deser voor Dordrecht, latende ondertusschen een rumoer loopen als soude
hij naer Zeelant gaen, om te min bedencken hierop te geven. Dit exploict werde alle
de volgende dagen seer beneersticht ende gedreven sonderlings so men daernaer
noch vernam, dat de Staten van Brabant een groot miscontentement in de mutinerie
van heur volck hadden, heur daerover seer beclaechden ende daerom niet conden
innewilligen heur quote in de 3 milioenen gulden, nochte de 2 gulden op elcke
schouwe ofte haertstede bij den Ertshertoge geeist, ende dat die van sHartogenbosch
daertegen expresselijck geprotesteert hadden.
Ontrent dese tijt hadde Verreicken in Engelant audientie bij den Raet vande
Coninginne te Richemont, daer hij de commissien voors: thoinde ende verhaelde dat
de Infante niet en sochte dan te verheffen thuys van Bourgondien ende alle oude
alliantien mette nabuyren te onderhouden, ende alrede gelust hadde den Engelsen so
veel te verschonen als mogelijck ware, excuseerde veele saken vande oirlogen ende
onder anderen dat de privilegien de Nederlanden gegeven uyt devotie vande heeren
aende geestelijcken ende uyt miltheit aende wereltlijcke Staten behoirden bij den
Princen als gevers geinterpreteert te worden ende hadde daerop in tlange
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versocht datter middel mocht gevonden worden om de Vereenichde Nederlanden
mede in de vrede te brengen. De Heeren Almirael Chamberlain, Hunsdon Tresorier,
Fortiscuë ende Secretaris waren lang met hem handelende, ende den 12en deser hadde
hij tweedemael audientie, in dwelcke schenen de heeren daertoe geneicht om de
saken meest met hem voorheen te prepareren, maer mits hij geen commissie daertoe
en hadde, most hij om naerder last scriven.
Naernoen tooch den raet naer thof ende Verreicken werde daernaer alomme seer
gecarresseert ende gefestiveert van meest alle de heeren vanden Raet in tparticulier.
Daer en tusschen scheen dat de meeste swaricheyt aencommen soude op tgelt dat de
Coninginne eischende was vande Nederlanden metten Ertshertoge wesende als 20.000
£ sterlings anno 77 geleent ende aen Swevegem getelt, 40.000 £ anno 78 totte comtste
van Casemirus geleent, noch 8000 £ aenden Marquis van Havre getelt, noch 30.000
gelijcke ponden aen Horatio Palavicino afgesproocken, welcke sommen men metten
interesten scheen te begrooten tot op 280.000 sterlings. Men verstont mede dat den
cooplieden in Engelant belast was op te soucken heur vridommen in Spangien ende
in Nederlant, ende die te hove te leveren om in tracteren daerop gelet te worden ende
dat se schenen so gansch gesint te wesen om te handelen, dat men al begonnen hadde
voor te slaen eenigen om totte handelinge te deputeren, als namentlijck den Tresorier
Bouchorst, Sr. Jan de Fortescuë, Milord Cobham ofte Nort metten Secretaris vanden
Raet Beale, ende omdat den Tresorier ende Fortescuë niet lange en souden konnen
absent wesen, dat daeromme der meininge was de saken veel al voorheen te
prepareren, ende omdat Verreicken om naerder last moste scriven, werden alle saecken
voor een maent uytgestelt.
Den Grave van Hohenloe een groot miscontentement hebbende van tgeene hem tot
Gornichem van Sijn Excie wedervaren was, quam den 10en Marty in den Hage om
daerover sijn beclach te doen aende Staten ende den 11en (op den lesten dach vande
vergaderinge vande Staten van Holiant) deur Stelant ende Dimmer sijne Raden dselve
Staten van Hollant voordragen, hoedat hij alle sijne jonge jaren in den dienst deser
landen hadde versleten, veel periculen, gevaren ende quetsuren uytgestaen, hoedat
hem bij hooger memorie den Prince van Orangien gegeven was commissie als
Lieutenant Generael over Hollant, Zeelant, Bommel ende Tielreweerden, dat hij die
ten dienste vande landen met alle getrouwicheit hadde bedient, dat dselve commissie
hem bij den Staten van Hollant anno 90 was vernieut, ende dat dien alles
niettegenstaende hem nu tot Gornichem bij
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Sijn Excie was geseit, dat hij hem voor geen Lieutenant en kende, niettegenstaende
dselve seer veel brieven aen hem hadde gescreven, daerbij hij in d’opscrift hem
intituleert Lieutenant Generael etc. Dat van gelijcken veel Coningen, Fursten ende
heeren hem in dier qualiteit hadden bekent ende brieven aen hem gescreven, in
vougen dat hij nu sonder sijne groote ende onlijdelijcke oneere daeraf niet scheiden
en mochte ende versocht daerom bij heur, als representerende de Souverainiteyt van
tlant remedie in dese sake, ende dat se hem souden willen mainteneren in de voors.
qualiteyt ende sijn Excie, metten welcken hij niet dan alle vruntschap en socht te
onderhouden, te willen bewegen, dat hij hem oick daer vooren wilde kennen ende
houden. De Staten op tscheiden wesende, waren seer verwondert van dese nieuwe
glissende swaricheyt, vonden oick bedencken in de commissie van tjaer 90, als of
die niet met volle kennisse en was verleden ende meynden in allen gevalle seer
ondienstelijck te sullen wesen den voors. Graef te hanthaven tegen tbelieven van
Sijn Excie, committeerden daerom den Advocaet van tlant met die van tcollegie vande
Staten om Sijn Excie van desen te spreecken, ende waert mogelijck te induceren tot
afdoeninge van dese swaricheyt, ende om den Graef te laten blijven bij sijn commissie.
Den Graaf bleef wel 4 dagen in den Hage alleer Sijn Excie aen te spreecken, doch
ging den 14en eens te hoof eeten, ende hielt even starck aen bij de gecommitteerde
raden om ordre op sijn sake te hebben. Den Advocat mette gecommitteerde Raden
gingen den 16en Marty bij Sijn Excie ende spraken hem vande sake, maer dselve
verclaerde ront uyt, dat hij t’anderen tijden aenden Graef doen presenteren hadde
hem commissie als Lieutenant Generael te vernieuwen ende dat deur de heeren van
Sonsfelt ende Oldenbarnevelt; dat dselve dier tijt sulcx hadde gerefuseert, dat hij
hem tsedert noit tot Lieutenant en hadde gestelt nochte daervooren gekent. Dat met
sijn commissie van Stadthouder cesseerden alle commissien van sijn vader ende
anderen gegeven, dat men hem tsijnen onwille geen Lieutenant en mochte stellen,
ende dat daerom de Staten anno 90 de commissie niet en hadden mogen vernieuwen,
sonderlings niet over Zeelant, over Bommeler ende Tielerweerden. Dat hij den Graef
nergens inne en dacht te gebruycken, nochte oick begeerde dat de Staten hem
gebruycken souden in eenige crijsdiensten, dat hij geen Lieutenant Generael en
begeerde, ende als hij der een stellen soude, dat hij dan noch den Graef niet en soude
willen gebruycken, ende bleef met veel propoosten vast daerbij, ende dat hij niet
passeren en conste dien hoin, dat den Graef in sijn presentie gedreicht hadde te
deursteecken de
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officieren die hij in twerck hadde gestelt, twelcke hij seide in sulcken schijn gedaen
te wesen, als of den Graef hem selfs hadde willen aentasten. Ende op tgeene sij hem
verclaerden dat den Graef een groot miscontentement hadde, dat men hem geen
exploicten ter werelt en communiceerde, seide Sijn Excie dat warachtich was, dat hij
hem in lange jaren niet en hadde gecommuniceert ende alsnoch niet en begeerde te
doen, omdat hij geen dingen en const swijgen, tsij dat hij uyter natuiren sulcx niet
en konde doen ofte dat hijt niet en wilde doen om sijn voornemen te traverseren,
meynde mede dattet ondienstelijck was hem ergens te gebruycken, omdat hij nu
langerhant bespeurt hadde, dat den Graef de actien ende dienst van tlant meer socht
te traverseren als te voorderen, ende dat bovendien den Graef bijnaest met meest alle
de colonnellen, ritmeesteren, capiteinen ende officieren van tlant, gelijck oick vanden
voorleden Duytsen tocht particuliere querellen ende symulteiten hadde, die sulcx
nimmermeer wel met hem en souden konnen dienen, waeruyt ende uyte continantie
van Sijn Excie dvoors. heeren wel sagen, dat niet meer raets tot dese sake en soude
wesen, ende dat de jalousie ende miscontenlement te verre gecommen waren.
Meynden mede dat de traversen tvoorlede jaer bij de Duytse Fursten gespeelt, hiertoe
seer veel hadden geholpen ende lieten de saken daerom daerbij berusten, niet weinich
daerinne becommert wesende. Sij deden den 17en hieraf eenich rapport aenden Graef,
maer niet ten vollen om de verbitteringe niet groter te maken. Den Graef hielt hem
seer qualijck, claechde wonderlijck over t’ongelijck dat men hem dede ende versocht
dat de Staten met heur auctoriteyt daertegen mochten voorsien. Sij seiden mer
gecommitteert te wesen om de saken in tvrundelijck af te doen ende daertoe heur
beste te sullen aenwenden ende gaven de beste woorden mogelijck.

[Den 13en Marty]
Den 13en Marty quam den heere van Rijhoven uyt Wachtendonck in Hollant om te
verthoinen eenige poincten totte fortificatie ende behoudenisse vande plaetse van
noode ende te versoucken acte van sijn Excie om te commanderen.
Over eenige dagen was in den Hage gecommen geweest Jan Ameling, Burgemeester
van Emden met brieven van credentie vanden Graef van Emden vanden 3en Februarij
ende vande stadt vanden 8en, in crachte vande welcken hij den 1en Marty in Staten
Generael audientie hadde gehadt, van wegen den Graef ende de stadt, den Staten
seer gegroet ende alle goede affectie aengeboden, ende daernaer hem seer beclacht
over tverbot vande Spaensche navigatie onlangs bij den Staten gedaen ende bij
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placate uytgegeven daerbij sij alles prijs wilden maken, wat sij souden vinden op
Spangien te trafficqueren, seggende dat sij vrije rijcxonderdanen waren, die met
deser landen crijgh niet te doen en hadden ende meynden daerom tegen alle recht
ende redenen te wesen, dat men heur in heur vrije negotiatie soude willen verhinderen
ofte vercorten ende versocht daerom dat tselve verbot in heur regart mocht afgedaen
ende heur toegelaten worden de vrije traffijcke op Spangien, ofte so de Staten in heur
voornemen hoewel tegen de billicheyt souden willen voorts varen, dat se dan ten
minsten vrijdomme wilden consenteren voor de schepen van Emden, die in de rijcken
van Spangien waren ende derwerts waren gevaren voor ofte naer date van tvoors.
verbot, onweetende dat eenich sulck verbot hier uytgegeven was ofte uytgegeven
mocht worden, daermede heur die navigatie conde verboden werden, welke ignorantie
hen immers niet en behoirde te schaden, mits dat se te vreden waren voortsaen ordre
te stellen dat niemant uyt heur stadt meer derwerts soude varen sonder believen vande
Staten. Hierop antwoorden de Staten den 13en Marty, dat se den Graef ende de stadt
bedanckten vande aengeboden affectie ende groetenisse, dat se met den Graef ende
stadt altoos alle goede neutraliteit hadden onderhouden, dat se in desen niet en deden
dan naer vermoegen de Keiserlijcke ende aller volcken rechten die heur toelieten
heur viant te becrencken ende te beletten dat hij van niemant gestarckt en werde, dat
se daerom in crachte van heur placcaten souden trachten te achterhalen alle schepen
op Spangien ofte eenige rijcken van dien handelende ofte traffijckeerende, dat se
meynden metten Graef ende stadt so goede vruntschap onderhouden te hebben, dat
die niet trachten en souden tegen heur verbot met heur vianden te negotieren ende
dat heur leedt was nu anders te verstaen. Dat se nietemin te vreden waren onder de
voors. presentatie vrij te laten alle de schepen te vooren op Spangien gevaren, hoewel
sij niet en meinen, dat die van Emden ignorant van tverbot sijn geweest, mits dat de
goederen, die se gevoert hebben ofte wederbrengen sullen den burgeren van Emden
ende niet den vianden ofte heur adherenten toecommen, maer en dencken voortsaen
daermede niet meer te conniveren, doch willen geerne in alle andere saken den Graef
ende stadt alle goede vruntschap bewijsen ende oprechte neutraliteyt met heur houden,
mits dat se van gelijcken doen ende in heur stadt niet meer voor en nemen alsulcke
proceduren tot voordel vanden viant ende naerdeel van dese landen, als onlangs
gedaen is geweest tegen Vincent Franss. Beiert van Rotterdam, maer alle sulcke
partijdige saken af ende naer dese landen heenwijsen.
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[Den 15en Marty]
Tegen den 15en Marty hadden de Staten Generael in den Hage ontboden alle de Raden
vande Almiraliteiten van Hollant om te adviseren op de continuatie vanden crijch te
water ende op de middelen daertoe voor te nemen ende te delibereren of men niet
eenige nieuwe equippagie op Spangien en soude konnen doen+, maer so men in die
besoingie meynde te treden, quamen ten selven dage in den Hage de heeren Malderé,
van der Warck, van der Hooge ende Joachimi bij die van Zeelant gesonden aende
Staten van Hollant, om daer te remonstreren de sobere gestaltenisse van heur lant,
tverloop vande middelen van heur almiraliteyt, t’apparent verderf ende cessatie van
alle heure neeringen ende consequentelijck van heur lant, indien tegen de galeijen
van Sluis niet en werde voorsien, die heur stromen bij calm weder onvrij maken ende
den coopluyden daervan doen scromen. Met welcke intercessie van Zeelant
tvoornemen van die van Hollant om nieuwe equippagie tegen Spangien te doen,
werde belet, ende afscheyt genomen mettet stellen alleen van eenige ordre tot
bevrijdinge vande zee, vande negotiatie ende vande vischerien van dese landen.
Ontrent dese tijt quam in Hollant een Frans edelman genaemt Hauquincourt, neef
vanden dootgeslagen heere van Briauté om Grobbendonck uyt te dagen ende te
bevechten ende so te vangeren de doot van Briauté. Hij seide dat noch seer veel
edelluyden in Vranckrijck waren die gansch gesint waren den doot van Briauté te
wreecken, metende tselve à la

+ Reeds den 1sten Februarij was dit punt in de Vergadering der Staten Generaal uitvoerig
besproken. ‘Geadviseert wesende,’ lezen wij daar, ‘opte advertentien bij de Gecommitteerde
Raden ter Admiraliteyt in Zeelandt gedaen, bij derselver brieff den 2den Januarij ontfangen
vande galeyen, die in Spaignen alnoch gereet souden leggen om met het eerste bequaem
weder ende wint, herwaerts over oick gesonden te worden, is geresolveert dat men de collegien
ter Admiraliteyt sal aenschrijven ende deselve belasten dat sij tegen den eersten Meerte
naestcommende een ofte twee vuyt haerl. collegien respective willen alhier senden gelast
ende geauthorizeert om d’heeren Staten te onderrichten vande qualiteyt ende quantiteyt vande
schepen, die soo binnen als buyten slants in dienste sijn, hoe die gemant ende met geschut,
munitien van oorlogen ende anderssints versien sijn, om in eenen noot den vijant te bejegenen.
Mitsgaders hoe veele schepen datter ledich leggen, de generaliteyt toecommende, die men
daertoe soude moegen gebruycken, ende om met Sijn Excellentie te communiceren ende
advysen, wat men soude moegen doen ende voornemen om den vijant (mette voorschreven
galeijen over commende ende anderssints) te bejegenen, mitsgaders op het nootelijck
commandement in de vlote ende de besettinge vande haven vander Sluys ende andere
zeegaeten, daerinne, dat den vijant hem soude mogen begeven.’ (Resol. der St. Gen.)
Veertien dagen later zond de Admiraliteit van Zeeland eene uitvoerige lijst van hare schepen
met bijvoeging van de gevraagde opgaven, maar verontschuldigde zich omtrent het zenden
van een afgevaardigde op den 1sten Maart (Resol. der St. Gen. 16 Februarij 1600), waartoe
zij intusschen later toch overging.
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Francoise wat breet af. Hij leverde aen sijn Excie een brief vanden ouden heere van
Briauté, daerbij dselve hem seer bedanckte vande eere sijn soine hier bewesen,
beclaechde tonrecht denselven van Grobbendonck aengedaen ende schreef dat hij
sijn ander soin uyt Italien ontboden hadde om de doot van sijn broeder te commen
wreecken ofte dat hij hem voor sijn soin niet en konde houden, een exempel van een
hete vader. Desen Hauquincourt versocht van sijn Excie assistentie van een trompetter
om een cartel aen Grobbendonck te mogen senden, daerbij hij hem scholt voor een
oneerlijck man, indien hij tegen hem niet en quam vechten ende presenteerde te
vechten een tegen een, thien tegen thien ofte 20 tegen 20 ofte met een partije van
hondert ofte meer. Sijn Excie liet met desen cartel sijn eigen trompetter naer
Shartogenbosch gaen ende schreef aen Grobbendonck dat desen edelman hem tot
assistentie van een trompet hadde gebeden, dat hij des niet en hadde konnen weigeren
ende dat hij daerop antwoorden mochte tgeene hem geliefde, twelcke hij also schreef
om hem de sake niet te schijnen aen te nemen ende den trompetter vrijer te doen
gaen ende keeren. Maer Grobbendonck verclaerde naer hem ongelegen te wesen met
alle de Francoisen te vechten ende omdat hij Gouverneur was in sijn particuliere
querellen niet te mogen uytgaen vechten sonder expresconsent vanden Ertshertoge,
die hij daeraf soude veradverteren, ende naer lange beiden en quam daeraf anders
niet dan dat Hauquincourt sonder yet te doen ten laesten weder vertooch.

[Den 15en, 16en, 17en Marty]
Den Heere van Tijmpel met sijn volck gemarcheert wesende naer de Drente, heeft
Graef Willem daeraf verwitticht, die tot Lieuwaerden was. Den Graef liet hem terstont
weten, dat hij de 4 vanen ruyteren weder terugge soude senden ende alleen bij hem
houden de ruyteren van beide de Graven van Solms ende daermede voorts marcheren
so dat hij den 16en deser smorgens voor de stadt van Groningen mocht wesen. Hij
schreef mede aende gedeputeerden vande Stadt ende Omlanden, dat de compagnien,
die se op heur repartitie hebben mosten, marcheerden ende dat se daerom orde souden
stellen dselve terstont onder te brengen, opdat se niet genootsaeckt en werden op den
boer te vallen tot groote schaede vande landen. Hierop quamen den 14en bij hem twee
gedeputeerden van Stadt ende Landen om te versoucken afwendige vanden aentocht
ende te verthoinen dat de schaden, die tcrijsvolck heur aendoen souden, heur souden
benemen de middelen van voldoen ofte betalen, trachtende evenwel d’een de schult
op d’ander te leggen. De Graef seide dat de last so precys was, dat hij des niet en
konde verhinderen, ende dat billicker was, dat sijluyden,
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die in faute waren, de schaede leden als de goetwilligen provincien ende toogh so
den 15en met heur naer Groningen met de heeren Castrickom, Junius ende Sirxma,
gedeputeerden vande Staten Generael ende Raet van State, daer ten selven dage mede
qnamen verscheiden commissarissen om de 11 compagnien in stadt ende Schuytendiep
leggende te monsteren. Den Heere van Tijmpel terug gesonden hebbende de 4
compagnien ruiteren, marcheerde met de reste voorts. De commissarissen stelden in
stadt ordre totte monsteringe ende brachten onder dat pretext den 16en de 11
compagnien vrouch op de been ende alles in stadt, dwelcke terstont in plaetse van
monsteren de marckt ende poorten besetten. Daernaer quam den Heere vanden
Tijmpel aen met 13 vendelen te voet ende 2 vanen ruyteren, so hij toegewassen was
vande compagnien uyt Coevoerden, Boertang, Delfsijl ende anders. Ende den Graef
mette gedeputeerden vande Staten ontbooden bij heur de burgemeesteren ende eenigen
vanden Raet van Groningen, heur rontuyt aenseggende dat se alle tselve volck mosten
innenemen. Sij beclaechden seer t’ongelijck dat men heur dede, dat men se aldus
boven het tractaet beswaerde, dattet niet heur maer der Omlanden schult was, dat de
quote ende oude restanten niet voldaen en worden, sij namen raet met de gemeenten
ende gildens ende brachten wederom in veel beclachs ende protestatie van ongelijck
ende en konsten niet consenteren t’innenemen van tvolck; de burgeren hielden heur
hier en tusschen alomme seer stille. Den Graef dat siende ende dat tcrijsvolck voor
de poorte nu al veel uyren in een seer dicke sneeu gestaen hadde, heeft de oosterpoorte
doen openen ende alle tvolck inne trecken. Tvoetvolck werde voor eerst in eenige
kercken gewesen ende de ruyteren bleven noch lange op de marckt te peerde sitten,
dan werden ten lesten gebilletteert ende so onder gebracht. Den 17en dede den Graef
aende burgeren verbieden meer wacht te houden ende versocht aende burgermeesteren
alle de reste van tvoetvolck mede te willen doen onderbrengen, mits dat men ordre
soude stellen, dat de servicien bij den Staeten souden betaelt worden, ende dat de
soldaten op heur gagie souden leven; hierop brachten sij se onder. Hij versocht mede,
dat men se terstont elcx een half maent solts wilde doen hebben, om alles desordre
te mogen voercommen. Daerop depescheerden de Gecommitteerde Staten terstont
ordonnantie ende souden voorts sien metten Graef ende gedeputeerden in besongie
te treden, om de saken gansch af te mogen maken. Dit intrecken in stadt geschiede
sonder moeite ende sonder yemant te beschadigen, ende daerom hoipten eenigen dat
de saken noch ten besten souden commen,
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anderen meynden, dat men van nu af de stadt altoos in bedwang soude moeten houden
tot grote costen vande landen, ofte dat te bevresen soude wesen, dat se heur noch
dapper souden soucken te wreecken. Daer waren nu in stadt 24 compagnien te voet
ende 2 vanen ruyteren.
De Staten Generael beslooten ontrent dese tijt Graef Hendrick van Nassau, broeder
van Sijn Excie, te stellen in den Raede van State om de regieringe van dese landen te
leeren kennen ende gaven hem daertoe commissie met last mede vois als een ander
te hebben ende te sitten boven alle de gedeputeerden vande provincien, doch en soude
geen beurte van Presidentschap hebben, twelcke blijven soude bij de gedeputeerden
vande provincien, maer om alle dagen mede in den Raet te commen ende met de
anderen te besongeren, ende dien volgende brachten hem in den Raet van State den
17en Marty de heeren van Hel, van Barnevelt ende Renes van de Aa, daer hij sessie
nam als boven ende den ganschen voornoen bleef sitten naer gelegentheyt mette
anderen mede besongerende, wesende doen out 16 jaren. Dit worde geacht seer
dienstelijck voor den Graef te wesen om hem vrouch in de saken van State te oeffenen
ende aen te doen commen, maer de anderen vanden raet en waren daermede niet seer
verblijt, omdat se tegenwoordich altoos met bedencken van Sijn Excie ende sijn actien
sullen moeten spreecken.
De gedeputeerden vande Staten van Zeelant voors. waren den 17en Marty bij de
gecommitteerde Raden van Hollant ende verthoinden daer eerst bij monde ende
leverden naer den 20en bij gescrifte over, dat se wel gehoipt hadden den Staten van
Hollant in competenten getale bijeen te vinden, doch vertrouden dat de
gecommitteerde raden volcommen rapport aende Staten souden doen so van desen
verthooge als anderen heur te vooren van wegen de Staten van Zeelant ende
Almiraliteyt gedaen, daerop sij alleen gelast sijn vruchtbare resolutie te vervolgen,
te meer so het saison voorhanden is, dat den viant sijn voorgenomen aenslach op
Zeelant soude meinen te effectueren, twelcke alle dagen bevreest wert, ende dat de
t’achterheyt vande Almiraliteyt so groot is, dat daeruyt seditien staen te verwachten
so verre daerinne niet voorsien en wort ende dat d’ordinarise lasten so veel excederen
de middelen, dat die vande Almiraliteyt t’onderhout vande ordinarise schepen niet
en konnen continueren ende dat de Staten dselve niet langer daertoe en konden
assisteren. Dat se alle mogelijck devoir gedaen hadden totte beschermenisse vande
landen ende goet employ van heure contributie ende betalinge van tcrijsvolck met
betrouwen, dat men de provincie van Zeelant niet en soude willen verlaten ende
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daerom versocht hadden assistentie tot onderhout vande schepen vande Almiraliteyt
ende tot defensie vande landen tegen de galeijen, omdat tlant rontsomme open leit
sonder crijsvolck, ende de steden ongefortificeert tegen so groten macht vanden
viant; dat se aengewesen hadden de middelen, daermede dselve landen in
verseeckertheit souden konnen gebracht werden. Hierop werde heur bij de
gecommitteerde Raden van Hollant geseit, dat sij gesint waren heur alle goede
vertroostinge te doen hebben, maer dat de resolutie van dien most genomen worden
in de vergaderinge vande Staten Generael, daer sij beloofden de hant daeraen te
houden dat sij souden gesecoureert werden. Verhaelden heur voorts de meininge
ende resolutie bij die van Hollant genomen tot continuatie vanden crijgh te water
ende te lande ende de middelen daertoe geconsenteert, mits dat een liquidatie werde
gemaeckt onder de provincien om te sien wie meer ofte min voldaen hadde. Daerop
seiden die van Zeelant weder, dat de resolutie van die van Hollant was heerlijck ende
te prisen, maer mits men dselve generalijck in Staten Generael soude moeten nemen,
ende sij niet gelast en waren daerop in deselve Staten in deliberatie te treden, so en
konden sij geen seecker fundament daerop bouwen, te meer so se oick niet gelast en
waren in de voors. liquidatie te treden, ende verclaerden daerbij, dat die van Zeelant
tot beschermenisse vande landen alles sullen doen wat heur mogelijck is ende geen
moeite sparen om so grote somme van penningen bijeen te brengen, als sij met alle
vlijt sullen konnen verwerven, maer siende voor oogen den soberen ende dangereusen
staet van heur lant, so om den tractate tusschen Engelant ende Spangien, als de
galeijen die den viant airede heeft ende noch verwacht behalven tverlies van navigatie
ende traffycke, die noch alle dagen verminderen ende andere swaricheiden meer, so
versochten sij nochmael, dat die van Zeelant promptelijck mochten worden
gesecoureert, dewile tselve kan geschieden mette tegenwoordige macht vande landen,
ende dat tvoornemen tegen de galeijen is de importantste entreprinse, die men in
dese gelegentheit soude konnen aengrijpen. Ende so verre hierop geen vruchtbare
resolutie en valt met dadelijcke executie, so sijn sij bedwongen ende specialijck
gelast, dewijle die van Zeelant alleen den viant niet en konnen keeren, indien eenige
swaricheit hierover quame te ontstaen, dat sij voor God ende alle de werelt daervan
begeeren onschuldich geacht te worden ende van alle ongelucken, die voorders
daeruyt souden konnen volgen, die sij bidden God te willen voorhoeden ende
dengeenen die auctoriteit in de regieriuge hebben te verleenen sulcken advys ende
raet als tot verseeckertheyt vande
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landen van Zeelant wort vereist, ende was bij alle de vier gecommitteerden
onderteyckent.
Den Grave van Hohenloe, wesende den 18en Marty weder te hove wesen eeten,
schepte daer noch meerder onvrede, omdat Sijn Excie hem wederom niet met allen
en communiceerde vanden aenslach, die hij nu voor hadde te doen.

[Den 18en Marty]
Den 18en Marty vergaf Sijn Excie de compagnie ruyteren vanden heere van Briauté
aen Lambert vander Wel van Delft, die mede op de nominatie van dien stont, een
jong aencommende man, die nu eenige jaren onder de cavalerie de wapenen hadde
gedragen. De compagnie van Jr. Jan van Egmont gaf hij aen desselfs lieutenant
genaemt Martijn du Cigne, de compagnie van Oldenbarnevelt aen desselfs vendrech,
genaemt Jacob van Helmenduynen ende de compagnie van Meyburch aen Charles
vander Houve. Ende so de patenten aen tcrijsvolck uytgesonden waren ende die van
alle canten begonnen te varen naer Dordrecht, derwerts mede gebracht werde de
amunitie, is hij selfs met sijn guarde den 19en mede vertogen naer Dordrecht, alwaer
hij alle dingen meest gereet ende tcrijsvolck op t’ancker vont, ende den wint snachts
waijende uyten westen, is hij ten 3 uyren tot Dort tscheepe gegaen ende s’anderen
daechs ten 10 uyren gecommen tot Gornichem, daer hij aen lant ging eeten, om
middelertijt de reste vande schepen inne te wachten. Ten een uyre naernoen ging hij
wederom tscheepe ende quam des nachts aen thuys te Hemert, dan mits den wint op
den avont heel ging leggen en konden alle de schepen daer niet commen. Denselven
19 ende 20en Marty wast heel cout weder ende vroos starck.
De Staten Generael ontfingen desen dach een brief van die van Ceulen vanden 6en
deser, houdende dat se de brieven vande Staten ende Sijn Excie eerst den 3en hadden
ontfangen ende verwondert waren dat de Staten so hart screven voor den predicant
Bourgois, die in heur stadt tegen de gemeine ruste ende religie hadde gedaen, ende
niet alleen nieuwicheyt in de religie hadde willen innevoeren, maer selfs onder sijn
toehoorders een forme van magistratische regieringe (daermede sij de consistorie
meynden) hadde innegevoert, dat se hem daerom hadden gevangen ingetogen ende
bij ordinaris wegen van justitie tegen hem deden procederen, konde hij hem excuseren
ende verantwoorden, soude hij geabsolveert worden, konde hij hem niet
verantwoorden, moste hij de gebeurlijcke straffe lijden, ende gelijck sij heur niet aen
en namen, hoe de Staten deden procederen tegen dengeenen die van andere religie
waren, als sij in heur lant deden leeren,
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so meynden sij dat de Staten heur oick niet en behoirden aen te nemen, hoe sij
procederen tegen dengeenen, die nieuwicheyt in heur stadt willen maken, ende
verclaerden dat se niet uyt passie, maer bij recht tegen den gevangen souden doen
procederen, ende versochten dat de Staten het daervoor niet en wilden houden, als
souden sij daerom de neutraliteyt willen breecken, daerinne sij met alle vlijt geneicht
waren te continueren. Bij dit scrijven en namen de Staten geen groote satisfactie,
omdat heure meininge niet en was te lijden, dat men de religions verwanten also tot
Ceulen soude uytroeijen.

Beleg van Crevecueur.
[Den 21en Marty]
Den 21en Marty sneeude ende stormdet seer. Sijn Excie toogh voorts met alle de
schepen naer Bochoven, ende daer commende sondt Graef Ernst met 10 vendelen
knechten naer Heel, den Gr. van Solms met 10 vendelen knechten over de andere
sijde vande Diesse om daer te logeren ende de schantse te besluyten. Tregement
vande Francoisen ging leggen te Engelen ende retrancheerden heur daer. De Engelsen
bleven te Bochoven bij Sijn Excie. De schantse van Crevecueur was gebleven op sijn
oude forme, maer den viant hadde een vergrotinge aende Bochovense sijde daer om
doen trecken van 3 bolwercken, die alles massyf waren begonnen te maken, in welcke
vergrotinge, hoewel die noch niet volmaeckt en was, tvolck meest logeerde, te weten
2 vendelen vande schantse ende ontrent 200 man uyt St. Andries op huyden daerinne
gecommen.
Desen dach depescheerde de Coninginne van Engelant den audiencier Verreicken,
om weder naer Bruessel te gaen, omdat hij geen last en hadde om op de differentiale
poincten vande handelinge in naerder openinge tot preparatie van dien te procederen,
ende sondt met hem den Secretaris Edmonts met brieven aenden Ertshertoge ende
Infante, daerbij sij heur veel gelucks ende voorspoets in heur regieringe wenste. Dat
se gesien hadde de commissien bij den audiencier gethoint ende met hem daerop
geerne hadde doen treden in naerder openinge vande poincten, die differential sullen
vallen om so de sake daertoe prepareren, dat de gedeputeerden met apparentie van
vrucht hadden mogen bij malcanderen commen; dat Verreicken hem hadde
geexcuseert daertoe geen last te hebben;
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dat se hem daerom met Edmonts weder sont, om deur hem ofte anderen naerder last
te senden, om de differentiale poincten so naer te prepareren als mogelijck, sonder
welcke voorgaende preparatie sij niet en meynden, dat men yet goets soude konnen
doen, hoewel sij anders gansch geneicht was tot vrede ende om de Nederlanden eens
in ruste te sien, indien tselve met gevouchelijcke conditien konst geschieden.
Den Grave van Hohenloe, siende dat hij voor dese tijt in den Hage niet en konde
uytrechten, ende dat Sijn Excie vertogen was sonder hem aen te spreecken ofte te
versoucken mede te gaen, is desen dach naernoen wederom vertoogen naer Buyren,
nemende den wech over Delft bij Don Emanuel, daer hij seer groote kennisse aen
hielt tot meerder bedencken van Sijn Excie.
Ten selven dage gaven de Gecommitteerden van Hollant scriftelijcke antwoorde
aende gedeputeerden van Zeelant, te weten, dat die van Hollant verstaen hebbende,
dat de Staten Generael ende Sijn Excie die van Zeelant aengescreven hadden om heur
gedeputeerden tegen den 1en Marty in den Hage te senden met last om neffens de
andere provincien te helpen adviseren ende resolveren op de tegenwoordigen staet,
welstant, conservatie ende defensie vande landen ende op t’beleit vande oirlogen te
water ende te lande met datter aencleeft, eenige dagen naer dselve hadden gewacht,
maer van heure comtste niet vernemende, weder waren gescheiden. Dat se gehoopt
hadden indien die van Zeelant waren gecommen geweest, dat de andere provicien
heur naer den meesten noot ende beschermenisse vande landen souden hebben
geconformeert gehadt. Nietemin dat se bij heur gecommitteerden gelaten hadden so
goede resolutie, dat op alles soude goede ordre gestelt konnen werden, indien mer
die van Zeelant mede gelast waren. Dat de Staten van Hollant wel bedacht hebben,
dat den viant desen jare d’oorloge sal willen voeren, daer hij de meeste prouffit meynt
te doen, ten ware men hem bij preveniere de wet stelle ende de plaetse wijse. daer
hij se moet voeren. Dat se mede wel bedacht hebben de groote verachteringe van
alle de provincien in tgemeen boven alle de middelen van dien ende namentlijck
vande provincien van Hollant ende Zeelant, so met gelichte penningen op interest,
vercofte landen ende renthen, ende dat de middelen totte oirlogen te water in groot
verloop sijn, in vougen dat in de regieringe van dien wel eenige inconvenienten staen
te bevresen, indien geen promte ordre worde gestelt om de almiraliteiten te
subvenieren, wiens lopende middelen op veel naer niet suffisant en sijn tegen de
lasten van dien, doch hoipen dat met goet devoir van
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alle de provintien, ende voornementlijck van Hollant ende Zeelant ende goede
eenicheyt van dien deur Godes genade alle dselve swaricheiden, gelijck te vooren
in meerder occurentien gebeurt is, wel sullen worden overwonnen, want men gesien
heeft dat de landen met goede devoiren heur selven hebben konnen helpen als den
viant veel plaetsen in Hollant ende Zeelant hadde ende meerder macht als nu ende
dat de Staten veel minder middelen daertegen ende niet soe veel steden in andere
provincien hadden, dat men daerom nu beter moet behoirt te hebben nu de middelen
meer ende de landen van Hollant ende Zeelant vanden viant genouch vrij sijn, dat
de Staten so veel steeden ende sterckten in Brabant ende Vlaenderen hebben ende
meer crijsvolcx om des viants overvallen te weeren ende daer en boven noch faveur
bij bijnaest alle de nabuyr Coningen ende Princen; dat de macht vanden viant te water
wel grooter is geweest ende dat ment noch wel sal konnen overwinnen, indien mer
de landen elcx heur naer behoiren willen evertueren, omdat de forcen die den viant
te water uyt Spangien heeft gekregen ofte noch verwacht niet so groot en sijn, dat
men dselve veel heeft te vresen, ofte dat se bij t’een ofte t’ander middel niet en konnen
te niete gebracht worden. Ende daerom hebben de Staten van Hollant last gelaten
om met de andere provincien die gereet sijn ende die van Zeelant promptelijck te
resolveren op de consenten, als wesende het nootelijck fundament van alles, ende
die gedragen wesende bij sijn Excie met den Raet van State ende Raden ter Almiraliteit
geresolveert te worden ten meesten dienste ende defensie van Hollant ende Zeelant
ende om den viant selfs afbreuck te mogen doen. Dat die van Hollant de saken van
Zeelant so gerecommandeert sullen houden als men van so oude bontgenoten soude
konnen vereischen, wel weetende dat die van Zeelant geen onheil en kan overcommen
of die van Hollant ende Westfrieslant moeten daerom mede lijden ende daerom so
wel alle swaricheit van Zeelant net alle middelen sullen helpen afweren als van
Hollant selfs sonder te meinen dat die van Zeelant alleen behouven den viant te
resisteren, maer dat sulcx volgende de unie met gemeen macht moet geschieden,
daertoe sij altoos willich geweest, ende te volherden noch geresolveert sijn, hoipende
dat die van Zeelant van gelijcken sullen doen, ende dat alle wegen, die tot voedinge
van misverstanden mogen strecken, sullen wech genomen werden, ende dat de
gedeputeerden van Zeelant niet en sullen vertrecken voor dat op alles volcomentlijck
geresolveert sal wesen, opdat van alles wat goets mach verwacht worden, sonderling
voor Hollant ende Zeelant.
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[Den 22en Marty]
Den 22en Marty was sneewich ende claddich weder. De ruyteren van Breda vertogen
naer tleger deur last van Sijn Excie ende de 5 vanen ruyteren van Bergen togen mede
uyt deur gelijcke last om eens deur tlant omme te rijden ende te vernemen wat den
viant dede, ende of hij eenige gereetschap van bij een te commen maeckte. Tvolck
van Sijn Excie begonnen naer de schantse van Crevecueur te approcheren meest noch
vande sijde van Engelen, daer de gront wat sandich ende hooch was. Aende sijde
van Bochoven werde mede snachts een batterie gemaeckt niet wijt vande Mase, ende
bij Sijn Excie quamen noch 6 vendelen Vriesen, die in schepen bleven leggen.

[Den 23en Marty]
Den 23en Marty was schoin weder. Desen dach ging Sijn Excie mette approchen al
voorts ende dede des nachts de batterie meest volmaecken ende de gabions daer
planten ende vullen.
De Staten Generael ontfingen eenen brief vanden 18en deser uyt Groningen van Graef
Willem, daerinne hij heur adverteerde van tgeene den 16en ende 17en tot Groningen
afgeloopen was als hier vooren is verhaelt, daeruyt eenige hoipe namen dat de sake
een beter uytcomtste noch soude nemen.

[Den voors. 23en Marty]
Den voors. 23en Marty waren de gedeputeerden van Zeelant oick in Staten Generael,
daer sij in tlange de noot van heur provincie remonstreerden, meest bij de voorgaende
middelen, ende versochten mede ordre tot heure bescherminge ende daertoe assistentie
van gelt ende volck. De Staten Generael beloofden op heuren noot te sullen letten
ende tot heur defensie alles te doen wat den staet vande landen sal konnen verdragen
ofte toelaten. Naer desen nam de heere Oldenbarnevelt die van Zeelant alleen, ter
cause den Agent Aerssen hem gescreven hadde, dat die van Zeelant deur Sailly
aenden Coning van Vranckrijck souden hebben doen scrijven, dat tverbot vande
navigatie ende handelinge op Cales tegen heuren wille was gedaen, ende dat daeraf
niemant oirsake en was als denselven heere van Oldenbarnevelt, om hem also al den
haet ende onlust van dien op den halse te dringen, twelcke hij heur reprocheerden,
maer sij extenueerden de sake ende seiden, dat also noit gescreven en was geweest
ende dat deselve heere daeraf te milde bericht was, daermede tselve daer bleef.

[Den 24en Marty]
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Den 24en Marty was seer claddich ende regenich weder, ende so tgeschut voor
Crevecueur gereet was om te schieten, quamen ten 7 uyren dry gedeputeerden uyte
schantse, dien Sijn Excie presenteerde uyt te mogen trecken met vendelen, wapenen
ende bagagie ende geconvoijeert te worden
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naer den Bosch, uytgeseyt die uyt St Andries gecommen waren, die wederom daer
souden mogen gaen, twelcke Sijn Excie heur consenteerde, ende vouchde daerbij so
eenigen gesint waren aen der Staten sijde te dienen, dat die daer aengenomen souden
worden, elcx twee maenden solts op de hant crijgen, ofte so se alles wilden blijven,
dat hij se soude doen rangeren onder vendelen, ende officiers uyten heuren daerover
stellen ende van gelijcken twee maenden solts genieten. Indien eenige anderen niet
van St Andries gecommen daer heen souden willen gaen, dat se des mochten doen,
maer indien die van St Andries hiernaer belooft worde een somme gelts, dat se daeraf
niet en souden mogen participeren; die souden willen naer huys gaen soude men
pasport geven ende een stuck gelts. Indien den electo ende Sergiant Major in der
Staten dienst wilden commen, soude men heur eerlijck tractement geven, daermede
hij heur ten 8 uyren weder naer de schantse sondt met last terstont te verclaren of sij
t’appoinctement wilden aennemen ofte niet, ende dat se binnen twee uyren daernaer
souden moeten uyttrecken. Ontrent 10 uyren quamen sij wederom uyt, aggreerende
tvoors. appoinctement ende togen voorts op den naarnoen uyt. Tvolck uyt Sint Andries
gecommen, gingen weder daerheen starck ontrent 130 mannen, daernaer lieten se
van tvolck van Sijn Excie inne commen in de cleine schantse 200 mannen ende de
twee resterende vendelen knechten vanden viant bleven in de buytenschantse, daeraf
t’eene was van Graef Cristoffel van Emden, die consent versochten om aen haer
overicheyt te mogen senden om perdon, ende so se des crigen conden, souden sij
wederom derwerts gaen ende so niet wilden alles debanderen. T’ander wesende een
out vendel Walen van tregiment van Achicourt ging in dienste vande Staten op de
paye ende voet van tlant, mits genietende op de hant twee maenden solts ende was
starck ontrent 100 mannen. Sijn Excie nam desen so liberalijcken aen om te sien of
hij daermede die van Sint Andries soude konnen locken+.
Eenigen uyten Bosch hadden naer Helmont ende Eynhove geschreven om eenige
soldaten, die niet gemutineert en waren naer Crevecueur te doen

+ Onder het opschrift ‘Poincts et articules que Son Exce a accordé a ceulx de la Republique de
Crevecoeur,’ wordt in het Rijks Archief in de Lias loopende van 1600 de overeenkomst
gevonden, die Maurits den 24en Maart met de bezetting sloot, waerbij tevens twee brieven
aan de Staten Generaal, een van den Prins en een van de beide gedeputeerden, Joost van
Giessen en Willem van Beveren, waarin ook het voornemen gemeld wordt om naar St Andries
te trekken en op het toezenden van penningen wordt aangedrongen, daar tot het insluiten van
deze in laag en overstroomd land gelegen schans vooral veel geld zou gevorderd worden.
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commen tot ontset vande schantse, ende scheen of heure meyninge was te sien of sij
se binnen den Bosch hadden konnen brengen. Den viant dede daerop ontrent 500
uytgelesen soldaten marcheren, Spangiaerden, Italianen ende Walen onder tbeleit
van eenige capiteyns. Dese quamen den 24en vrouch voor de stadt vanden Bosch
makende semblant als of se deur de stadt naer Crevecueur wilden trecken vande
Ortense sijde. Den burgers was dit suspect ende en wilden de poorte niet openen,
maer seiden dattet nu te laet was binnen Crevecueur te commen, omdat Sijn Excie
tfort veel te nou hadde beset. Hierop keerden sij ten lesten wederom naer Helmont
ende rencontreerden bij hasart onder wege de 5 vanen ruyteren van Bergen, die, om
alomme den staet vanden viant te ontdecken, uytgereden waren. Dese vielen
tvoetvolck terstont over tlijf, sloegen wel ontrent 250 daervan doot, kregen wel 150
gevangenen, daeronder 2 capiteinen ende een sergiant majoor van een Spaens
regement. Sij lieten de gevangen soldaten alles gaen op de voors. 3 capiteinen ende
7 officiers naer, die voor t’rantsoen vande selve soldaten spraken, ende sij reden noch
dien nacht naer Bredae toe, om daer ontrent te blijven, daer se noch eenige ruyteren
van Grobbendonck rencontreerden, die se meest alles dootsloegen in wrake vanden
heere van Briauté ende legerden voorts dien nacht ter heide om vrij te wesen. Hoewel
dese victorie cleyn was, werde dselve nochtans van importantie gereeckent naer de
tegenwoordige gelegentheyt van des viants volck, die voor een groot deel mutineerden.
Sijn Excie schreef desen dach aende Staten Generael van t’acooort met die van
Crevecueur gemaeckt, dat hij morgen noch hier soude blijven leggen om ordre te
stellen ende dan naer St Andries soude gaen, daer hij mits dit natte weder weinich
soude konnen approcheren.
Ten selven dage repliceerden de gedeputeerden vande Staten van Zeelant op de
antwoorde vande gecommitteerde Raden van Hollant, dat se de Staten van Hollant
bedanckten vande toesegginge alomme bij de antwoorde gedaen ende namentlijck
dat se presenteren alle swaricheiden op Zeelant so wel met alle macht af te weren,
als of se op Hollant geattenteert werde, maer also sij noch geen meerder
verseeckertheyt van promte resolutie ten regarde vande assistentie aen Zeelant te
doen en vinden, dan sij in de mondelinge communicatie hadden verst&en, so sijn sij
gedwongen alsnoch te blijven bij tgeene bij heur verbalijck is verhaelt ende bij
gescrifte overgelevert, vougende daerbij dat sij alhier niet en sijn gecommen ter
oirsaken van eenige bescrivinge, maer afgeveerdicht bij den Staten van Zeelant om
te verthoinen de hoochdringende noot die geen
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uytstel en mach lijden ende promt secours te versoucken, sonder in eenige deliberatien
te treden, twelke de last is vande gedeputeerden van Zeelant ter vergaderinge vande
Staten Generael; dat die vande Almiraliteit in Zeelant tegen den 1en deser heur
gedeputeerden hier hadden gesonden om mette gedeputeerden vande andere
provincien te resolveren op de poincten van bescrivinge. Dat nietemin heur niet en
ontbreeckt aen auctorisatie ofte goede resolutie, gemerckt die van Zeelant presenteren,
alle tcrijsvolck van heure repartitie ende alle heure middelen te employeren (die so
groot ende meerder sijn ende nu veel jaren geweest hebben dan van eenige andere
provincie) op onroerende goederen, consumptien, quotisatie ende alle tgeene men
voorder soude mogen opbrengen, twelcke t’uyterste is dat goede bondgenoten d’een
vande andere souden mogen begeeren ende dat alrede bij die van Zeelant wat
gepresteert, niet twijfelende so verre de saken van Hollant ofte West Frieslant waren
in den staet gelijck tlant van Zeelant nu is, so ten regarde vande galeijen als andersins,
daertegens sulcke voorsieninge soude gedaen worden als gelijck noot ende
gelegentheyt vereist. Dat de heeren Staten van Zeelant noch wel in memorie hadden
de genade die God dese landen heeft gedaen als sij min macht ende min faveurs van
Princen hadden ende mede betrouwen dat God van dese oirlogen een goede uytcomtste
sal verleenen, macr gelijck alsdoen de quartieren, daer den noot meest vereischt heeft,
behoirlijck voorsien ende de steden ende landen van Hollant, Zeelant ende
Westfrieslant onderlinge d’een d’anderen hebben geassisteert, twelcke die van Zeelant
oick hebben bethoint in t’ontset vande benaude stadt van Leiden, so moet men nu
oick doen ende voerts den segen van God verwachten. Dat terwijle niet
volcommentlijck op alles is geresolveert, evenwel des viants voornemen dient
geprevenieert, daertoe crijsvolck ende middelen sijn van noode, volgende tgeene dat
Sijn Excie heeft belieft goet te vinden, dat redene is dat tlant van Zeelant werde
geassisteert met 6 compagnien knechten staende op heur repartitie, die tot Oisteynde
leggen, dat daerom anderen daer mogen gesonden worden. Dat se versoucken dat
daerinne worde voersien bij de middelen, raet ende advys van die van Hollant, ende
dat de gedeputeerden van Zeelant ter vergaderinge vande Staten Generael daerinne
mogen werden geassisteert, also sij niet mogen blijven, ende geen last en hebben
dan secours te versoucken ende de presentatie in heur eerste gescrift vermelt te doen,
dat se weder naer Zeelant moeten, daer der Staten vergaderinge naer heur comtste
wert opgehouden, niet hebbende willen weigeren op tbegeeren van Sijn Excie eenige
dagen hier te blijven ende noch morgen dien dach te
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verbeiden op hoipe dat naerder ende vruchtbaerder resolutie sal genomen werden,
dwelcke, indien so haest niet en kan genomen werden, bij de ordinairis gedeputeerden
van Zeelant sal ontfangen ende bij de Staten met groote devotie verwacht werden.
Dit gescrift was gedateert den 24en maer werde eerst den 25en overgegeven.

[Den 25en Martij]
Den 25en Martij was tamelijck weder. Sijn Excie bleef metten leger stille leggen om
ordre op de schantse van Crevecueur te stellen, dede in de schantse commen de
compagnien van Sprong, Keerweer ende Helmenduynen. Hij dede de retranchementen
vande quartieren alomme afwerpen ende reedt een goet stuck weeghs naer den Bosch
toe om de gelegentheyt te besichtigen. Hij was oick seer delibererende of hij op den
voet bij den viant aengeslagen de vergrotinge vande schantse Crevecueur soude
nemen, ofte dat hij die anders soude maken, mits die forme hem niet wel aen en stont.
Van tvolck vanden viant in Crevecueur geweest waren ontrent 43 die niet dienen en
wilden, dese cregen elck een croen ende werden in een schip naer Dordrecht gesonden
om voorts naer Cales gebracht te worden, d’andere Walen scheurden heur vendel
ende gingen tot 100 toe in dienste van Sijn Excie, daerover tot capiteyn gestelt werde
Jan Gilson, die als Sergiant Major in tfort was geweest ende t’anderen tijden een
vendel gedragen hadde. De compagnie van t’regement vanden Graef van Emden
tooch met ontrent 40 man naer Bochoven om op bescheit te wachten, doch ging naer
mede in dienste vande Staten, werdende onder andere vendelen verdeilt. Sijn Excie
siende dat hij mette wagens in den leger geen prouffijt en konde doen, omdat de
wegen alomme even quaet waren, dede hij die voor een groot deel casseren, gelijck
mede vande treckpeerden.
De ruyteren van Bergen op den Zoem desen dach voorts rijdende naer Bergen,
rencontreerden noch eenige soldaten van Woude die se mede dootsloegen.

Belegeringe van St. Andries.
Den 26en Marty was vochtich weder. Sijn Excie sont vrouch den Colonnel
Huchtenbrouck met de Vriesen naer Alem met 2 veltstucken ende een halve canon
om thuysken te Alem inne te nemen, daer eenigen vanden viant op lagen. Dese daer
commende, deden den viant sommeren ende tgeschut thoinen, die terstont de plaetse
als niet houbaer wesende
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overgaven, ende trocken daeraf met 20 mannen ende gingen naer de schantse toe.
Hiernaer dede Sijn Excie alle sijn leger gaen naer St. Andries ende bij Alem logeren
in schepen. Hij sont eenige compagnien tot Rossum om aldaer aenden dijck wacht
te houden, dewijle mits de hoochte van twater daer weinich vrese was ende dat die
vande schantse daer niet dan met schuyten en konden commen. Hij dede noch ten
selven avont 300 man gaen op den Weert tusschen Maren ende de schantse, om daer
de approchen te beginnen ende een batterie te maken ende op de schantse te mogen
schieten, daerover den lieutenant van Quirijn de Blau gequetst werde.
De gecommitteerde Raden van Hollant desen dach naerder antwoordende op tversouck
van die van Zeelant, verclaerden dat sij bereit waren metten gedeputeerden vande
andere provincien in tgemeen ofte met die van Zeelant ende andere provincien die
gereet souden wesen dadelijck te resolveren op de consenten bij Sijn Excie ende den
Raet van State versocht sonder langer te wachten naer degeenen, die niet gereet en
waren, opdat terstont mach werden gedelibereert op de gemeen defensie vande landen,
ende sonderling van Hollant ende Zeelant, houdende voor seecker dat de consenten
van Hollant ende Zeelant (bedragende bijnaest de 5/7 deelen van alle de consenten)
gedragen wesende, sulcken gewicht sullen hebben bij de andere provincien; dat sij
de haeren oick sullen spoedigen, sonder dat sij konnen verstaen dat op generale
belofte van alle de middelen te willen emploijeren in plaetse vande consenten sulcke
verseeckerde fundamenten konnen geleit worden, als der landen dienst is vereischende,
gelijck van tbegin deser oirlogen altoos is bevonden, dat de landen niet met generale
maer met speciale consenten sijn geregiert ende gedefendeert, ende daeromme hebben
die van Hollant verclaert te vreden te wesen met die van Zeelant de consenten vanden
voorleden ende lopende jare te bewilligen gelijck die versocht sijn so wel tot beleit
vanden oirloge te lande als te water, ende begeeren als noch dat de gecommitteerden
van Zeelant hem daerop rondelijck willen verclaren, omdat de quote in Hollant ende
Westfrieslant niet met min beswaerlijcheyt gevonden en wort als in Zeelant, daer se
heur boven de gemeine lasten met Zeelant noch beswaren met vercoopinge van renten
ende anders, veel hooger als in Zeelant, daerom sij niet konnen bedencken wat bij
goede bontgenoten meer soude konnen gedaen worden, als bij die van Hollant metter
daet gedaen wort ende in alle occurentien in Zeelant gedaen hebben ende noch te
doen geresolveert sijn, op hoipe dat die van Zeelant van gelijcken sullen doen ende
niet

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

554
gehengen dat bij die vande Almiraliteit ofte anderen yet gedaen worde dat tot voedinge
van misverstanden mach strecken. Nopende de ses compagnien leggende binnen
Oisteynde, daerop sullen die van Hollant gaerne helpen adviseren ten meesten dienste
vande landen, waermede die van Zeelant oirlof namen om te vertrecken, heur anders
bij monde alle goede toesegginge gedaen wesende.

[Den 27en Marty]
Den 27en Marty was schoin weder. Twater wies so seer in de revieren ende in de
Mase, dat Sijn Excie de begonnen approchen op de Weert voor Maren most doen
verlaten, waerom hij terstont 3 batterien dede maken op den dijck van Maren, de
twee recht boven de kercke ende de derde beneden de kercke, om daerinne geschut
te mogen planten ende in de schantse naer de huysen ende rosmolen te mogen
schieten, tot bewaringe van welcke stucken hij eenige compagnien knechten aen
denselven dijck dede op de wacht gaen. Hij sondt een trompetter aende schantse om
heur appoinctement aen te bieden, maer die vande schantse schoten naer hem, niet
willende hem hoiren spreecken, daerom hij weder afkeerde. Ende omdat men
advertentie creegh dat den viant eenich volck ontrent de Mase begonst te versamelen,
sont Sijn Excie den Colonnel Gistelles met sijn regement naer Littoijen, om daer
voorts deur te steecken den dijck, ende twater also in tlant van Brabant te laten loopen,
op tgat te schantsen ende te logeren, om den viant daer te steuyten ende te beletten,
dat niemant tgat wederom en stopten. Snachts dede Sijn Excie op den dijck bij Maren
planten 12 stucken geschuts, te weten in elcke batterie vier om naer de schantse te
schieten.
Die van sHertogenbosch heur bevindende in groote swaricheit, screven desen dach
aenden Ertshertoge+, dat heur leedt was dat heur saken so jammerlijck stonden, dat
se tot noch toe aen hem niet en hadden konnen scriven dan van swaricheiden ende
elenden, daerinne sij ende die vande meijerie waren, dat sij nu noch meer subjects
hadden te clagen aen hem als heuren heere als oit te vooren, omdat sij naer so veel
geledenen schaden vande mutinatien der soldaten noch hadden verlooren de schantse
Crevecueur den 24en, ende dat den viant voorts was gevallen voor de groote schantse
St. Andries met so veel schepen ende oirlochgereetschap, dat se niet en wisten wat
van die plaetse soude vallen, te meer so den

+ Eene copie van dezen brief en van de daarbij gevoegde lijst (waarvan de inhoud, behoudens
enkele min beduidende afwijkingen, naauwkeurig door Duyck wordt weergegeven) is te
vinden in den Lias loopende op het Rijks Archief.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

555
viant om tsecours te beletten vast deur stack de dijcken te Littoijen, twelcke van
sulcker importantie is, dat indien den Ertshertoge daertegen niet promptelijck en
voorsie hiernaer tsecours te doen, seer difficil sal vallen, onaengesien men seit dat
die van binnen heur wel houden, hoewel sij hoopten dat den Ertshertoge volgende
sijne brieven vanden 23en Marty daertegen so soude voorsien, dat den viant soude
belet werden, waertoe ende om heur in tijts te voorsien tot resistencie sij hem
bedanckten van gescreven te hebben; dat se hem souden adviseren van tgeene sij
daertoe van noode mochten hebben, ende hebbende gedelibereert daerop met
Grobbendonck, hadden gestelt de bijgaende lijste, versouckende dat se haest daeraf
goede vrucht mochten vernemen, om daermede heur selven te beter te mogen
beschermen, twelcke sij totten uytersten toe geresolveert waren te doen.
1
De lijste hielt: dat se volgende de ordre vanden Ertshertoge mochten wederom
crijgen de 15675 ponden cruyts, 1350 scherpen geleent aenden Cardinael van
Oostenrijck ende om gerepareert ende gemonteert te hebben de stucken, die
denselven Cardinal gerestitueert heeft, meest verloopen ende sonder affuyten;
item 192 schuppen, 150 picken, 150 houwelen, alles den voorleden somer
geleent.
2
Dat hij in voorraet naer de stadt wilde senden 3 heele ende 3 halve canons,
omdat heur geschut meest vervoert ende ontrocken is.
3
Daertoe cruyt, scherpen, duble affuyten ende raeden, mits dan den Ertshertoge
hem daermede altoos sal mogen dienen; 12 canoniers boven degeenen die in
stadt sijn ende gelt tot heur onderhout ende vande ruyteren ende knechten in
stadt leggende ende nu veel ten achteren wesende, daer deur confusie soude
mogen commen.
4
Noch eenige ingenieurs ende middelen tot heur onderhout.
5
Een goede somme gelts in voorraet om in occurerende noot ende armoede te
mogen aenspreecken ter ordonnantie van Grobbendonck.
6
Dat hij heur wilde auctoriseren om af te moogen breecken ontrent de stadt alle
prejudiciable plaetsen, tsij geestelijck ofte weerlijck, ende om de hoochten te
mogen beschantsen, ofte in stadt voeren, mits redelijcke recompense in tijden
ende wijlen te doen, voorraet van coorn om de armoede te subvenieren (mits
de Meijerie is bedurven ende heur coorn midden uyt Brabant moet commen)
die men niet en sal aentasten dan in de uyterste noot ende anders ten dienste
van sijne hoocheit sal blijven. Dese brieven werden geintercipieert ende aen
Sijn Excie gebracht, daer uyt men sien konde de deplorabelen staet van die stadt,
die geconsumeert werde met een seer cleyn vier ende langerhant.
De Staten Generael hadden goet gevonden dat Sijn Excie eenen brief
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aenden Ertshertoge soude scrijven, in faveur vanden capiteyn van tschip uyt St.
Thomé gecommen ende tot Sluys genomen ende daertoe seecker concept ontworpen,
daernaer Sijn Excie aenden Ertshertoge screef, houdende dat dselve van sijn eigen
crijsvolck apparentelijck genouch bericht was van tgoet quartier, dat hij met alle
gevangenen te lande ofte met armade te water om oirloch aentedoen uytgesonden
hadde gedaen, tsedert hem bij den Staten den crijgh te water ende de oirlogen van
t’merendeel te lande waren opgeleit, ende die alles op redelijck rantsoen doen uytgaen,
sonder dat yemant hem kan beclagen. Hoewel vanden beginne is gebruyckt geweest
ende noch bij de Almiraliteiten gebruyckt wort, dat diegeenen, die gecregen worden
op zeroverie van vischers ofte coopvaerders ende daerop steelsgewijse varende,
volgende de placcaten worden gestraft, maer niet die uyt eenige armaden sijn
gevangen geweest als in den jare 88 aen ettelijcke honderden van alle qualiteiten is
gebleecken ende anno 98 aen een goet getal op Cales in Vranckrijck gesonden, die
mede in sijnen handen gevallen waren, dat hij niet en twijffelde of den Ertshertoge
soude gelijcke voet gebruycken tegen dengeenen die in sijn handen waren gecommen
uyte armade van Staten, van ontrent 70 schepen den voorleden jare naer de custe van
Spangien gesonden met canon ende macht om te water ende te lande oirloch te maken
ende heur te wreecken vande proceduren voorgenomen tegen de schippers ende
bootsgesellen, die in Spangien ende Portugael alle commoditeyt gebracht ende de
tollen ende andere gerechticheyt betaelt hebbende sonder waerschouwinge aldaer
bedriegelijck sijn aengehouden ende wredelijck getracteert. Doch verstaende dat den
schippers ende tbootsvolck van een proviantschip vande voors: armade bij ongevalle
voor tgat vander Sluys was gevallen in handen vande galeijen seer rouwelijck
getracteert worden, sonder dat men die op redelijck rantsoen wilt vrij laten. Dat van
gelijcken op deselve galeijen als slaven getracteert werden eenige schippers ende
bootsgesellen als vooren in Spangien aengehouden, die aen dese sijde gelijcke ofte
meerder rouwicheyt mochten causeren tegen dengeenen, die men alreede heeft ofte
noch mach becommen, twelcke tegen de nature van Sijn Excie wesende, hij niet en
meynde dat bij eenige Princen soude goet gevonden worden, so hadde hij desen aen
hem gescreven om te versoucken dat dselve gevangenen beter mochten getracteert
ende op een redelijck rantsoen gestelt worden, presenterende van gelijcken te doen.
De Staten Generael screven mede van desen dage wederom naer Cuelen, dat heur
leedt was, dat heur tweede intercessie voor den predicant Jan
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Bourgeois ende anderen bij heur geen gront en vatte ende dat die van Cuelen in
plaetse van heur als heure goede nabuyren daerinne te believen de sake ten hoochsten
tegen de gevangenen opnamen, daer de Staten niet uyt curieusheit in de Ceulse
regieringe, maer uyt medelijden tot heure religionsverwanten, dwelcke de Spaense
tyrannie ende heur vaderlant hadden verlaten ende om heur gewisse vrij te wesen
binnen Cuelen waeren gecommen daervooren intercedeerden, niet meinende dat men
heur in so geringen sake niet en soude believen, dewijle sij dien van Cuelen in meerder
alle faveur aengeboden hadden, sonderlings als die van Cuelen souden bedencken
dat den ijver tot God die menschen hadde doen tsamen commen om Gods woort te
hoiren, ende dattet een groot abuys is (voor den onpartijdigen) dat men tkiesen van
ouderlingen ende diaconen om den armen te besorgen ende den siecken te troosten
ende anders, als in de oude ende gereformeerde kercke altoos is gebruyckelijck,
soude achten voor seditie ende te willen treden in t’ampt vande wereltlijcke overicheit,
dewijle des verre een ander meininge heeft. Dat oick de intercessie vande Staten
streckt tot onderhoudinge van goede neutraliteit ende vermijdinge van alle
misverstanden, die anders uyt de sware proceduren tegen de gevangenen mochten
rijsen, daerom sij noch derdemael intercederende versochten, dat die van Cuelen de
continuatie van heur vruntschap wilden weerdiger achten, als anderen ten gevalle te
gebruycken rigeur met verclaringe, dat sij de ontslaginge der gevangenen met
danchaerheit sullen erkennen, ofte so sij des niet en willen doen, dat se dan heur de
informatie vande saken willen toesenden om wider inconvenienten te voorcommen.
De Staten hoipten met dese derde intercessie dselve gevangenen te garanderen als
sij oick deden, maer naer lange ende verdrietige gevangenisse ende veel tormenten
den gevangenen aengedaen.

[en 28en Marty]
Den 28en Marty was schoin weder. Sijn Excie dede eenige schooten naer des viants
fort schieten, daertegen die van tfort mede schoten; daernaer wilde hij een tambourijn
naer de schantse senden, maer sij en lieten hem niet aencommen ende schoten
wederom naer hem, waerover Sijn Excie wel 300 schoten op de huysen van tfort dede
doen, om die metten rosmolen waert mogelijck te incommoderen, welcke schooten
veel meer operatie deden dan Sijn Excie wel wiste, omdat se meest met een vallende
cogel in de schantse quamen, deur dien de batterien so verre afstonden, ende men
heeft naer verstaen dat bij aldien Sijn Excie in furie hadde laten voort schieten, dat
hij dien dach bedurven soude hebben alle heur amunitie, rosmolen, cruyt ende anders
dat tot behoudenisse vande plaetse van
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noode is, omdat geen plaetsen binnen in de schantse verseeckert ofte bewaert waren
tegen tschieten vande sijde van Brabant, maer alleen tegen tschieten vanden
Tielrewaert, so verre dat niemant in de schantse hadde mogen blijven, maer hadden
heur alles in de contrescharpe moeten begeven, ende dat se apparentelijck noch dien
dach souden hebben moeten beter coop geven, maer omdat Sijn Excie niet en wiste,
dat tschieten so veel schade dede, liet hij daervan ophouden, waermede die van tfort
tijt ende gelegentheyt cregen om heur rosmolen ende amunitiehuysen met eirde
wallen tegen tschieten vande sijde van Brabant te wapenen ende heur selven middel
te geven langer te konnen houden. Sijn Excie dede mede de kercke van Alem
beschantsen ende eenige vande hoochste gelegen huysen van tdorp binnensdijcks
om voor sijn persoin ende stalle met eenige heeren daer te logeren. Daer en tusschen
werde twater in de Mase so seer hoich, dat alle de uyterlanden ende binnelanden
onderliepen, so verre dat men niet dan de dijcken met de schantse en sach boven
water leggen, daerom Sijn Excie alle tcrijsvolck noch most in schepen laten, te weten
de regementen vanden Graef van Solms, Francois Vere, Horatio Vere, La Noue,
Edmonde, Graef Ernst ende Huchtenbrouck, omdat hij naer de veroveringe van
Crevecueur vast meer volcx bescreven ende tot hem doen commen hadde. De ruyteren
van Bredae hadde hij terstont op sijn vertreck van Crevecueur wederom gesonden
ende in de Bommelerweert laten commen ende tot Amelroy ende Wel logeren, de
vanen van Graef Hendrick ende Conteler om wacht te houden.

[Den 29en Marty]
Den 29en Marty was tamelijck weder. Sijn Excie liet altemet naer tfort schieten, ende
die van tfort schooten wederom, in twelcke sij in een schip leggende recht beneden
Maren quetsten 7 soldaten, waerom veel vande schepen wat lager afdreven, maer
twater werde so hooch, dat men niet en wist waer mette schepen te blijven, omdat
se rontsomme op tlant dreven, ende men daermede geen diep en wiste te houden dan
tegen de schoordijcken.
Dese tijt deur liepen seer deur tlant tijdingen van eenige fregaten ende cleine
galeijen, die tot Duynkercken gemaeckt waren, ende dat den viant daermede vanden
zeecant een aenslach wilde maken, tsij in Zeelant op tlant vander Goes ofte in Hollant
op tlant van Voorne, ofte oick op Scheveling om een berovinge in den Hage te maken.
Dit rumoer hadde nu eenigen tijt seer gecontinueert ende veroirsaeckt, dat Sijn Excie
al voor sijn vertreck in deliberatie geleit hadde om den Hage te beschantsen ende te
retrancheren, daerinne seer veel swaricheyt gevonden worde, maer de

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

559
Staten Generael hoorende dat de tijdingen al meer continueerden, sonden een
commissaris om van Bredae in den Hage te doen commen de vaen ruyteren vanden
Prince van Espinoy, daer Wagemans over commandeerde met eea vendel knechten
te voet, latende last om op t’eerste bevel noch een vaen ruyteren naer den Hage te
doen commen+.

[Den 30en Marty]
Den 30en Marty was betrocken regenachtich weder. Sijn Excie siende dat nu alle tplatte
lant van Brabant onder water stont van Os ende Geffen af tot voorbij den Bosch,
Vlijmen ende Bochoven toe, ende dat daerom den viant tot hem niet en soude konnen
commen, als over de dijcken, nam voor dselve alomme wel te vernagelen ende
besetten, dede daeromme seer arbeiden aende begonnen fortificatie te Littoijen, dede
mede weder opmaken tschansken vanden viant te Kessel, alles om de aencomtste te
difficulteren, waerom hij oick liet besichtigen de kercke van Empel ende de gewanden
ofte sluysen een half mijle boven Empel leggende om daermede te schantsen om so
t’ontset tot dese schantse te beletten. Hij laste bij dage alle uyren 4 schoten op de
schantse te schieten ende alle nachts t’elcker uyre een.
Den lesten Marty was stormich claddich weder, ende twater seer hooch, daerom Sijn
Excie noch stille most leggen, advancerende alleen de begonnen wercken op de dijcken.
Ende omdat weinich voeders in de Bommelerweert was te crijgen, sondt hij de
ruyteren van Graef Hendrick ende Conteler weder naer garnisoen, ende de nieuwe
compagnie Walen van capitein Gilson sondt hij in garnisoen tot Emmerick.

+ De Staten Generaal namen uitvoerige voorzorgsmaatregelen tegen de aanslagen, welke de
vijand aan de zeezijde in ’t zin scheen te hebben. Twee en dertig oorlogschepen onder het
bevel van een commandeur generaal en een Vice Admiraal, wien vier raden, – 3 uit Holland
en 1 uit Zeeland – werden toegevoegd, werden bestemd om de havens van Calais, Grevelingen,
Duinkerken en Nieuwpoort te bezetten. Aan een ander commandeur werd bijzonder gelast,
met zeven oorlogschepen het gat van Sluis te bewaken, terwijl zes buizen met zware steenen
beladen aan de vloot zouden worden toegevoegd om de haven van Duinkerken te versperren.
Al deze strijdkrachten moesten uiterlijk half April op de hun aangewezen standplaatsen zijn.
Verder verzochten de Algemeene Staten, hoewel zij niet geloofden, dat de vijand eene landing
op de kust van Holland zou durven ondernemen, dat de Gecommitteerde raden van Holland
en Zeeland zorg wilden dragen dat langs het strand de noodige bakens werden opgerigt om
in geval van nood de aankomst en de bewegingen van den vijand te kunnen overseinen,
terwijl twee bemande jachten bestemd werden om tusschen Maas-Katwijk en het
Brouwershavensche gat te waken, en berigt te geven wanneer zij mogten ontdekken dat de
vijand eenigen aanslag aan die zijde op het oog had. (Resol. van de St. Gen. 30 Maart 1600).
Tot commandeur op de kusten van Vlaanderen werd later aangesteld Jan Garbrants, tot ViceAdmiraal Cornelis Leunissen, en tot commandeur voor het gat van Sluis de kapitein Logier.
(Resol. van de St. Gen. 8 April 1600).
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Hauquincourt, die Sijn Excie naer den leger gevolcht was ende over eenige dagen van
Grobbendonck op sijn cartel antwoorde ontfangen hadde, is ontrent dese tijt uyte
landen vertoogen, willende so hij seide naer Bruessel gaen om daer beter sijn beroup
tegen Grobbendonck te vervolgen. Maer niet lang naer sijn vertreck quam hier noch
een ander Frans edelman van den huyse van Mongommery, dwelcke aen
Grobbendonck schreef, dat hem leedt was, dat Haucquincourt hem in tberoep hadde
geprevenieert, dewijle hij oick om dselve querelle hier gecommen was, daerom hij
versocht dat Grobbendonck in tselve gevecht een adjonct wilde nemen ende hij soude
hem bij Haucquincourt vougen. Hierop antwoorde Grobbendonck naer, dat hij bedacht
was geweest tegen Haucquincourt in partije te vechten ende met dat gevecht te
volstaen sonder yemants cartellen meer te accepteren, maer dewijle den Ertshertoge
hem des expresselijck verboden hadde, en const hijt niet doen, excuseerde hem
daerom ende verclaerde voortsaen geen cartellen meer te sullen ontfangen ende sondt
daerbij over de copie vanden brief vanden Ertshertoge, daermede Mongommery
mede vertooch.

[Den 1en en 2en Aprilis]
Den 1en en 2en Aprilis stormdet uytermaten seer, daeromme Sijn Excie noch most
stille leggen.

[Den 3en Aprilis]
Den 3en Aprilis stormde en vriesdet seer, twater was noch uytermaten hooch in de
reviere in vougen dat de scheepen mettet crijsvolck meest naer Dryel mosten afsacken.
Daerentusschen dede Sijn Excie sijn begonnen wercken seer voorderen, om den dijck
alomme wel te besetten. Hij gaf mede last tot Empel de kerck te beschantsen, daer
den dijck heel enge was, op d’een sijde hebbende de reviere ende op d’andere sijde
tverdroncken lant, waerom dien pas te besetten heel advantagieus was, sonderlings
omdat recht beneden de kercke een gat was, daer deur men met schuyten uijtet
verdroncken lant const commen in de Mase. Om dselve redenen gaf hij oick last
aende gewanden ofte sluysen boven Empel de vervallen Knolschantse wederom op
te maken.
In tleger bij Sijn Excie quamen de gedeputeerden van Zeelant om daer noch te
versoucken, dat ander volck binnen Oosteynde mocht geleit worden, ende dat de
compagnien op heur repartitie staende, daeruyt getogen ende in Zeelant geleit mochten
werden ende verthoinden heur alomme even verveert. Sijn Excie seide heur toe de
compagnien metten eersten uyt Oisteynde naer Zeelant te sullen senden, ende sondt
daertoe patenten aen andere compagnien om naer Oisteynde te gaen, waermede
dselve gedeputeerden weder vertoogen.
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hadde seer aengehouden dat Sijn Excie hem op Buyren eens wilde commen besoucken,
twelcke Sijn Excie willende alles dissimuleren beloofde te doen.

[Den 4en Aprilis]
Den 4en Aprilis was schoin vriesende weder. Sijn Excie ging naer Buyren, daer hij
ende alle die van sijn hof heerlijck getracteert worden, maer quam op den avont
weder in tleger.
In den Hage in Hollant was men noch al evenseer becommert ende bevreest voor de
galeijen van Duynkercken, welcke vrese seer aengestout worde bij die van Zeelant
om die van Hollant dselve te doen apprehenderen ende also beter te bewegen om
naer haeren houck ofte naer Sluys tleger te brengen. Hierom hebben die vanden Hage
op van dage wapenschou gedaen van heure schutterien, daer anders op den avont
noch quam de compagnie voetknechten van captein Frederick van Nievelt om de
wacht op thof te houden ende tegen den noot bij de hant te wesen+.
Den Coning van Vranckrijck hadde verclaert dat hij desen jare waert mogelijck soude
doen restitueren 200.000 cronen, te weeten elck vierendeel jaers 50.000 cronen, ende
mits die van t’eerste vierendel jaers gereet waren, vertooch ontrent dese tijt naer
Vranckrijck den commissaris Francois Doublet om dselve penningen te gaen halen.

[Den 5en Aprilis]
Den 5en Aprilis was regenich weder, ende tleger lach noch al stille.

+ Uit alles blijkt, dat er in die dagen een algemeene ontsteltenis langs de kusten van Holland
en Zeeland heerschte ten gevolge van overdreven geruchten aangaande de plannen van den
vijand. De Staten Generaal zagen intusschen, zoo als uit hunne resolutiën blijkt, teregt in,
dat er geen gevaar was voor een eigenlijken inval of landing op groote schaal, eene
onderneming, waartoe de Spanjaarden volstrekt niet in staat waren. Dat het hun veeleer te
doen was om op enkele onbewaakte punten kleine strooptogten te ondernemen, of over het
algemeen, daar waar zij de kans schoon sagen, zooveel mogelijk schade toe te brengen, blijkt
onder anderen uit een brief van de Admiraliteit van Enkhuizen, den 30sten Maart aan de
Staten Generaal geschreven, waarin het volgende voorkomt: ‘Wij en connen nyet naelaeten
Uw. Ed. M. te verwittigen dat dye Dnynkerckers met drye scheepen geweest zijn den 23en
deser maent voor Texel ende aldaer genoomen twee scippers coomende vuyt Engelandt,
waerdoor binnen deser steede Enchuysen onder dye gemeene burgerije grooten oproer was,
sulcx dat dye heeren burgermeesteren derselver steede beneffens de gecommitteerden van
anderen steeden ter selver tijde om tslants affairen hyer wesende goet gevonden hebben den
Vice Admirael Jan Garbrantss. met een wel bezeylt schip en met 85 hooffden terstonts nae
zee te senden, tot bevrijdinge vande zeegaeten deses quartiers ende crenckinge vanden vijandt.
Hebben wij teelve mede geapprobeert omme den ingesetenen vande steede contentement te
doen.’ (Rijks Archief, Lias loopende 1600).
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de schantse schieten, ende omdat men sach dat veel huysen in de schantse gebroocken
waren, vermoede hij dat de moelen oick
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gebroocken soude wesen, ende daerom mogelijck sij binnen gebreck hebben, sondt
hij van dage sijn trompetter aende schantse met twee brieven, d’een in Francois ende
d’ander in Duyts om heur te verthoinen den soberen stant daerinne sij waren ende
de cleine ofte onmogelijcke hoipe van ontset, ende te versoucken dat se daerom
tijdelijck met hem wilden handelen, hij soude heur met billicke conditien ende
verseeckeringe van betalinge bejegenen. Sij lieten den trompetter tot aen twater
commen, vraechden wat hij begeerde, ende so hij seide brieven te hebben, riepen sij
dat se geen brieven en wilden ontfangen, maer hadde hij mondelinge last, die mochte
hij seggen. Hij antwoorde anders niet dan dat Sijn Excie de schantse begeerde te
hebben ende daerop met haer te handelen. Sij riepen wederom het ware noch 8 ofte
10 dagen te vrouch, ende als hij trompetter ofte yemant anders weder naer heur soude
commen, dat hij dan most commen vande sijde van Herwerden, want sij en souden
voertsaen niemant meer hoiren vande sijde van Rossum. Sommigen hielden dit voor
een goet teycken, omdat se nu voertsaen scheenen sprake te sullen houden in plaetse
dat se te vooren altoos hadden geschooten ende niet willen spreecken. Desen dach
quam in den Hage de vane ruyteren van Wagemans om op Strange wacht te houden.

[Den 7en Aprilis]
Den 7en Aprilis was schoin weder. De tijdingen begonnen te loopen, dat den viant
hem vast hier ende daer begonst te versamelen, alsof hij eenich ontset hadde willen
doen, ende omdat sulcx onmogelijck scheen, indien mer Sijn Excie de dijcken wel
dede besetten ende bewaren, beval hij de wercken te Littoijen ende te Kessel seer te
voorderen, gelijck mede aende gewanden ende te Empel; ende omdat de schantsinge
te Alem cleyn genomen was alleen op de hoochte van tkerckhof, dede Sijn Excie noch
een ander trenchee maken om alle de huysen van Alem daerinne te besluyten ende
bij noot sijn leger daer te mogen houden; dede voorts altemet op de schantse schieten,
daertegen die van binnen wederom schooten. Hij dede mede een batterie te Rossum
maken, wesende de 4e batterie, ontrent 200 roeden van tfort, ende laste met eenen
den dijck boven Rossum (daer se vande Mase aende Wale loopt) aenden cop te
scharperen ende met borstweringen op te setten. Hij dede oick maken een corps de
guarde achter de kercke van Rossum bij forme van redoute, breet 6 ende lang 9
roeden Dede noch een gelijck corps de guarde achter den dijck maken ontrent 130
roeden boven de kercke aende Mase sijde, ende een gelijck corps de guarde wat
cleynder in tbegrip op den dijck aende Wale sijde, tusschen welcke twee laeste corps
de guarden
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recht op den cop vanden dijck dvoors. 4e batterie gemaeckt worde. Hij gaf oick last
aen Gistelles om op morgen met eenige stucken geschuts te trecken naer thuys te
Batenburch ende dat inne te nemen.
Desen dach cregen de Staten Generael een brief van Caron, houdende dat Verreicken
in Engelant wonderlijck gefestoijeert wesende, doch niet beschoncken, wederom
vertogen was, hebbende corte audientie gehadt bij de Coninginne, ende voor antwoort:
Indien den Ertshertoge ende Infante voor heur selven ende voor den Coning wilden
innewilligen niet te vermanen ofte insisteren in het toecommende tractaet van tstuck
vande cautionaire steden, van tcontremanderen vande Engelse soldaten, die in de
Yereenichde Nederlanden dienen ofte oick vande vrije traffycke op Antwerpen te
doen effectueren voor de Engelsen ofte voor de Brabanders ende Vlamingen op
Engelant, dat sij dan wel gewogen was in handelinge van vrede te treden ende anders
niet, ende dat hem een maent tijts gegeven was om daerop naerder verclaringe vanden
Ertshertoge ende Infante inne te brengen. Eenigen meynden dat tverleng aldus in
dese handelinge viel om tijt te winnen ende te sien waertoe de saken souden loopen,
behalven dat in allen gevalle die poincten niet dan seer voorderlijck en konden wesen
voor de Vereenichde Nederlanden ende hoipten daerom altoos tbeste uyt dese
handelinge, sonderlings so niemant van verstant en const begrijpen, waerom de
Coninginne ofte oick den Coning van Vranckrijck souden naer den ondergang vande
Vereenichde Nederlanden wenschen, die hemluyden ende heur landen niet dan ten
hoochsten in gevaer en souden konnen brengen.

[Den 8en Aprilis]
Den 8en Aprilis was cout weder met veel hagels. Den Colonnel Gistelles ging vrouch
met 5 vendelen knechten naer Batenburch om des te investeren, ende dede noch 3
compagnien met 2 stucken geschuts volgen. Die van thuys geen middel van houden
hebbende, gaven de plaetse over, mits uyt te mogen trecken naer de Graef, ende
toogen daeraf ontrent 24 mannen. Gistelles leide op thuys de compagnie knechten
van Swits, ende tooch wederom naer Littoijen. Snachts dede Sijn Excie 2 halve canons
planten in de 4e batterie bij Rossum gemaeckt om op morgen daermede te schieten.
De gemutineerden van Hamont waren so verre verdragen, dat se ontrent dese tijt van
Hamont naer Diest toogen, daer men met heur naerder op heure betalinge soude
handelen.

[Den 9en Aprilis]
Den 9en Aprilis was seer cout weder, Sijn Excie dede mette 2 stucken van Rossum
naer de schantse schieten, daerop die vande schantse weder
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so dapper schooten, dat se t’eene stuck demonteerden ende in de mont raeckten;
anders dede Sijn Excie alomme seer wercken. Des avonts quam in tleger de heere
Foock ende bracht met hem 64.000 £ uyt Hollant, daervan de 50.000 waren tot
betalinge vande ongerepartieerde soldaten ende extraordinaris lasten.

[Den 10en Aprilis]
Den 10en Aprilis hageldet seer, ende omdat de tijdingen meer ende meer liepen vande
versamelinge vanden viant, ende dat hij ten ontsette wilde commen, dede Sijn Excie
den tijt waernemen ende de wercken alomme voorderen, ende vresende of den viant
wederom op Crevecueur mochte commen, dede hij saiseren een hoochte over de
Diesse ontrent 150 roeden van tfort op den houck vanden dijck, ende laste dat men
daer een redoute beginnen ende maken soude om te beletten dat den viant van over
de Diesse geen approchen tegen tfort en soude mogen doen ende voor hem selven
de gelegentheyt te houden om altoos bij noot sonder pericule sijn volck over de
Diesse tegen Crevecueur aen te mogen logeren, twelcke hij de eenige behoudenisse
vande plaetse achte te wesen. Hij beschreef voorts eenige ruyteren uyt Gelderlant
naer den leger te commen om bij de hant te wesen, latende alsnoch de Brabantse in
garnisoen.

[Den 11en Aprilis was tamelijck weder]
Den 11en Aprilis was tamelijck weder. Sijn Excie dede noch de wercken alomme seer
voorderen ende de redoute over Crevecueur beginnen, dede mede een trenchee met
een flanxken opwerpen van t’redouteken aende gewanden langes tcolck heen naer
de Mase toe, om die plaetse ende tselve gat wel te bewaren ende alle aencomtste van
daer te beletten. Ende omdat tschansken aende Kercke te Empel enge ende cleyn
soude vallen, omdat de plaetse daer so nau was, so dede hij oick afsteecken beneden
tschansken een stuck hooch lants om daer te begrijpen ende te retrancheren een
dergelijck quartier, om bij noot volck daerinne te mogen leggen.

[Den 12en Aprilis]
Den 12en Aprilis was schoin cout weder. Sijn Excie creegh tijdinge dat den viant met
4 regementen knechten te Geldorp gecommen was ende een partije gelts bij hem
hadde om binnen St. Andries te brengen, daerom hij te meer noch alle wercken dede
verhaesten, hoewel genouch onmogelijck scheen dese schantse te ontsetten ofte gelt
daerinne te brengen, mits tgansche lant van Brabant tusschen de Maesdijck van Os
ende Geffen langes Neulant ende den Bosch tot achter Vlijmen ende Bochoven ende
aende Heechuysse Mase toe in twater stont, hebbende geen binnewegen nochte landen
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die te gebruycken waren om ergens aen te mogen commen, ende dat de dijcken so
wel beset ende geretrancheert waren, dat niet mogelijck en scheen daerover te sullen
konnen commen. Twater in de

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

565
reviere begonst allenskens te vallen, waerom Sijn Excie voernam metten eersten sijn
leger (twelcke boven Driel in de schepen te veel over malcanderen lach) te scheiden
ende naer Herwerden te senden de regementen van Graef Ernst, Edmonde ende
Huchtenbrouck ende mogelijck oick de Switsers om de approchen van dier sijde te
beginnen, ende hij meynde vande sijde van Rossum te doen approcheren bij de
Engelsen, Francoisen ende Vriesen mettet regement van Solms. Tsavonts op tbegin
vanden duyster ontstont een groot rumoer tusschen de Francoisen ende Vriesen, ter
cause van 2 personen, die metten anderen gespeelt hadden, ende mogelijck
malcanderen ongelijck doende daerover begonnen te vechten, bij wien terstont 8 ofte
10 Francoisen heur vande partije maeckten ende aende andere sijde eenige Vriesen,
ende mits veele metten toeloop daerbij quamen ende van beiden sijden starck werden,
begonsten sij malcanderen met rappieren, stocken ende steenen aen te vallen, daerdeur
t’rumoer so groot werde, dat veelen arm begonnen te roupen ende heur lang geweer
uyte schepen te halen, ende sprongen se van beide de partijen tegen wille ende dancke
van heure officiers uyte schepen aen lant so dat schrickelijck om sien was. Onder de
Vriesen was dat misverstant, dat bijnaest geen capiteinen uyte schepen aen lant
quamen om heur volck te houden, maer bleven tscheepe om de reste van tvolck in
de schepen te houden. Vande Francoisen ging den overste lieutenant Dommerville
deur sonder hem bij tvolck te laten vinden. Den Graef van Solms quam ten lesten
daer onder te peert ende dede met groot gevaer veel om heur te scheiden, gelijck
mede deden de Fransse capiteinen Cormieres ende Brusse, die selfs verscheiden
personen van huer natie quetsten, omdat se niet terugge en gingen. Brusse werde in
de foule onder de voeten geloopen ende met een piecke in den hals gequetst.
Cormieres creegh mede dry cleine quetsuren. Den Graef creegh verscheiden stocken
ende steenen naer tlijf, doch brachten so veele te wege, dat se tvolck van malcanderen
cregen, daerover Sijn Excie met sijn garde oick aencommende dselve voorts vanden
anderen dede scheiden ende tscheepe gaen ende scharpelijck verbieden niet meer te
vechten. Vande Francoisen was doot gebleven een edelman, page vanden Coning
geweest, genaemt Rerac ende noch 10 gequetst, ende vande Vriesen 3 personen doot
ende 6 ofte 7 gequetst. Naderhant op tfort informatie genomen wesende, en const
men niet ontdecken dan dattet onverhoets toegecommen was, ende alleer de officiers
dochten dattet so verre gaen soude, daertoe veel hadde geholpen dat se mette schepen
so seer onder malcanderen lagen, daerom Sijn Excie besloot heur op morgen
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alles van malcanderen te leggen om gelijcke swaricheyt te voorcommen. Snachts
deden die vande schantse een signael ofte vierteycken, daertegen ten Bosche 2 schoten
gedaen werden, ende doen deden die vande schantse wederom twee schoten, twelcke
men naer verstont te wesen, omdat seeckere vier soldaten, die se uytgesonden hadden
om medicamenten ende chirurgijns te hebben weder ingecommen waren ende met
gebracht hadden eenige medicamenten, maer geen chirurgijns, omdat niemant mede
en hadde willen gaen.
Den Ertshertoge schreef desen dach aende Coninginne van Engelant, dat hij haere
brieven vanden 21en Marty met Edmonts ende Verreicken gesonden hadde ontfangen,
dat om de courtoisien in beiden gebruyckt hij ende de Infante heur hielden in de
Coninginne verbonden, dat sij wederom souden thoinen hoe seer sij geneicht sijn
tottet geene haere Mat. soude behagen, ende nopende de principale sake, haddent
vanden beginne daer voor gehouden, dat de seyndinge van Verreicken weinich vrucht
soude baren, doch dat se heur mette begeerte vande Coninginne hadden geconformeert
ende gemeint dattet mer soude geweest hebben om te openen de principale poincten,
om de deliberatie ende resolutie daerop te laten totte bijeen comtste vande
gedeputeerden, maer dat hij deur hare brieven ende tgeene Edmonts verhaelt hadde
sach, dat de Coninginne meerder verclaringe begeerde alleer voorts totte handelinge
te commen, twelcke hem docht in die sake buyten propooste te commen. Versocht
daerom dat se te vrede wilde wesen alles te laten staen totte bijeencomtste, in dewelcke
men malcanderen naerder sal konnen verstaen, met hoipe dat de saken daer tot
contentement vande partijen sullen konnen geaccommodeert worden, verclarende
dat van sijne sijde niet obstinatelijck en sal gedreven worden yet dat tegen reden is,
omdat sijn intentie is alleen sinceerlijck ende rondelijck te handelen, om ter eeren
Godes af te doen tgeene begonnen is, ende so hij meynde dat daeraf niet en soude
vallen, dat hij dan geen gedeputeerden en soude willen senden, die hem meer
schadelijck als prouffitelijck souden wesen, dat hij daerom met Edmonts gaerne
beraemt hadde een seeckere tijt totte bijeencomtste vande gedeputeerden, maer dat
Edmonts sulcx niet en hadde willen doen, dan onder de goede geliefte vande
Coninginne, ende sulcx beraemt den 21en May stilo novo, om dan tot Bouloigne
bijeen te commen, daertegen hij de sijnen gereet sal houden ende wachten op bescheit
vande Coninginne, hoipende dat God de saken sal segenen tot ruste vande Cristenheit,
hem ende de Infante recommanderende in haer goede gratie.
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[Den 13en Aprilis]
Den 13en Aprilis was schoin weder. Men schoot altemet. Sijn Excie creegh tijdinge
dat den viant voorseecker marcheerde so tscheen naer Ravesteyn, waerom hij niet
goet en vont sijn approchen noch te beginnen, omdat dselve een groot deel van sijn
leger verletten souden ende sonder oneere niet en souden konnen verlaten werden,
daerom hij beter achte sijn leger fris ende bijeen te houden, ende noch eenige dagen
te sien wat den viant van buyten soude willen doen, scheide nietemin de regimenten
wat van malcanderen ende hielt se nog al in schepen bij Alem, doch vresende voor
Crevecueur, sondt noch snachts derwerts de compagnien van Dirck de Jonge ende
van Calf, om de redouten daer begonnen te beter op te maken. Hij dede voorts dapper
alomme wercken.

[Den 14en Aprilis]
Den 14en Aprilis was schoin weder. De tijdingen continueren noch al van t’marcheren
vanden viant, waerom Sijn Excie mette gedeputeerden vanden Raet selfs de wercken
naer Crevecueur toe ging besichtigen, ende commende aende gewanden, vondt hij
de redoute daer noch weinich geadvanceert ende de trenchee naer de Mase toe noch
naulijcx begonnen, daerinne hij gansch t’onvrede was, ende laste dat men in alle
haest daeraen arbeiden soude, omdat hijt daer vast genouch achte als mer de wercken
daer gemaeckt waren. Hij ging voorts naer Empel, daer tschantsken aende kercke
tamelijck geadvanceert was, maer tquartier beneden de kercke was naulijcx begonnen.
Boven de kercke aenden dijck lach een hoochte van een molewerf, die Sijn Excie
achte bedenckelijck voor de wercken aldaer, omdat se op de kercke seer konde
commanderen, achte daeromme noodich dselve te doen wech karren, maer so naer
overlegginge geacht werde, dat minder costen soude die te beschantsen, werde
geordonneert daeraf te maken een half bolwerk om voor flancke aende kercke te
dienen, ende den dijck van daer totte schantse lang ontrent 46 roeden te scharperen
ende met een borstweringe op te setten, daer men terstont mede aen dede vallen. Hij
ging noch naer Crevecueur, daer hem de meeste nieuwe vergrotinge vanden viant
niet aen en stont, daerom hij op de hoochte besuyden een bolwerck wilde doen
beginnen bij forme van ravelijn so nochtans dat ment metter tijt soude konnen
aentrecken ende de andere wercken daernaer approprieren. Hij hadde mede gaerne
doen beginnen de twee bolwercken over de Diesse beraemt te maken, maer omdat
se veel costen souden, liet hij des noch terugge. Hij dede de twee compagnien van
de Jonge ende Calf gaen logeren aende redoute daer begonnen om die te beter ende
te eer op te maken ende sulcx heur schepen in de Diesse opbrengen met t’oirlochschip
vanden capitein Haerst
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om d’ander schepen te bewaren. Hij hadde gaerne de Diesse doen stoppen, omdat
twater dapper daer uyt schoot, maer en hadde geen rijs bij de hant om des te doen,
twelcke hij daerom dede ontbieden. Hij tooch voorts naer de Heechuysse Mase om
die te besichtigen ende ging op lant tot aende kercke van Heechuys, dan en vont niet
dat den viant van daer yet besonders soude konnen doen ende mitsdien onnoodich
daer eenige wercken te beginnen, waernaer hij wederom naer tleger keerde, daer
tsavonts bij hem quam den Graef van Hohenloe, die de Wale op was commen seilen
tot bij Rossum toe, daer die vande schantse naer sijn jachte schietende dselve bijnaest
geraeckt hadden.

[Den 15en Aprilis]
Den 15en Aprilis regende den heelen dach uytermaten seer. Sijn Excie ging evenwel
besichtigen alle de wercken te Maren, daer men de kercke begonst te beschantsen
ende noch een redoute in tvelt maeckte ende te Kessel, daer men thuys beschantste
ende de voorige schantse vanden viant opmaeckte ende in een swaer werck veranderde
ende te Littoijen daer men de gansche beneden cante van tgat beschantste om tselve
te bewaren ende open te houden.
Tot Alem quam een tambourijn vanden viant, willende naer Heusden om eenige
gevangenen gaen ende so men vermoede om de gelegentheyt van ons leger te besien.
Dese seide van heur volck tot Lieshout gescheiden te wesen ende dat se daer ontrent
vergaderden ende noch wachten de regementen uyt Lutsenburch met de helft vande
gemutineerden van Diest; dat se nog niet veel ruyteren bij heur en hadden, dat Louys
de Velasco soude commanderen ende la Bourelotte als Mareschal wesen. Men verstont
van andere oirden mede, dat den viant tot Lieshout gecommen was ende wel 6000
man te peert ende te voet bijeen hadde. Men schoot altemet naer de schantse, die des
naernoens tot bravade in de halve mane aende Maessijde een scheepsvlagge lieten
vliegen, wesende een princen vlagge, die den voorleden winter van een jachte de
Wale afcommende bij heur genomen gekregen was.

[Den 16en Aprilis]
Den 16en Aprilis was schoin weder. Sijn Excie was evenseer doende om de wercken
alomme te doen voorderen, ende hoirende dat tot Kessel noch een binnenwech was,
genaemt den Nollerwech, die mer gebruyckt werde om de thienden ende thoy innen
te halen, dwelcke hooch ende vast was, daerover den viant soude konnen aencommen,
ging hij dselve besichtigen ende bevont se te leggen beneden de schantse bij hem
daer doen maken, doch opdat se daerover niet konnen commen nochte dan trachten
over t’uyterlant tusschen de Mase ende Kessel deur te commen, laste hij eenige
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groote gaten daerinne te maken, om den wech die onder water lach incommodieuser
te maken ende ordonneerde op t’uytcommen vanden wech een redoute te leggen bij
forme van corps de guarde, laste noch een ander schantsken te maken tusschen daer
ende Kessel ende noch twee andere schanskens tusschen denselven Nolderwech ende
Maren om so dien pas ende alle andere overcomtste over tlant te stoppen. In sijn
leger quamen de ruyteren van Onsta, Hamilthon, Vere ende Parcker, ende die van
Smeltsing volchden mede, ontbooden om in de Bommelerweert wacht te houden,
indien den viant naer Crevecueur ende de Heechuyse Mase mocht trachten te commen
ende gingen daertoe logeren tot Wel ende Amelroye, daer men bij noot mede
lichtelijck konde crijgen de vanen die te Heusden ende Tyel lagen. Die vande schantse
schooten van dage veel ende dooden bij Rossum 4 mannen, ende een werd er tbeen
afgeschoten. Twee Francoisen te peerde dienende quamen vanden viant over seggende,
dat se op wech wesende om herwerts over te commen, gevallen waren in handen
vanden Graef van Busquoy ende hem so wel hadden bereddet, dat hij se bij hem
hadde gehouden ende elcx met een peert voorsien hadde, daermede sij nu overquamen,
seiden dat daer vergaderden de regementen van Çapena, van Warenbon, van La
Bourelotte, van Busquoy ende van Barlaymont, dat Velasco soude commanderen
ende La Bourelotte Mareschal wesen; dat se noch meer volcx verwachten ende daer
en tusschen heur te Lieshout ende daer ontrent hielden ende de advenuen naer dese
sijde beschantsten, omdat se vrese hadden van overvallen te worden.

[Den 17en Aprilis]
Den 17en Aprilis was schoin weder. Sijn Excie dede besteden t’opdelven vanden
Nollerwech ende de redouten daer geordonneert, ende om bij Kessel meer volcx bij
de hant te hebben so tot voorderinge vande wercken als bewaringe van dien, sondt
hij tsavonts om daer te logeren t’regement vanden Colonnel Edmonde met last oick
t’uyterlant vanden dijck van Kessel af totte Mase toe te beschantsen ende bewaren
ende de Kesselse creecke ende andere wateren daer te bruggen, ende als die wercken
opgemaeckt souden wesen, soude hij de andere regementen naer Herwerden senden
om van die sijde de approchen te beginnen. Desen dach begonst men de Diesse te
stoppen ende met rijs toe te sincken, om twater te beter in tlant te houden, daerom
men eerst de schepen uyte Diesse weder in de Mase liet commen, wesende de redoute
aldaer bijnaest in defensie. Snachts ten 10 uyren quamen twee Walen, daeraf den
eenen een corporal was uyte schantse met een brief om naer den Bosch te gaen. Dese
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quamen swemmen over de Mase ende d’een was al overgecommen aenden uyterweert
voor Maren ende sijfelde om den anderen te doen derwerts commen. De maetrosen
van Frans den Duyf hoirden dit ende quamen naer hem toe, eenigen langes de Weert
ende anderen in een cleyn schuytgen, daer en tuschen den anderen Wale noch in de
reviere wesende werde bevangen van coude, ende en const niet meer swemmen,
daerom hij om hulp riep ende bij tschuytgen naer gevaren wesende, werde half doot
gevist. Sij waren beide in themde, hadden een pongiaert op den rugge ende een
briefken in was beslooten. Die overgecommen was wilde hem te weer stellen daerdeur
ende deur t’roupen vanden anderen rumoer gemaeckt werde, twelcke den alarme in
de schantse maeckte. Men bracht se beide bij Sijn Excie noch snachts, die den brief
opbrack ende las ende lang met heur alleen sprack. Sij seiden ende den brief hielt,
dat se de schantse hielden voor God ende heur betalinge ende daerom begeerden
daervan verseeckert te wesen ende te weten of sij ontset souden werden ofte niet,
ende dese personen waren gelast te sien ende wel te letten wat hoipe ofte apparentie
van ontset daer bij de hant mocht wesen om daernaer resolutie te nemen. Sij seiden
noch niet gebrecks te hebben ende niet lievers te sullen sien, dan dat men se met
gewelt aentaste, omdat se dan thoinen mochten dat se soldaten waren. Naer veel
handelinge met Sijn Excie presenteerden sij heuren dienst om tleven te behouden,
ende den corporal nam aen metten brief voorts te gaen naer den Bosch, om antwoort
daerop te halen ende mede aen Sijn Excie te brengen, ende dat voor de verseeckertheit
den anderen bij Sijn Excie soude blijven, die heur beide beloften van gelt ende
advancement dede, indien sij die vande schantse tot handelen met Sijn Excie konde
brengen. Den corporal was in dit stuck animeus, maer den anderen hielt hem meer
achterwerts ende scheen te veinsen, doch liet hem geseggen als soude hij metten
corporal dit stuck wel beleiden. Den corporal begeerde eenich gelt om onderwege
te mogen geven om den wech te doen wijsen, daerop Sijn Excie hem dede geven 8
cronen, waermede hij al voer den dach weder wech gebracht werde naer Geffen,
ende so in themde metten brief laten gaen naer den Bosch toe.

[Den 18en Aprilis]
Den 18en Aprilis was schoin weder. Sijn Excie hoipende dat uyte handelinge van dese
gevangenen wat soude volgen, heeft den Here Beveren naer den Hage gesonden om
vande heeren Staten te verstaen, hoeveel gelts men bij noot dit volck soude mogen
beloven ende of de penningen gereet souden wesen. Item om te verthoinen de
menichte ende nootelijcheit
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vande wercken alhier ende daertoe mede de betalinge te voorderen. Anders arbeide
men seer om den Nollerwech met groote gaten open te graven, twelcke te moeijelijcker
was, omdat de wech onder water lach, in vougen dat men eerst cleine dammekens
most maken, dan twater uytoosen ende so op te graven. Men arbeide mede seer aen
alle de wercken te Kessel. Die vande schantse schoten seer naer Rossum, omdat se
scheenen te sien, dat men daer een stuck in een ander affuyt sette ende daertoe daer
treckpeerden mette affuyte hadden sien commen, maer en raeckten niemant. Desen
avont werde ten Bosch eenige malen geschooten, twelcke men achte te wesen om
t’innecommen vanden man mette brieven.
Anders verstont men dat den Ertshertoge aen die vanden Bosch gescreven hadden,
dat hij Velasco sondt om de schantse St. Andries te ontsetten ende heure stadt te
verseeckeren, ten einde die niet belegert en werde, nochte aenslagen daerop gemaeckt,
daermede velen ten Bosch niet ten besten te vrede en waren.

[Den 19en Aprilis]
Den 19en Aprilis was schoin weder. Men arbeide alomme even seer ende sonderlings
te Kessel. Tusschen Empel ende de gewanden werde gevangen een timmerman, die
van Empel naer Alem quam, met noch een ander die dootgeschoten werde. Tsavonts
in de voornacht quam den corporal die ten Bosch geweest was weder in tleger ende
bij Sijn Excie, wesende met een schuyt vanden Bosch gebracht tot dicht achter de
kercke van Maten, ende hij quam tot aenden dijck sonder dat yemant hem gewaer
werde ende hadde een brief van Don Luys de Velasco, houdende dat hij sijn volck
vast versamelde ende voorseecker de schantse soude commen ontsetten, dat se daerom
goet houden wilden, men soude heur alles vol op betalen. Sijn Excie instrueerde hem
ende den anderen soldat om weder naer de schantse te gaen ende daer te seggen, dat
niettegenstaende dien brief sij wel hadden gesien dat gansch geen hoipe nochte
apparentie en was, dat se ontset souden worden, ende dat se sien souden met dien
pretext tvolck vande schantse te induceren om met Sijn Excie te handelen. Voorts
dede hij heur veel beloften van gelt ende advancement ende beloofde aenden corporal
een compagnie voetknechten, indien hij goet officie dede, ende liet se daermede
tsamen wederkeeren naer de schantse. Hij hadde gaerne gesien dat den corporal
alleen ware wedergekeert ende daer geseit hadde dat sijn camarade in t’uytcommen
ware gevangen geworden, omdat Sijn Excie den anderen soldat niet al wel en vertroude,
maer den corporal begeerde hem eyntelijck mede te hebben, ende was so heet in
tstuck, dat hij meynde, dat hij den soldaten sonder swaricheyt
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soude konnen diets maken, datter geen ontset en was, ende dat hij se tot handelen
met Sijn Excie soude konnen brengen, ende indien sij des niet doen en wilden, so
soude hij sien heur te persuaderen om den Gouverneur wederom te ontbieden, ende
dat hij de last mocht crijgen hem te gaen halen, waernaer hij denselven in handen
van Sijn Excie soude leveren. Op twech gaen seide hij, dat hij plat uyt seggen soude
hier gevangen geweest te sijn ende dat Sijn Excie heur vrijelijck hadde laten voorts
trecken om te sien de apparentie van ontset ende weder te mogen keeren, dat hij met
Sijn Excie hadde gesproocken ende dat die gepresenteert hadde heur volop te betalen.
Ende of wel Sijn Excie hem seide sulcx vol pericule te wesen, bleef hij even heftich,
seggende verseeckert te wesen vande soldaten ende wel genouch gehoirt te hebben
wat in alle corps de guarden ommeging, ende daerom begeerde hij oick dat Sijn Excie
morgen voor den middach een trompetter aende schantse wilde senden, twelcke Sijn
Excie mede te precipitant meynde te wesen, maer de hefticheit vanden man was te
groot. Hij openbaerde aen Sijn Excie meest alle de gelegentheyt vande schantse ende
waer se gemeynlijck heur boden uyt laten gaen, ende meynde de soldaten van binnen
wel so veel te seggen, dat se wel sien souden datter geen hoipe van ontset en was,
waermede sij van Sijn Excie scheiden, hebbende den soldat die hier gebleven was
van denselve een pack clederen gecregen, omdat hij in themde was. Maer so se
snachts in de schantse gecommen waren, hoirde men daer terstont een groot rumoer,
twelcke een goede wijle lang duyrde ende ging so verre, dat eenigen riepen slae doot.

[Den 20en Aprilis]
Den 20en Aprilis was schoin weder ende om voorts naer te commen tgeene mette
voors. soldaten besloten was, liet Sijn Excie ontrent 8 uyren aen alle batterien verbieden
meer naer tfort te schieten, ende sondt daernaer sijn trompetter vande sijde van
Rossum naer de schantse met brieven, daerbij hij heur screef, dat Don Luys de Velasco
4 ofte 5000 man in Brabant hadde, dat geen apparentie en was dat dselve heur soude
konnen ontsetten, dat hij oick hier alomme so wel begraven ende verseeckert was,
dat niet mogelijck en was heur te ontsetten, dat se daerom op een ijdele hoipe bedrogen
souden werden en ten lesten alle heur achterstellen quyt wesen. Dat de schantse
verloren moste gaen ende dat men heur dan altoos wijten soude, dat se met heur
alteratie t’verlies van dien hadden veroirsaeckt. Indien sij daerom wilden verseeckert
wesen van heur betalinge, dat se wel souden doen met hem te handelen ende hij
soude heur sulcke satisfactie ende contentement doen, als sij souden mogen begeren.
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Den trompetter commende aende schantse scheen vol apparentie, dat se souden willen
handelen, omdat ten eersten alle de soldaten meest boven op de contrescharpe quamen
staen, ende of wel sij hem buyten lieten blijven, seide nochtans den Sergiant Major
tot hem, dat hij trompetter Sijn Excie wilde seggen, dat hij sijn beste totte sake doen
sonde, ende vraechde wat tractement men den officiers hier soude doen. Eenige
bootsgesellen tot hem uytcommende, seiden, dat sijt daer moede waren ende dat men
in Hollant so goeden broot bieck als daer. Sij ontfingen tsamen de brieven, gingen
binnen ende hielden lang gemeyn metten anderen, daerinne de resolutie so liep, dat
se de schantse voor den Coning wilden houden.
Den corporal die heet in dit stuck was, wert verraden vanden anderen soldat, die met
hem was geweest ende gevangen. Sij deden den trompetter buyten tracteren, ende
gaven hem ten lesten een brief wederom aen Sijn Excie houdende, dat se hem seer
bedanckten vande presentatie, dat hij heur niet schuldich en was, ende dat se hem
niet te eischen en hadden. Dat den Coning, aen wien sij met eede waren verplicht
heur schuldig was ende rijck genouch om heur te betalen. Dat se totten lesten toe de
schantse voor hem wilden houden+. Neffens dese brieven gaven sij den trompetter
wederom 5 cronen over den corporal gevonden (de reste apparentelijck wesende
verteert) ende de clederen die Sijn Excie den anderen gegeven hadde. Naer tvertreck
vanden trompet schoten sij verscheiden schooten binnen in tfort met musquetten als
of sij yemant harquebuseerden ende daernaer rontsomme met heur geschut, daer deur
men vermoede, dat se den corporal depescheerden, twelcke warachtich was, want
sij lieten hem tsavonts doot met een quade schuyte afdrijven met een briefken dat
hij daer also lach om St. Andries te hebben willen verraden, ende dat se hem naer
Sijne Excie sonden om te ontfangen de compagnie hem belooft. In t’begin Sijn Excie
siende dat se alles op de walle stonden so den trompetter eerst aenquam, hadde dselve
so goede hoipe vande sake geschept, dat hij al naer gelt begonst te vragen, indien
men met heur quame te handelen, dan naer den ontfang vanden voors. brief keerde
hij

+ In de lias loopende op het Rijks Archief ligt de brief, waarin Maurits van het een en ander
aan de Staten Generaal kennis geeft. Daarbij zijn als bijlagen gevoegd copieën van zijn
schrijven aan de bezetting in het Fransch en Hoogduitsch met het opschrift ‘Messieurs et
bons amis (Edele ehrenveste liebe besundere undt gute Freunde)’, en het onderschrift: ‘Votre
bien affectionné amy a vous faire plaisir (Eure guetwilliger freundt)’, en het antwoord
eveneens in beide talen, gedateerd uit het Fort St Andries, den 20en April 1600, en
onderteekend: ‘Respublica Ibidem’.
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hem weder om de wercken tot verseeckeringe van sijn leger te doen verhaesten. Ende
omdat d’advertentien liepen dat Velasco t’ontset soude tenteren, tsij aende sijde van
Littoijen ofte van beneden vande sijde van Bochoven, sondt hij naer Littoijen 2
veltstukken om die aldaer op tgat te gebruycken. Hij stelde oick ordre om 10 stucken
met alle heuren toebehoiren gereet te hebben om in de Bommelerweert tegen over
Bochoven ofte elders naer den noot te mogen gebruycken ende wilde theele quartier
te Alem so doen beschantsen, dat alle tvolck, alle de schepen ende de schipbrug
mochten bewaert blijven, ende was niet wel te vreden dat de wachten achter Alem
ende Maren so slap waren, dat den viant alle nachten vanden Bosch met schuyten
tot aen sijn quartier quam, sonder dat sij des vernamen, daerom hij selfs op morgen
naer de Knolleschants gaen wilde om de gelegentheyt naerder te besichtigen, ende
sonderlings vande sluyse van Alem tegenover Driel, daer tlant hooch leit ende een
diepe kille heeft om van den Bosch met schuyten aen te commen, daerom hij noch
desen avont daer een compagnie ruyteren dede waken.

[Den 21en Aprilis]
Den 21en Aprilis was tamelijck weder ende begonst tsavonts wat te waijen. Sijn Excie
ging vrouch naer de Knolleschantse ende dede aende Alemse sluyse eenige jachten
over den dijck trecken, daermede hij de diepte ofte kille deur voer tot bij St.
Annenkerck toe, ende de gelegentheyt bemerckende, als dat men daerdeur met pleiten
van den Bosch bequamelijck soude mogen aencommen, dede op deselve sluyse een
redoute afsteecken tot bewaringe van dien pas. Hij ging tot aende Knolleschantse
ende vont onderwege in tslick veel voetstappen als van volck daer geweest. Hij keerde
cort wederom ende ging voorts naer Littoijen mede de gelegentheit noch besichtigen,
tooch oick te lande inne tot tot ontrent Os toe. Tot Littoijen was tbegonnen schansken
cleyn, omdat den dijck over beiden sijden in twater lach, daerom hij niet en vertroude
de veltstucken daer te laten. Hij verstont dat den viant met 3 ofte 4000 man te voet
ende 7 vanen ruyteren was commen logeren te Erp ende Vechel aende Aade leggende
ende dat se daer heur stille hielden ende verseeckerden. Hij en onderliet niet alle
plaetsen evenseer te besichtigen, begaen ende bepeilen om alomme wel verseeckert
te wesen. Hij sondt des avonts opwaerts het regement van Graef Ernst om te gaen
logeren bij Edmonde te Kessel, blijvende tvolck altoos in de schepen bij gebreck van
stroy, ende omdat t’Alemse velt so naer de sluyse als Maren groot ende breet was
ende alles droogh lach, dede hij daer een vaen ruyteren op de wacht trecken. Den
Grave van Hohenloe wesende wat bij drancke, wilde een
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carriere loopen met sijn peert tegen den capiteyn Brock op den dijck tusschen Maren
ende Kessel, in twelcke sijn peert struyckelde ende met hem vanden dijck afviel met
groot pericule van sijn persoin, dan en werde niet dan aen t’aengesicht wat gequetst
ende in de borst wat geperst. Snachts deden die van de schantse een viersignael ende
schooten 5 schooten.

[Den 22en Aprilis]
Den 22en Aprilis was schoin weder. Men begonste op de Alemse sluyse een redoute
te maken om die plaetse te bewaren, ende aende Drielse sijde daer tegenover werde
een verheven batterie gemaeckt, om alle tvelt op beiden sijden vande sluyse te
flanckeren. Men verstont tsavonts dat la Bourelotte met eenich volck op de been was
geweest, om deur tbrouck van Hees naer Os te commen, maer dat tbrouck noch te
nat was ende daerom wederom hadde moeten keeren, hoewel men eerst seide dat hij
tot Os was gecommen. Den Graef van Hohenloe vertooch van dage naer Buyren, om
hem daer met gemack te doen cureren vande quetsinge op gisteren gekregen.
Tot Groningen verliepen de saken seer tsedert het innenemen van dien, omdat die
vande stadt ende lantschap seiden geen middel te hebben om so groote achterstellen
te betalen, ende in tloopende te mogen continueren ende even hart bleven disputerende
op de quote van elcx, ende hoeveel de stadt ofte hoeveel tlant daerinne dragen mosten.
De Gedeputeerden vande Staten die daer waren ende de wapenen in handen hadden
gingen met een auctoriteit deur van te willen de restanten betaelt hebben ende deden
daerom groote uytscrivingen over tplatte lant, die se met soldaten executeerden,
onvermindert heure questie op de quote. Sij hadden die vande stadt eenige malen
versocht om uyt heur burgeren te willen doen opbrengen een goede partije vande
selve restanten, dan waren in plaetse van gelde altoos bejegent met swaricheiden bij
den raet ende gemeinte voorgeslagen, daerom sij mede voornamen feitelijck daertegen
te procederen, ende om tselve met min gevaers te doen, deden eerst alle de burgeren
ontwapenen ende daemaer heur mede dreigen met executie. Die vanden magistraet
riepen altoos, dat men heur quote eerst soude verdeilen ende termineren, ende dat se
dan alle mogelijck devoir souden doen, maer de gedeputeerden dreven daertegens,
dat se betalinge begeerden dien onvermindert, ende wilden daeromme rontuyt hebben,
dat die vande stadt souden aen tbetalen vallen ende sulcke middelen in stadt opsetten
ende brengen, daeruyt vervallen konden werden de betalinge vande restanten ende
loopende lasten van der oirloge, twelcke de burgerie plat uyt niet en wilde,
consenteren, niettegenstaende de magistraet veel dede om heur daertoe te
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persuaderen, overmits eenigen scheenen de burgerie daertegens te stijven, daer onder
de voornaemsten werden geacht te wesen den afgegaen burgermeester Alting, den
Raet Joost van Cleef ende de Sindicus Jan Houflin, daerom de gedeputeerden dselve
ontbooden ende heur aenseiden last vande Staten Generael te hebben om heur naer
den Hage te senden, ende vraechden heur of sij uyt heur selven derwerts wilden gaen,
ofte dat men se daer brachte. Sij namen aen selfs te gaen ende vertrocken naer den
Hage. Tvertreck van desen besette den burgeren veel, so verre dat de magistraet
meynde, indien de gedeputeerden vande Staten noch eene hevige intercessie totte
sake wilden doen, dat de burgeren heur tot reden souden vougen. Maer de
gedeputeerden ende voornementlijck de heere Junius, bleven obstinaet, seggende
genouch versocht ende geremonstreert te hebben, ende dat tegen de reputatie vande
Staten soude wesen meer versoucken te doen ende daerom bleven de saken daer
meer verbittert als geaccomodeert ende in poincte om alle saken met gewelt te moeten
drijven. Ende omdat voor de staet vande landen onverdragelijck scheen, dat men in
Groningen altoos so swaren garnisoen soude houden, hadden den ingenieur Rijswijck
daer gesonden om te sien of mogelijck ware daer een vast retranchement van eirde
bij forme van casteel te maken, om also de schantse met cleine macht te besetten
ende de stadt in devotie te houden, daerop den ingenieur mette gedeputeerden daernaer
wederom screven de gelegentheit tot sulcx wel te wesen ende beraemt ende
afgesteecken te hebben een retranchement met 5 bolwercken voor de oosterpoorte,
daeraf sij een plante sonden ende dat se achten dat men tselve met 50.000 ofte 60.000
gulden soude konnen maken. Op dit heur advys werde goet gevonden dit
retranchement bij der hant te doen nemen, ende dien volgende werde begonnen te
maken, twelcke naderhant bevonden sal worden al seer schrickelijck veel meer te
costen, hoewel sommige meynden dat men alle die costen soude hebben konnen
leedich staen, mits accommoderende alleen metten burgeren de sake die apparentelijck
t’minste vande voors. achterstellen sullen moeten betalen, dan de vehementie vande
gedeputeerden droech dit also wech tot een seer schadelijck exempel ende
consequentie in onse sake, die altoos meest geclaecht hebbende dat den Coning van
Spangien deser landen vrijheyt mettet leggen van castelen hadde verdruckt, nu selfs
castelen gingen maken tot een sonderling opspraecke vanden viant, die daeruyt
soucken sal occasie om der Staten regieringe mede te mogen callumnieren.

[Den 23en Aprilis]
Den 23en Aprilis was tamelijck weder. Sijn Excie en dede niet dan
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de wercken alomme dapper te verhaesten ende ging daerom noch selfs naer Littoijen,
twelcke den apparentsten pas voor den viant scheen te wesen om aen te commen,
ende omdat tusschen Littoijen ende Lit veel velts drooch lach, dede hij naer Lit
trecken de compagnien ruyteren van Onsta ende Panier (uyt Thiel doen commen)
om daer te logeren ende wacht te houden, die desen nacht eenige peerden tot Os
toesonden om te vernemen wat den viant maeckte. Die vande schantse staken van
dage alle heure vendelen op de wallen, tsij om te braveren ofte dattet sondach was.
Tsavonts quam bij sijn Excie de heere Sidnei, Gouverneur van Vlissingen, om tleger
te besichtigen.

[Den 24en Aprilis]
Den 24en Aprilis was schoin weder. Sijn Excie ging mette de heere Sidnei wederom
naer Littoijen, om daer plaetse te maken om eenich geschut te stellen tot afkeeringe
vanden viant, indien hij mocht trachten daer deur te booren, daertoe hij mits de
cleynheit vande plaetse geen metalen geschut en dorste wagen, maer laste twee ijseren
gotelingen daer te brengen ende te stellen voor aen tgat, daer hij tot sulcx de wal wat
hadde doen esplaneren. De ruyteren te nacht naer Os geweest, denuncieerden hem
dat den viant noch te Vechel ende Erp stille lach, ende dat se wel op wech waren
geweest om naer Os te commen, maer wedergekeert waren. Ende omdat hem niet
en dochte, dat men bij noot den viant te recht te Littoijen soude konnen steuyten,
indien hij met gewelt aendronge, liet hij te meer de wercken te Kessel verhaesten,
die groot, breet ende menichfuldich waren, omdat daer wel 400 roeden advenue was,
meest over hart ende drooch lant, nu twater bestont te vallen, op de welcke men staet
most maken den viant te keeren ende thooft te bieden, ende daerom dede hij tegenover
Kessel op de Mase in tquartier vande Schotten een cleyn schantsken maken ende
over de uyterlanden met trencheen trecken tot Kessel toe ende vougen aen tgroote
werck aldaer op den dijck naer Lit gemaeckt, hebbende voor een groote starcke
poincte ende daer achter een proper schantsken beslooten om in deselve poincte te
commanderen. Van tschansken af werde weder een groote trenchee getogen naer
thuys te Kessel toe ende voorsien met een degelijcke batterie. Thuys te Kessel werde
binnen sijn grachten mede beschantst ende van daer wederom met een trenchee
getrocken naer een cleyn schantsken toe, gemaeckt tusschen den Nollerwech ende
Kessel, ende van daer een ander trenchee getogen naer de Nollerwech met last metten
eersten de trencheen oick te trecken totte kercke van Maren toe, die mede beschantst
was. Op thuys te Kessel werde mede geordonneert een batterie te maken ende daertoe
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werden snachts eenich geschut in ponten derwerts gevoert, om daer ende in de voors.
poincte gebruyckt te werden ende de 5 resterende compagnien van Huchtenbrouck,
mits de anderen te Crevecueur, te Empel ende op de Knolschantse lagen, werden
mede derwerts gesonden.

[Den 25en Aprilis]
Den 25en Aprilis was schoin weder. Bij Sijn Excie quam een vanden viant over, seggen,
dat heur leger noch te Vechel ende Erp lach, dat La Bourelotte op wech was geweest
om te besichtigen, hoe men best dese schantse soude konnen ontsetten, ende siende
dat hij om twater nergens deur en konde, was wedergekeert ende nu vertogen naer
Bruessel, ende dat men in heur leger seide dat onmogelijck was dese plaetse te
ontsetten. De Heere Sidnei vertoogh vrouch naer Nieumegen om daer ende op de
Voorne alle de wercken mede eens te besichtigen.

[Den 26en Aprilis]
Den 26en Aprilis was schoin weder. Men arbeide noch seer aende wercken van buyten
om die in volle defensie te brengen, te meer omdat twater so laech viel, dat men nu
de approchen wel soude konnen beginnen, om aen dewelcke te mogen vallen Sijn
Excie gaerne gesien hadde, dat de bnytenwercken al waren gemaeckt geweest. De
heere Sidnei quam desen avont weder in tleger, ende in de Bommelerweert quam
mede de compagnie van Smeltsing, die eenige dagen meer als de anderen getardeert
hadde. Tot Bommel sterf van hertsweere ende sieckte den capitein Swam, seer
gedepiteert dat den Generael Vere hem sonder merckelijcke redenen, so hij meynde,
gecasseert hadde, dewijle hij alleen begeert hadde sijn afreeckentnge te hebben ende
dat hij tegen tverbot van Vere uyten Hage vertoogen ende sijn compagnie in den
leger vervolcht hadde. Sijn Excie ontfing ontrent dese tijt een brief vanden Almiral
Nassau, daerinne lach een cleyn briefken hem uyt Brabant gesonden, geteyckent B.
S. innehoudende dat sonder twijffel een groot verraet op eenige quartieren van Zeelant
gedreven worde, daerop den Almiral versocht, dat Sijn Excie wilde doen letten eer
de sake in Zeelant ruchtmaer werde ende meer verslagentheit mocht causeren onder
de gemeenten.

[Den 28en Aprilis]
Den 28en Aprilis was stormich ende regenich weder. Vrouch quam een man van Os
bij Sijn Excie seggen, dat den viant noch tot Vechel ende Erp lach, omdat hij over
tbrouck van Hees niet en konde commen. Dese meynde indien twater voorts viel alst
begonst te doen, dat tbrouck in twee dagen drooch genouch wesen soude om te
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gebruycken, ende dat den viant uytgaf dan naer de Mase te willen commen. Sijn Excie
ging naer de Alemse sluyse, Knolschantse, Empel ende Crevecueur om de wercken
te besichtigen ende die te doen verhaesten, ende vresende voor aencomtste
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vanden viant, laste tot Kessel in de schantsen 8 stucken te planten so op de poincte
als de trencheen aan thuys ende in de schanskens naer de Nollerwech ende Maren
toe, te weten 2 stucken in de poincte, 1 op Kessel, 1 op de Nollerwech in de Vriesche
schantse, 2 in de Switser schantse ende twee in de France schantse om so alle de
advenuen rontsomme te flanckeren, laste mede te Littoijen te planten 2 gotelingen.
Tot Crevecueur commende verstont hij, dat wederom 2 soldaten uyt St. Andries ten
Bosch gecommen waren ende den wech genomen hadden over de Wale deur de
Betuë ende so deur Masenwale ontcommen, dat den dach van tsecours heur belooft
op gisteren uyt was, ende dat se gecommen waren om voorder naer heur secours te
vernemen. Hierom hesloot Sijn Excie die vande schantse op morgen wederom met
brieven te doen aensoucken.
Ontrent dese tijt quam uyt Vranckrijck wederom den commissaris Doublet mede
brengen 50.000 cronen over den eersten termijn van t’rembourssement desen jare te
doen, maer mits het altemael nieu Frans gelt was ende van goeden gewichte, so dede
den ambassadeur tselve eerst altemael verslaen in hierlantse rijcxdaelders, om also
4000 ofte 5000 gulden daerop te winnen.

[Den 28en Aprilis]
Den 28en Aprilis was schoin weder. De Heere Sidnei vertooch vrouch wederom naer
Vlissingen ende Sijn Excie sondt een tromslager aende schantse met 2 brieven, een
in Wals ende d’ander in Duyts, daerbij hij heur aenscreef, dewijle den dach van heur
belooft ontset overstreecken was, dat sij wel sagen dat geen ontset heur helpen en
konde, nochte commen soude, ende so se daerom nu noch gesint waren met hem te
handelen, dat hij se goet contentement op heur betalinge soude doen volgens tgeene
sij met hem souden konnen accorderen, daertoe sij yemant uytsenden mochten met
vermaninge dat se op heur stuck mosten letten ende tijdelijck handelen, ofte en souden
ten lesten niet met allen crijgen. Den tambourijn aen tfort commende, liepen wederom
veele van heur volck op de contrescharpe. Sij lieten den tambourijn buyten goede
chiere maken, ende ontfingen de brieven, brachten die binnen, hielden lang gemeyn,
ende naer den middach gaven sij hem 2 brieven, houdende dat Sijn Excie met bedroch
ommeging om heml. te verleiden ende te persuaderen datter geen ontset voorhanden
en ware, daer sij ter contrarie wel wisten ende verseeckert varen, dattet ontset naerbij
was, ende dat se eersdaechs hoipten de Spaense trommelen ende trompetten te hoiren.
Hierop nam Sijn Excie deliberatie ende vont goet den tromslager nochmael aende
schantse te senden met brieven, dat hij met geen bedroch omme en ging, maer
hemluyden de waerheit
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verclaerde ende so yemant begeerde buyten te commen, dat hij heur sulcx soude
thoinen ende met oogen laten sien, ofte so se yemant uytsenden wilden om met hem
te handelen ende te accorderen, dat hij wel tevreden was t’accoort so te maken, dat
sij daernaer een bequamen tijt souden hebben om in des viants leger te gaen ende
naer heur ontset te vernemen ende tselve te solliciteren, ende so het binnen den
gestelden tijt heur konde ontsetten soude t’accoort afwesen, ende indien niet, souden
hem de schantse op de gestelde conditien overgeven. Op t’aencommen vanden
tambourijn liepen veele wederom op de contrescharpe, maer werden doen afgaen.
Sij ontfingen de brieven ende gaven voor antwoort, dat se veel waeren ende daerom
op die poincten niet haestich en souden konnen delibereren, dat den tambourijn
wederom mocht gaen, dat se daerop naerder souden beraetslagen ende met een
tromslager morgen ofte overmorgen antwoort laten weten. Terwijle van desen dede
Sijn Excie te Littoijen de 2 gotelingen planten ende noch eenige groote stucken in de
poinde ende aen thuys te Kessel. De tijdinge quam in tleger, dat den viant van Vechel
ende Erp opgetogen was, maer men en wiste noch niet waerheen, twelcke den
tromslager de laeste reise die van St. Andries mede hadde geseit, die tselve niet en
wilden geloven, hoewel eenigen meynden dat se mogelijck tvoorder antwoorden
daeromme uytstelden, om daeraf eerst verseeckert te wesen. Daernaer schoten sij
eenige maelen met geschut uyte contrescharpe, daerom men merckte dat se oick
geschut daer gebracht hadden. Sijn Excie dede te Maren noch verscheiden wercken
maken, so om de schantkens alles tot aende kercke vast te sluyten, als om de wercken
vande kercke wederom totten dijck toe te sluyten. Snachts vierden die vande schantse
lang ende schooten ten lesten 5 schooten soe men vermoede om signael te doen,
maer die van Shertogenbosch en schooten niet weder. Daer waren vande sijde van
Rossum eenige Engelsen gegaen naer de grachte vande schantse om die te besichtigen,
dan mits sij bij heur niet en hadden als sijdgeweer ende sij over de grachte vonden
verscheiden sentinellen vanden viant, mosten sij wederom afkeeren.
Desen dach waren de Staten Generael vande andere sijde tot Bruessel bij malcanderen
vergadert, om te letten op de defensie van heure landen ende de middelen daertoe
noodich, alwaer den Ertshertoge dede proponeren, dat de Staten de vergaderinge seer
hadden begeert uyt affectie tot tgemeen beste, twelcke heur scheen te verlopen. Dat
haer hoicheiden tsedert heur comtste niet lievers en hadden gesien ende dat se die al
lange souden doen bijeencommen hebben, indien de ceremonien ende reisen
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van huldinge heur niet en hadden belet gehadt, twelcke voor moste gaen om tvolck
te contenteren ende te voldoen tgeene op de laeste vergaderinge belooft was voor
tvertreck vanden Ertshertoge. Dat se alles genouch wisten waerom sij daer gecommen
waren, te weten om remedie totte swaricheit bij te brengen op tgeene heur
aengescreven was, daerop haer hoicheiden eer begeerden te verstaen wat de Staten
als de beste kennisse vanden staet vande landen hebbende, heur souden willen
daerinne voorslaen, als dat sij selfs den Staten yet souden van nieus proponeren
anders dan dat se hier sijn om met den Staten te leven ende te sterven ende alles doen
dat goedertieren Princen betaemt, op hoipe dat de Staten weder doen sullen wat goede
subjecten schuldich sijn. Dat de Staten voorts willen considereren den staet vande
landen, die anders is als sij gaerne sien ende dat heur leedt is, dat de Staten so seer
beswaert sijn, twelcke sij heur noch lichter noch swaerder willen maken, nochte heur
wanhoipe ofte idele scheppingen inbeelden, dat de difficulteiten veel sijn ende dat
men moet sweten ende arbeiden om die te overwinnen; dat se noch duysent middelen
hebben om den staet te conserveren ende in beter termen te brengen, ende daertoe
machts genouch hebben, indien sij heur mer willen helpen met tgeene sij sijn ende
sij hebben. Dat tprincipael subject vande vergaderinge is, dewijle men so veele
clachten ende swaricheit overal siet ende de desordren, die dese harde lange oirlogen
maken, dat elcx sich disponere om haere hoocheiden te raden ende voor te slaen de
middelen die se bequaemste achten tot redressement vanden staet ende de eenicheyt
van dien ten gemeen beste vande landen in wat manieren dattet is. Dat haere
hoicheiden blij sullen wesen daerinne der Staten wijsen raet te gebruycken als niet
souckende dan wel te doen als sij metter daet sullen bethoinen. Dat men daerom
moet resolveren of totte pays of totte oirlogen, hoewel de pays beter passen soude
als sij alles ende heur princen, als uyter natuyre daertoe inclinerende, noch meer sijn
begeerende om de landen in rusten te regieren so daer middel toe is, dat men die wilt
proponeren dat de princen des geerne sullen hoiren ende verstaen ende ontfangen
die geenen, die verleit sijn om dselve weder aen tligchaem te vougen, daeraf sij tot
heur groot ongeluck ende vande andere landen op aenritsen van eenigen gesepareert
sijn, met sulcke obstinatie, dat tot noch toe geene redenen, presentatien ofte middelen
ter werelt hebben mogen helpen om heur te doen wedercommen. Ende so tselve noch
niet en soude willen vallen, hoewel men noch arbeit, so moet men hen disponeren
totte oirlogen, daertoe sij veel advantagien hadden, omdat God segent de
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rechtveerdichste partije als de heure is, dat se stercker waren als de andere landen;
dat se dat groote steunsel vande monarchie van Spangien hadden ende behulp vande
tresoren van Indien, die den Coning liberalijck ten behouve van sijn eenige suster
heur princesse gebruyckte. Dattet nochtans niet al van daer en conste commen, maer
dat se oick heur selven mosten helpen om uyte miserien te commen ende daerom
hier geroupen waren om te adviseren totte middelen daertoe noodich, totdat se tot
een pays mochten commen. Dat se 200.000 cronen ter maent uyt Spangien cregen,
dat de reste totte oirlogen noodich uyte landen most gevonden worden, dat se mochten
adviseren waertoe sij liest de middelen van Spangien ende vande landen sullen willen
emploijeren om goede ordre te houden, tlant te verlichten ende de clachten te doen
cesseren, dat se ordre mosten stellen op d’promte betalinge van heur crijsvolck ende
om de frontieren te fortifieren die in soberen staet waren, dat reden is dat elcx van
tsijne leeft, dat de Princen in dese landen daertoe geen ander patrimonie en hebben
dan de domeinen, daeraf de voorsaten heeren van dese landen weleer hadden geleeft,
maer tsedert dese landen aen Spangien waren gecommen, waren de Princen so
machtich geweest, ende hadden so veel goederen gehadt, dat se niet meer gelet en
hadden om heur onderhout uyt dese landen te halen, maer de domeinen van dien
liberalijck verset ende belast hadden in heur oirlogen tot bescherminge deser landen
gevoert, so dattet incommen naulijcx bedracht de renten, die daerop staen. Dat se
daerop mede mosten letten ende dat se gehouden waren selfs te dragen de schulden
om haerentwille gemaeckt ende sulcx de domeinen daeraf te vrijen; dat de princen
middelen om te leven mochten hebben, sonder heur gemeenten te beswaren, twelcke
in corte jaren sal konnen geschieden mette middelen, of bij den Staten te ramen ofte
bij haere hoicheiden voor te slaen, ende begeren daer en tusschen dat men heur
middelen verleene om te leven. Indien alle tselve mach voldaen worden, sal men
tcrijsvolck in discipline mogen houden, de desordren weren ende de clachten
voorcommen, die daegelijcx tot leedtwesen van haere hoocheiden ende allen goeden
commen. Dat se daerop tsamen wilden beraetslagen ende met ordre procederen als
kinderen van een lichaem, ende konnen se niet accorderen sullen haer hocheiden
heur doen openen de middelen, di sij bedacht hebben dat gevonden ende in treyn
gebracht konnen worden om tsamenderhant desen staet, die so florissant plach te
wesen te beschermen ende hanthaven. De Staten waren dapper becommert in desen
grooten voorslach ende sonderling van tbevrijen der domeinen ende bleven
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daerom noch lange bijeen, sonder yet eyntelijcx daerop te resolveren, dan alleen op
eenige provisionele middelen totter oirlogen, ende van dese sijde hoopte men dat
tselve bij veelen een dapper bedencken soude maken.

[Den 29en Aprilis was windich weder]
Den 29en Aprilis was windich weder. Sijn Excie creegh seeckere tijdinge dat den viant
vertoogen was naer Aste ende Someren ende bij hem doen commen hadden alle de
ruyteren met 2 vendelen knechten uyte Graef ende eenige ruyteren uyten Bosch,
ende vermoede daerom dat den viant wel naer Wachtendonck mocht trachten (e
commen. Smiddachs quam in tleger bij Sijn Excie den heere van Chastillon, Almiral
van Guienne, d’outste van dien huyse, om dese landen te besien ende den crijgh wat
te hanteren, mogelijck ter begeerte van die vande religie om schier ofte morgen
steunsel aen hen te hebben. Hij was een jongman van 16 ofte 17 jaren, tamelijck lang
van persone, van blijden gelate, ende cousijn germain van Graef Hendrick, broeder
van Sijn Excie. Sijn Excie dede noch evenseer aende buytenwercken arbeiden, om
dselve op te maken ende dan de approchen te mogen beginnen, anders liet hij desen
dach meest van schieten ophouden om te sien wat die vande schantse op sijn brieven
souden doen.
De Staten Generael hadden vanden lesten Maerte aende Coninginne van Engelant
gescreven om, waert mogelijck de handelinge van pays te beletten, ofte ten minsten
dat daerinne niet mocht getracteert worden dat tot prejudicie van dese landen mocht
strecken, ende hadden ten selven fyne mede aen Caron gescreven. Van dage ontfingen
sij brieven van Caron vanden 22en Aprilis, houdende dat hij heur brieven den 15en
hadde ontfangen; dat hij de brieven niet en hadde overantwoort dan op den 21en so
den Secretaris Edmonts wederom gecommen was den 19en. Dat hij de Coninginne
gevonden hadde van goeden moet, mits alle den raet meest vertogen was op den
termdach naer Londen, dat se der Staten brief goedertierenlijck ontfing ende met
attentie las, ende commende tot het poincte daer verhaelt werde van de forcen die
den Coning ter zee ende te lande soude houden, herlas sij dat poinct ende seide wel
verseeckert te wesen dat hij nu geen forcen ter zee en hielt, omdat se in alle havenen
van Spangien onlangs gesonden hadde, die nergens geen forcen noch toerustinge en
hadden bevonden, dan van 8 schepen om de caracken uyt Oost Indien te halen, daeraf
sij noch onseecker waren, mits de Engelsen niet en hadden gerust, ende dat der Staten
vloote ontdaen was. Naerdat se den brief geheel gelesen hadde seide sij dat Edmonts
weder gecommen was ende dat men haer seer presseerde tottet senden van
gedeputeerden
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totte handelinge, nietemin naerdien sij Edmonts gelast hadde te verclaren, dat se geen
gedeputeerden en const senden ten ware den Ertshertoge eerst resilieerde vande dry
poincten bij Verreicken voorgehouden rakende den staet ende landen vande Staten
(te weten t’overgeven vande cautionare steden aenden viant, tverbot van trafficke
van haere subjecten met der Staten landen ende dat die den Staten niet en souden
mogen dienen ende sulcx om met haer in alliantie defensive ende offensive te
commen) hadde den Ertshertoge hem daervan geexcuseert, seggende, dat noit gehoirt
nochte gebruyckt en hadde geweest, dat men van te vooren conditien soude stipuleren,
daertoe alleen de tsamencomminge van gesanten diende, dat se hoipten dat men den
Coning van Spangien so veel cleinicheit ende disreputatie niet en soude willen doen
van daerop te willen insisteren, dat anders den Ertshertoge alles soude doen wat hem
in dien mogelijck ware om de Coninginne contentement te doen ende om een vrede
te treffen, dewijle anders de handelinge heur tot groote prejudicie soude strecken,
indien sij met ongedaen werck mosten scheiden, omdat tselve heur gemeente soude
descouragieren ende doen despereren, des de Coninginne niet en hadde te wachten,
dat sij daerom nu wetende de intentie vande Coninginne heur daertoe so naer souden
accommoderen als mogelijck ware. Dat den Ertshertoge bij sijne brieven de
Coninginne seer beleefdelijck versochte totte communicatie vanden vrede, ende dat
men haer niet en soude proponeren yet dat tot hare oneere, schade ofte ongelijck van
haer subjecten mochte strecken. Dat de Coninginne hem noch geseit hadde van
Edmonts verstaen te hebben, dat men tot Bruessel op deselve dry poincten seide, dat
indien sij de cautionaire steden wilde houden, dat se immers soude beloven die aende
Staten niet te sullen restitueren, dat se immers nopende de negotiatie soude verbieden
ende niet toelaten dat der Staten onderdanen onder couleur vande haren op Spangien
souden handelen, maer dat de goederen also betrapt geconfisqueert souden mogen
werden. Dat de Coninginne heml. heure havenen soude helpen openen om op Engelant
te mogen trafficqueren; dat de Coninginne daerop seide, dat men nopende de twee
eerste poincten wel conste bedencken of sij tselve soude willen ofte begeren te doen
als t’contraire belooft hebbende. Dat nopende de havenen Edmonts hadde geseit, dat
daertoe cleine apparentie was, omdat de Engelsen op deselve havenen niet en souden
durven traffyckeren, daer schepen van oirloge buyten ende binnen souden wesen,
ende om de smale traffycke tot Duynkercken te doen niet en souden willen vallen in
de costen vande cooplieden daer te doen convoijeren; dat tot
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Sluys om der galeijen willen altoos mede wacht soude wesen ende dat de traffycke
daermede cleyn soude vallen ende periculeus, dat niemant daerom daer soude willen
wesen, gelijck mede heur niet adventureren tot Antwerpen om de periculen die daer
dickwils vallen deur de muterie vande Spangiaerden op den castele leggende. Dat
de Coninginne scheen aengenaem te wesen, dat Edmonts dese objectien hadde gedaen
ende dat se hem voor loos ende wijs hielt ende daerom hem lang in Vranckrijck
gebruyckt hadde. Dat de Coninginne seide, dat men daeruyt sien konde in wat poinct
die saken stonden; dat de Staten op de Coninginne wel mochten vertrouwen ende
dat se so resolutelijck daerinne geresolveert was, dat se om al dat in de werelt was
egeen saecke en soude willen beginnen, die haer tot onvruntschap ende misvertrouwen
metten Staten mochte brengen; dat sij nimmermeer beginnen soude den Staten
ongelijck te doen; dat se op den Staten seer vertroude ende geloofde tgeene sij haer
screven ende daerom den Ertshertoge ende Infante hadde ontboden niet te willen nu
tegencommen tgeene sij in de aencomtste aen haer crone hadde geswooren, te weten,
dat se soude onderhouden alle alliantien bij haer voorsaten metten nabuyr, coningen,
princen ende heeren gemaeckt; dat de crone van Engelant veel alliantien hadde
gemaackt met de Graven van Hollant ende Zeelant, eer dselve onder Burgundien
quamen met meer andere propoosten, die se met affectie scheen te spreecken. Dat
hij, Caron, gevraecht hadde of sij haer gesanten soude senden ende dat se daerop
hadde geantwoort met Edmons mer eens gesproocken te hebben ende daerop meerder
te moeten delibereren, maer dat se hem t’meerder progres sal doen verstaen, ende
dat hij den Staten verseeckeren soude, dat se op haer mochten staen, als op een rotse
die heur niet en soude begeven, ende doen hij van haer scheide, seide si noch modice
fidei quare dubitasti, ende bevalt hem wel te onthouden als wetende wat sij daermede
meynde. Hij screef anders dat de nieuwe forcen van Engelant nochte oic Dogwra
noch niet in Irlant waren, maer op scheepen wachten. Dat scheen dat den Graef van
Turon van Dogwras dessein om in tnoortquartier te landen moste weten, overmits
hij in de provincie van Munster alle de heeren ende edeluyden hebbende doen sweeren
van nieus de catholijcke relegie getrou te blijven, vertogen was in tnoortquartier ende
daer verscheiden plaetsen dede fortifieren. Dat den Graef van Orimond hem hadde
gevolcht, meinende hem wat te slaen maer niet gedaen. Dat den Graef van Essex in
sijn huys noch evenseer bewaert bleef. De Staten waren in dese tijdinge, ende
sonderlings in de verseeckeringe, die de
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Coninginne heur vande vredehandelinge dede doen, seer verblijt, hoipende dat die
saken noch ten besten souden loopen, ende beraemden metten eersten hierop een
brief van dancksegginge te scrijven.

[Den lesten Aprilis]
Den lesten Aprilis was schoin weder. Sijn Excie dede voor desen dach met macht
noch arbeiden aende buytenwercken, om verseeckert te wesen of den viant wat soude
willen doen, ende sondt daer en tusschen den tambourijn aen tfort om heur antwoorde
te halen, dan so sij hem niet en wilden hoiren spreecken, maer mette hant afwesen
ende niet en lieten aencommen, besloot Sijn Excie metten eersten de approchen te
doen beginnen, daertoe hij van dage bij de ingenieurs de velden vande sijden van
Rossum ende Herwerden dede besichtigen, ende laste daerom aen Gistelles tegen
morgen avont 8 vendelen van sijn regement te Kessel te senden ende selfs voor 3
ofte 4 dagen met de andere dry noch te Littoijen te blijven, ende daernaer den capiteyn
Foeuilleau daer laten met 10 mannen uyt elcke compagnie van sijn regement, die hij
voor tvertreck vande anderen daeruyt soude lichten om tschantsken te bewaren ende
dat d’andere 3 vendelen mede souden vertrecken. Snachts sondt hij de ingenieurs
wederom op de voors. velden om die te besichtigen ende te gaen totte grachten toe,
waert mogelijck, twelcke vande Rossumse sijde geschiede, maer aende Herwerdense
sijde niet, omdat den viant daer te veel sentinellen hadde.

[Den eersten May]
Den eersten May was stormich regenich weder. In tleger quam de heere
Oldenbarnevelt om de wercken van dien te besichtigen ende te helpen voorts drijven,
dat men de approchen mocht beginnen, ende hij bracht met hem uyt Hollant 60.000
£ tot vervallinge vande extraordinaris lasten vanden leger, daertoe die van Hollant
seer gesolliciteert waren, omdat seer groot gebreck van gelde in tleger was ende wel
voor 50.000 £ aen wercken al gemaeckt, daerop noch mer 18.000 £ betaelt waren.
Sijn Excie nam voor de approchen t’avont te beginnen ende dat met een groot getal
van volck om de eerste approchen so naer te setten als mogelijck ware, dewile weinich
uytvals was te bevresen, ordonneerde daerom tot gravers om de approchen te maken
900 mannen, te weten 360 aende sijde van Rossum uyte Engelsen ende Vriesen ende
de reste aende sijde van Herwerden uyte regementen van La Noue, Graef Ernst,
Edmonde, Huchtebrouck, Gistelles ende de Switsers, welck getal so groot was, dat
hij noit voor eenige plaetsen met gelijck getal van gravers geapprocheert hadde. Hij
ordonneerde mede ontrent 1200 mannen om op beiden sijden in de wapenen te houden
tot bescherminge vande gravers. Des naernoens sondt Gistelles
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8 van sijne vendelen te Kessel, hebbende uyt elcx 10 man te Littoijen doen blijven,
daerbij hij noch selfs bleef. Sijn Excie dede de gemaeckte schanskens tegen de
aencomtste van buyten met ordinaris wachten alomme besetten, ende sondt sulcx in
de schantse te Kessel de compagnie van Castricom, die van Buth in de muggeschantse
ende op thuys te Kessel, die van Cotwis in de Vriesche schantse aenden Nollerwech,
die van Weincum in de Switsers schantse bet naer Maren, die van Hamet in de France
schantse bij Maren ende die van Hans Meijer om te besetten tschansken aenden
Molenberch ten suytwesten van Maren ende de redoute op de Alemse sluys. Tsavonts
ging men aende approchen, daerinne de gravers dat voordel hadden, dattet seer quaet
ende regenich weder was, ende die van binnen consequentelijck te minder op heur
geweer ende wachten pasten. Die vande sijde van Rossum eer se begonnen, deden
verscheiden sentinellen op tvelt voeren, daerinne een sergeant ende 4 soldaten bij
den viant overvallen ende gevangen genomen werden ende naer tfort gevoert, ende
daermede weeck den viant daer van tvelt. Dit maeckte eenich retardement, maer
weder andere sentinellen uytgevoert wesende, begonst men evenwel de approchen,
die men ten eersten sette met een linie naer de Wale, ende met een ander treckende
naer de Mase tot op 20 roeden naer aende grachte ofte Lorrevaert, die daer buyten
de contrescharpe leit, twelcke sij daerom te beter hadden te doen, omdat se een vasten
rugge hadden aende sijde van Rossum, die al lang te vooren beschantst was, ende
daer desen nacht noch 4 heele canons geplant waren, niet wijt vande 2 halve canons
daer staende om dese approchen beter te defenderen. Die van binnen schooten weinich
ende quetsten daerom aen die sijde mer 2 personen. Aende sijde van Herwerden en
hadden de gravers geenen rug so naer, daerom sij oick so naer niet en konden
approcheren, maer beraemden heur vast te maken ontrent 160 roeden van tfort op
de Mase ende Wale, ende om tselve met meerder verseeckertheit te doen, was Graef
Ernst selfs den heelen nacht bij tcrijsvolck doende een linie beginnen om tlant vande
Wale totte Mase af te snijden. Sij hadden aen die sijde buyten veel sentinellen perdue,
die metten eersten alle de gravers ende arbeiders verveert maeckten ende op de vlucht
brachten, maer Graef Ernst mettet crijsvolck hielt se staende ende dede de approchen
verseeckeren sonder dat daer yemant gequetst werde, mits tweder quaet ende sij noch
verre afwaren.
Ontrent dese tijt schreef de Coninginne van Engelant aenden Ertshertoge, dat se sijne
brieven vanden 12en deur Edmonts, hadde ontfangen ende hem ende de Infante
bedanckte vande genegentheit die sij verclaerden
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te hebben om een vaste eenicheit te maken tusschen haer ende de crone van Spangien
met heure Staten, begerende dat se wilden geloven dat sij van haere sijde gelijcke
dispositie hadde. Dat sij meynde dat heure laeste propositien daerop sij verclaringe
begeert hadde alleer in tractaet te commen omdat se extreme ende onmogelijck waren,
niet en waren buyten reden ende maniere van tracteren, dewijle sulcke niet en konnen
bij gedeputeerden gedebatteert werden, maer dat de rechte wech is in so sware saeken
om goede voortgang te nemen, dat vooreerst de partijen malcanderen wel verstaen
op de principale poincten sonder fondement te nemen op eenige imaginatien, die de
gestaltenisse der saken niet en kan lijden ende die meer dienen om partijen te
verbitteren als te verdragen, thoinende daerbij haere sinceriteit, dat se heur heeft
willen doen verstaen, dat haere eere ende goet in deselve poincten so verre
geinteresseert is, dat se heur daerop niet en wilt lange verletten ofte onderhouden,
dewijle tselve doch niet en kan geschieden, ende dat sij begeert getrouwelijck te
achtervolgen tgeene anders geaccordeert sal werden, ende die getrouwicheit aenden
anderen so wel als aen haer selven te thoinen, vertrouwende dat men een vaste
ongeveynsde vruntschap niet anders en kan bouwen als op de reden ende consideratie
van beider partijen interesten. Nochtans om te thoinen dat se haer verseeckerde vande
beloften vanden Ertshertoge, dat op de vergaderinge alle poincten geaccommodeert
souden worden naer reden ende elcx eere, so beloofde sij haer gedeputeerden naer
Boulongie te senden tegen den 24en May toecommende, hoipende dat God op alles
een goede uytcomtste sal verleenen.

[Den 2en May]
Den 2en May was noch regenich ende windich weder, bij dage werden de approchen
te nacht begonnen, voorts verseeckert, verdickt ende pertinenter opgemaeckt, daerop
die vande schantse veel schoten, ende onder dien schoten 2 Engelsen tot Rossum
aenden dijck elcx een been af, ende om de approchen te Herwerden met beter ordre
te doen, laste sijn Excie dat Graef Ernst, de Francoisen ende Huchtenbrouck langes
de Wale ende de regementen van Edmonde, Gistelles en dede Switsers langes de
Mase aencommen ende approcheren souden, ende dat aen elcke sijde alle nachts een
Colonnel ofte Lieutenant Colonnel soude in persoin waken, daertoe hij voorts alle
de Switsers dede naer Kessel gaen logeren, ende wederkeeren bij Huchtenbrouck de
compagnien van Calf ende Dirck de Jonge, hebbende de redoute bij Crevecueur doen
besetten uyt Bommel, te meer omdat de Diesse gestopt wesende ende nu heel
toegemaeckt, twater daer ontrent veel dede rijsen. Snachts approcheerde men
wederom, in dewelcke
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die van Rossum weinich arbeiden ende in effecte mer voorts uyt toogen de linie
vande Wale naer de Mase ende een ander weder togen naer de Wale met weinich
voorderinge ende die se oick niet half en volmaeckten, omdat die vande schantse
uytermaten seer veel schoten, daermede sij daer doden 2 Vriesen ende quetsten noch
5 Vriesen ende 7 Engelschen, daerom sij tvolck niet wel in den arbeit en hadden
konnen houden. Aende Herwerdense sijde approcheerde men een goet stuck weeghs,
ende quamen tot ontrent 100 roeden naer aen tfort ende ontrent 70 naer aende halve
maenen ofte ravelijnen daer buyten leggende, daer anders weinich vande heuren
gequetst worden, omdat se noch tamelijck verre af waren. Desen dach waren eenige
ruyteren uyt Heusden naer des viants leger gereden, twelcke noch tot Someren ende
Aste lach, ende rencontreerden eenige voeragiers, daeraf sij eenigen gevangen cregen
met 3 ruyteren ende terstont daer naer quamen daer mede een groote partije ruyteren
van Bredae, die mede op de voeragiers vielen ende cregen so tsamen wel 60 voeragie
peerden ende vervolchden de anderen tot aenden leger toe. Uyte gevangen ruyteren
verstont men dat se te peert ende te voet starck waren ontrent 6000 mannen, te weten
de regementen van Don Carlos Columna, Caspar Çapena, Graef van Busquoy, La
Bourelotte, Don Alfonso d’Avelos ende een trouppe Duytsen, ende t’regement vande
Bourguignons lach tot Helmont, de ruyteren stonden alles onder tcommandement
van Don Jeronimo de Monroy ende waren van hem, vanden Graef van Solms, Miguel
de Telles, Guliermo Verdugo, Gagliego, Don Frco de Guevarra ende Juan Cesate met
50 peerden van Grobbendonck, ende dat se van Erp ende Vechel vertogen waren,
omdat se geen raet tottet ontset en sagen ende een ongeluck bevreesden, deur dien
sij gehoirt hadden dat tot Bredae 10 vanen ruyteren lagen.
De Staten van Vrieslant hadden in de voorleden maent lang vergadert geweest op de
inwillinge vande consenten, ende bemerckende dat se voorts so swaer werden, dat
niet mogelijck en was die meer te vervallen uytet floreengelt over de platte landen,
vonden de leden van Ostergoe, Westergoe ende de seven Wolden noodich tot subsidie
vande floreengelden inne te willigen de gemeene middelen op 6 specien van wijn,
bier, asijn, brandewijn, sout ende smout ende die van wegen de gemeine lantschap
te doen verpachten, dan overmits de steden nu eenige jaren lang dese middelen in
de steden hadden geheven tot furnissement van heur twaelfde deel in de quote ende
lasten vande provincie ende afgeschaft het corporgelt, daeruyt tselve twaelfde deel
over de huysen vande steden te vooren was gevonden geweest ende sij nu dese
middelen consenterende, tselve
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corporgelt weder op souden moeten stellen, so en hebben dselve daertoe niet willen
verstaen nochte des consenteren, ende naerdat dese questie lang gedisputeert was,
sijn ten lesten de volmachten gescheiden, blijvende die van de dry Goon daerbij, dat
men dselve 6 middelen openbaerlijck voor de lantschap soude verpachten, ende
indien die van Lieuwaerden des tegenstonden, dat dan heur gedeputeerden souden
vertrecken ende heur collegie leggen in eenige stadt, die de middelen niet tegenstont.
De Gedeputeerde Staten naer tscheiden vanden lantdach sloegen de billetten terstont
rontsomme aen, maer die werden bij de magislraet van Lieuwaerden terstont
afgetogen, ende siende dat die van Lieuwaerden met geen redenen om de verpachtinge
te gedogen en konden beweecht worden, hebben de gedeputeerden van Ostergoe
ende Westergoe sulcx heur principalen verwitticht ende daerop bevel ontvangen dat
se tcollegie in een ander plaetse souden leggen, waerop Haye Roussel, Johan Hottinga,
Wijarda, Echo Andries, gedeputeerden met den Secretaris Echo Isebrandi op van
dage vertogen van Lieuwaerden naer Franicker mettet segel ende de boucken, ende
hebben mette magistraet aldaer gehandelt omt collegie daer te mogen leggen, op
hoipe dat die vande seven Wolden, die de voors. middelen mede ingewillicht hadden,
souden volgen, maer de gedeputeerden vande steden des siende, hebben die vande
seven Wolden aen heur getoogen ende geinduceert tot Lieuwaerden te blijven, sulcx
dat daer deur een apparente scheuringe in de regieringe van Vrieslant te bevresen is.
Desen dach schreef den Ertshertoge antwoort aen Sijn Excie nopende de gevangenen
vande reys van St Thomé, te weten dat den overleden coning altoos, ende hij tsedert
sijn comtste in dese landen (om aen heur gesepareerde subjecten ende allen anderen
te thoinen, hoeseer sij tot sachtmoedicheyt geinclineert sijn) buyten coustumen
gebruyckt tegen onderdanen, die de wapenen tegen heuren heere dragen, toegelaten
hadden tegen de gevangenen deser landen tselve recht, als of sij te doen hadden tegen
eenen rechten viant ende niet subject aen heur, ende dien volgende tselve gracelijck
laten rançonneren, jae eenigen laten ontslaen sonder yet te geven, op hoipe van
daermede meer bij haer te gewinnen, dan met rigeur vande oude rechten, ende so
menichmael als men op dese sijde dselve wech heeft gevolcht tegen sijne ofte des
Conings onderdanen, heeft hij tselve gehouden voor aengenaem om sulcx te
verschulden, omdat die courtosien selfs onder vianden te prijsen sijn, dat se niet
souden te clagen hebben gehadt over tquaede tractement aen heur schippers hier te
landen ofte in Spangien gedaen, indien sij niet gebruyckt en hadden ende
continueerden
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de wreedtheit tegen tscheepsvolck in sijn dienste wesende, op zee gevangen, dselve
doende met groote trouppen ende coelen bloede ophangen als piraten, schelmen ende
dieven sonder aenschou op de commissien, die se van hem hadden, ende dat se in
sijn soldie waren, om te water tegen sijn vianden te oirlogen, tsij in vlooten ofte met
schepen apart, naerdat se des seeckerlijcste souden konnen doen, dien doch tgetal
ofte grootheit vande schepen niet en behoirt te maken van arger conditie als alle
ander crijsvolck ofte die te doen achten (als men met onrecht doet) voor piraten ofte
rovers waerinne van der Staten sijde sulcken exces was gedaen, dat men selfs niet
en hadde gespaert den geenen, die heur overgegeven hadden op belofte van goeden
crijgh te genieten, nochte oick die geenen, die onlangs gevangen waren in neutrale
landen van sijn vrunden ende geconfedereerden, Immers dat se so verre waren
gecommen, dat se selfs den doden op de schepen gebleven bij den levende hadden
doen ophangen, daeromme sij niet vreemt en behoiren te vinden, dat van sijne sijde
tot sijn leetwesen ende om te reprimeren die groote wreedtheit geordonneert is het
tractement daeraf Sijn Excie scrijft, niet wesende so wreedt als tgeene men tegen sijn
volck gebruyckt, daerop hij achte, dat men toecommende regard soude nemen, om
daerinne te remedieren. Hieruyt sach men claerlijck dattet hem sonderlings stack,
om oick te water een quartier te doen gebruycken, opdat hij also mettertijt meerder
macht mocht ter zee crijgen ende daer beter meester werden.

[Den 3en May]
Den 3en May was eerst tamelijck maer regenich weder. Sijn Excie souckende alleen
tijt te winnen, sondt vrouch sijn tromslager aende schantse om heur noch te sommeren
met brieven ende te presenteren met heur op hunne betalinge te verdragen, dewijle
sij nu sagen, dat men heur ernstelijck meynde, ende konden weten dat heur ontset
vertogen was. Op t’aencommen vanden tromslager liepen sij veel op de walle, haelden
sijn brieven over ende versochten stilstant van wapenen ende wercken, om vrijelijck
te mogen delibereren. Sijn Excie wesende selfs in de approchen, consenteerde des
ende dede seggen, dat men daertoe naer Herwerden soude senden, maer dewijle den
ommegang groot ende lang viel, mochten sij selfs uyte schantse dien van Herwerden
aenroupen, indien sij oick daer stilstant begeerden, twelcke sij also deden ende waren
so onverdacht op heur stuck, dat se verscheiden personen lieten tot op de grachten
commen, ende dselve wel besien. Sij hielden tsamen gemeyn tot op den naernoen
ende sonden doen brieven weder uyt, daerbij sij versochten stilstant van 14 dagen
ende consent om middelertijt te mogen senden aenden Ertshertoge
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om secours, volgens tgeene Sijn Excie heur op den 28en Aprilis gepresenteert hadde.
Hierop deliberatie genomen, schreef Sijn Excie wederom, dat se sijn brieven qualijck
verstaen hadden ende dat hij heur geen tijt om ontset te verwachten en hadde
gepresenteert, dan mits eerst met hem op de overleveringe vande plaetse ende heur
betalinge verdragen wesende, doch dat tsedert de saken waren verloopen, dewijle
bij heur nu tot bijnaest op de grachten geapprocheert was ende den viant heur ten
ontsette gecommen, daertoe geen raet siende, vertogen was, dat se daerom dadelijck
mosten delibereren of sij met hem wilden handelen op heur betalinge ofte niet, ende
of sij gesint waren van elcke natie daertoe een competent getal te committeren ende
bij hem te senden, om malcanderen bij monde te spreecken, also men meer in 3 ofte
4 uyren soude konnen handelen bij monde als in vele dagen met scrijven over ende
weder; dat se heur desen avont noch daerop mosten verclaren, omdat hij niet en
dachte den toecommende nacht te verliesen ende sijn werck te verachteren, maer
voorts approcheren wilde, ende sondt tselve tegen 6 uyren naer de schantse. Sij
ontfingen de brieven ende hielden daerop gemeyn ende versochten naer stilstant van
schieten ende wercken voor desen nacht, omdat se so veel hoofden waren ende
daerom niet so haest resolveren konden, maer beloofden op morgen vrouch eyntelijck
antwoort te verclaren. Hier en tusschen was de nacht gecommen, daer deur die van
buyten begonnen te wercken ende die van binnen te schieten, maer Sijn Excie naer
consenterende stilstant, werde van wercken opgehouden.
Ontrent dese tijt screven de Staten Generael aende Coninginne, dat haere affectie
ende weldaden aende Nederlanden bewesen, om dselve tot noch toe te conserveren
tegen den Spangiaerden ende heure adherenten, vianden vande religie ende usurpateurs
van alle rijcken ende landen heur deden geloven, dat sij naer haere wijsheyt noch
geen accoort metten Coning van Spangien ofte den Ertshertoge en soude willen
maken, aengesien dselve so machtich te water ende te landen gewapent sullen blijven,
immers dat se sal letten op alle tgeene dienen mach tot bewaringe van hare persone
ende landen tegen so onverdragelijcke vianden, dwelcke estimeren tvioleren van
heuren eedt ende contracten met personen van andere religie aengegaen voor wercken
van verdienste. Dat haer oick believen sal aende Nederlanden (die haer dienaers sijn
ende altoos om haer lang leven ende goede prosperiteit bidden) te continueren haer
faveur ende affectie ende nimmermeer in tractaet yet toe te laten dat der selven staet
soude mogen crencken ofte haer beschermenisse verhinderen, gelijck sij dickmaels
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sijn verseeckert geweest deur last van haer ende noch nieulijcx deur heuren agent
Caron, daeraf sij haer bedanckten, ende baden dat sij wel soude willen overleggen,
boe men met sulcke bedriegelijcke vianden, die altoos gewapent blijven, soude mogen
handelen, daerbij bewaert soude konnen blijven haer persone, landen ende luyden
ende dese landen in geenen deelen vercort ofte vermindert vande goede affectie van
haer ende d’Engelse natie tot desen staet. Dit screven de Staten om waert mogelijck
noch eenich belet in de handelinge te doen ofte ten minsten de Coninginne naerder
op heuren staet te doen letten.

[Den 4en May]
Den 4en May was schoin weder. Sijn Excie sondt vrouch naer de schantse sijn
tambourijn ende met hem den capitein van der Aa met last heur antwoort af te
voorderen ende te vermanen dat se wel voor haer souden sien wat se deden, aengesien
heur ontset vertogen was, ende indien sij de sake langer lieten verloopen, dat Sijn
Excie heur niet eenen penning en soude geven ende dattet oick onverstant was te
eischen 14 dagen stilstant, daer Sijn Excie heur nu in minder tijt met gewelt tot
overgeven const dwingen, ende daerom gansch geen tijt en wilde vergunnen, maer
so se yet doen wilden, mosten sij stracx gedeputeerden uytsenden. Sij en wilden van
der Aa niet dan overluyde hoiren spreecken, omdat se malcanderen niet en vertrouden.
Eyntelijck ontrent den middach verclaerden sij dat se 2 ostagiers souden uytsenden
ende dat se begeerden dat Sijn Excie 2 persoinen wilde committeren, om aende schantse
te commen ende met heur daer te handelen. Sijn Excie committeerde hiertoe den
Colonnel Huchtenbrouck ende capitein van der Aa, om aende schantse te gaen ende
ging selfs met meest alle de heeren in de approchen, om te beter de sake te voorderen.
Sij sonden over 2 officiers onder heur commanderende, die se over de grachten deden
brengen, maer en wilden niet toelaeten dat se vande grachte afgingen ofte dat yemant
met heur sprack, uyt vrese dat men se corrumperen ofte particuliere beloften doen
soude. Sij en lieten oick den Colonnel ende capitein niet voorder commen als op de
contrescharpe, daer verscheiden personen met heur handelden ende spraken, meestal
overluyde ende gaende veel anderen af ende aen. Sij stonden altoos seer op heure
betalinge, ende om tijt te hebben om ontset te verwachten; sij meynden dat heure
betalinge veel bedragen soude ende begeerden, indien eenigen in dienste wilden
blijven, dat men daeraf heele compagnien soude moeten maken ende uyten heuren
capiteinen ende officiers daerover stellen; sij lieten ten lesten den tijt van t’ontset
vallen tot op 8 dagen. Dit duyrde lang ende op alle swaricheiden quam Huchtenbrouck
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ofte van der Aa over om Sijn Excie rapport te doen, die meest stack tegen den tijt van
t’ontset te wachten, ende begeerde dat se heure pretensien begrooten souden om dan
daerop te bieden. Naer lang handelen (in twelcke sij altemet met malcanderen eens
droncken) lieten sij den heelen tijt van t’ontset glissen ende bleven alleenlijck staen
op heur betalinge ende om compagnien geheel mette officiers uyten heuren te hebben,
vande geenen die souden willen blijven dienen ende op de begrotinge van heur
t’achterheit seiden tselven so haest niet te konnen doen, maer dat se morgen naernoen
daervan pertinenten staet souden maken ende overleveren. Sij seiden dat de 4 vendelen
vanden Marckgraef niet besonden ten achteren en waren, maer alleenlijck bij heml.
gebleven, om mede de contributie te genieten, die men daerom een gratuiteit soude
mogen doen, ende meynden dat men dit fort niet en soude konnen crijgen van heur
dan mits wel betalende ende versochten daerop voorder stilstant. Sijn Excie dede heur
seggen dat hij tstilstant consenteerde, mits dat sij heur wachten mosten van eenige
schooten met geschut ofte musquetten te schieten, ofte hij soude terstont doen voorts
wercken ende approcheren, ende nopende tgelt, dat se wilden eischen, dat se heur
dien aengaeude so in reden mosten vinden dat de somme so groot niet en werde, dat
men met een derde ofte de helft van dien de schantse met gewelt mochte winnen,
daerop sij seiden te sullen letten, ende daermede scheide dit eerste parlament, in
twelcke Sijn Excie heur mede hadde doen seggen, indien eenigen waren, die geen
gelt en wilden ontfangen, dat hij die, indien sij des begeerden, tot binnen Diest toe
doen convoijeren soude om bij de andere gemutineerden te commen. Sijn Excie was
wel gesint een goede somme gelts aen desen te wagen, eensdeels om tijt te winnen,
anderdeels omdat de plaetse tamelijck vast was, so dat men wel 70.000 ofte 80.000
£ soude moeten te coste leggen aen schieten ende graven alleer die te crijgen, boven
tverlies van volck ende de pericule van eenich opwater, behalven dat men nu van
alle dit volck ende heur amunitie noch dienste soude konnen trecken in een saison
dat den viant aldermeest belemmert is ende meynde daerom wanneer het ten uytersten
om 150.000 £ te doen was, dat men de sake niet en soude behoiren af te slaen. Desen
dach sonden die vande provincie van Utrecht in tleger tottet extraordinaris 10.000
£. Snachts was alomme stilstant. Die vanden Bosch geen schieten hoirende, ende
mogelijck vresende datter gaende was, vierden snachts seer ende schooten 5 schooten,
die vande schantse en schoten niet wederom.
Ontrent dese tijt verstont men dat de Coninginne gecommitteert hadde

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

595
om naer Boulongie te gaen totte handelinge metten Ertshertoge te doen Doctor
Harbart, Mr. Robert Beale (die de principaelste last hadde) Sr. Herry Nevels haer
ambassadeur in Vranckrijck ende den Secretaris Edmonts, ende dat se in laste hadden
daer meest te handelen vande vernieuwinge van alle de oude contracten ende tractaten
met Engelant gemaeckt, dat de Engelsen in Spangien ende Indien vrij mochten
traffickeren ende dat se malcanderen geen oirloge en souden maken, maer dat se
insisteren souden, dat men nopende de cautionaire steden ofte d’Engelsen uyt der
Staten dienst te doen gaen, ofte de traffijcke op de Nederlanden geen veranderinge
soude maken, doch voornementlijck bedingen de restitutie van alle de penningen bij
de Coninginne geleent, ende dewijle sij mer met gedeputeerden vanden Ertshertoge
souden handelen, dat se insisteren souden om te hebben tvoorsitten ofte de preseancie
alleer in eenige besongien te treden, ende dat dselve met die last eersdachs naer
Bonlongien souden vertrecken.

[Den 5en May]
Den 5en May was schoin weder. Vrouch quam de compagnie van Gribbeval vande
redoute te Hesel in tleger ende ging logeren bij Huchtenbrouck. Voor den noen sont
Sijn Excie een tromslager aende schantse, om heuren eisch bij gescrifte te hebben,
daerop sij seiden, dat heur den tijt te cort viel, doch dat se t’avont een uyre voor
t’optrecken vande wacht die souden leveren. Des naernoens brachten sij een man op
de contrescharpe, bonden hem aen een pael ende herquebouseerden hem ten aensien
van ons volck, roupende mer te vooren dat men niet qualijck en wilde vinden, dat se
justitie deden. Naderhant verstont men dat desen soldat hadde willen sustineren dat
de penningen, die se bij verdrach van Sijn Excie souden konnen crijgen egalijck in
capita souden verdeilt worden ende datter wel 300 in de schantse waren, diet met
hem also verstonden, ende begeerden te hebben. Dit dootschieten werde genomen
voor een trotse ende een quaet teycken. Naernoen ontrent 4 uyren ging Sijn Excie met
de gedeputeerden vande Staten ende andere heeren naer de loopgraven ende wachten
daer wel een uyre, doen quamen wederom over 2 ostagiers ende op de contrescharpe
werden gesonden Huchtenbrouck ende vander Aa, aende welcke den Gouverneur
bracht een papier wel van 10 articulen, houdende 1o. Dat se versochten tijt van acht
dagen om uyt te senden ende middelertijt naer secours te wachten. 2o. Volle betalinge
van heur verachterde soldie ende achterstellen, behoirlijck naer t’overstrijken vande
voors: 8 dagen te reeckenen, ten overstaen van vier vande outste soldaten van tfort,
behoirlijck daertoe te eeden. 3o. Dat se mochten doen innen ende
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ontfangen alle de contributien bij heur met consent van haere hoocheiden uytgescreven
ende deur dit beleg ofte anders onbetaelt gebleven, 4o. monterende alle dselve sommen
ten minsten wel tot 204.000 Philippus van 50 st. tstuck. 5o. Dat alle degeenen, die
bij Sijn Excie in dienste souden willen blijven geredigeert souden werden in
compagnien ende gecommandeert bij capiteinen ende officiers uyten heuren daerover
te stellen ende dat se getracteert souden worden op denselven voet ende met so hoge
gagie als sij bij den Coning waren getracteert geweest, ende dat men se een geheel
jaer soude leggen in garnisoen, sonder te velde gebruyckt te worden. 6o. Dat Sijn
Excie pasport soude verleenen aen alle degeenen die souden willen vertrecken ofte
wech gaen. 7o. Dat de soldaten van Crevecueur gecommen so wel souden betaelt
worden van haeren dienst ende de contributie als anderen. 8o. Dat de weduwen vande
geenen, die geduyrende de mutinatie gestorven waren, mede souden betaelt worden.
9o. Dat pardon soude verleent worden aen alle overloopers ende allen anderen onder
den heuren gecommen van wat sake dattet mocht wesen. 10o. Dat men den paep ende
coster met heur gewaet, mitsgaders alle de commisen, backers, brouwers, hantwerckers
ende de habitanten van tfort met alle heur goet vrij sal laten vertrecken, ende de
siecken ende gequetsten boven heure betalinge doen cureren ende dan de vendelen
laten volgen, ende dat se in tfort souden blijven tot dat se alles betaelt waren.
Hierop nam Sijn Excie deliberatie ende antwoorde naer op deselve poincten. Op t’
1e, dat hij nu meermalen hadde verclaert daartoe geen tijt te konnen geven. Op t’ 2e,
4e, 7e ende 8e verclaerde hij, dat sulcken naerreeckeninge te doen voor hem te seer
intricaet ende verwerret soude sijn als geen bescheit hebbende van heure diensten
nochte vande betalinge van dien ende daerom om alle dispute te ontgaen was te
vreden voor alle heure pretensien in deselve articulen geroert te geven eens 125.000
£, die sijluyden onder malcanderen souden mogen verdeilen naerdat sij souden
bevinden te behoiren, aengesien sij onderlinge daervan veel beter repartitie souden
konnen maken als hij. Op t’ 3e verclaerde hij des niet te konnen consenteren, omdat
met geen reden naer de reductie vande plaetse sulcx soude konnen gepractiseert
worden tot lasten vanden geenen, die in de voors. 125.000 £ heur aenpaert mede
souden moeten dragen. Op t’ 5e was tevreden sulcx alles te consenteren, mits dat se
getracteert souden werden als andere compagnien in dienste vande Nederlanden
wesende, dewijle hij heur om de consequentie wille niet anders en const doen tracteren
nochte exempteren van te velde te gaen bij noot, maer
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was wel tevreden heur so veel te favoriseren als mogelijck soude wesen. Op t’ 6e,
9e, ende 10e verclaerde simpelijck tevreden te wesen dselve poincten also te
consenteren, twelcke hij heur bij gescrifte leverde, ende sont se wederom naer tfort
om te beraden mette anderen of se des also aennemen wilden ofte niet, dewijle Sijn
Excie meynde dselve redelijck te wesen ende verclaerde meer niet te konnen doen.
De uytgesonden officiers namen de antwoorde aen, maer estimeerden die so weinich,
dat se meinden dat daerop niet gedaen en soude worden, dat se nietemin tselve mette
gemeine soldaten souden communiceren. Huchtenbrouck vermaende heur wel te
gedencken in wat staet dat se waren ende dese antwoorde wel te overleggen, ende
dat Sijn Excie heur tijt gaf, om daerop te delibereren tot morgen middach met stilstant
van alles so lange, ende daermede scheiden sij van malcanderen. Tsavonts ontrent
10 uyren, naer dat se met malcanderen gesproocken hadden, riepen sij uyt dat de
soldaten van binnen met de presentatie heur gedaen niet tevreden en waren, ende dat
daerom elcx sijn beste mochte doen, ende begonnen terstont daernaer te schieten
ende selfs tbestant te breecken, deden oick daernaer een signael teycken, twelcke bij
velen mede vermoet werde te geschieden tot een trotse om den Staten te brengen tot
meer gelts te geven, ofte op aenritsinge vande geenen, die desen niet wel aen en
stondt ende daerom tbestant so schielijck deden breecken, om dese handelinge af te
snijden eer de gemeine soldaten heur wel quamen daerop te bedencken ende te
beslapen. Tvolck van Sijn Excie dat siende ende mits de consenteerden stilstant niet
gereet wesende om te approcheren, liepen terstont naer de quartieren om materialen
te halen, ende daermede liep t’ meeste deel vanden nacht wech, in vougen dat desen
nacht niet veel besonders gearbeit en werde, doch werde aende Rossumse sijde noch
een conducteur vande approchen geschoten deur tlijf, genaemt Raef Depter, een
vande stoutsten van allen, met groot pericule van te sterven, hoewel hij naer noch
genas.
Den Graef Harman van Manderscheit met Carel Nutsel, Keiserlijcke paysgesanten,
waren gecommen tot Emmerick ende dreven van daer met een schuyte af naer
Schenckenschantse; doch commende aende spoeye van Cleef, bleven daer leggen
ende sonden den Secretaris van Nutsel met een edelman vanden Graef aenden
Gouverneur van Schenckenschantse aengeven dat se geerne naer Hollant souden
gaen ende versochten te weten, of sij vrij mochten passeren, daerop den Gouverneur
antwoorde dat hij niet en vermochte eenige gesanten deur te laten sonder pasport
vande Staten Generael ofte van Sijn Excie, indien sij pasport hadden, mochten sij vrij
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commen, indien niet, eerst paspoort versoucken. Dit refus dede haer gaen naer Cleef,
van waer den Graef desen dach schreef aenden Gouverneur van Nieumegen
versoucken daer te mogen commen, om naer Sijn Excie ende de Staten te gaen ende
en vermaende van Carel Nutsel niet, mogelijck om so beter deur te commen. Den
Gouverneur hem vindende daerinne beswaert, dede terstont deur Hendrick de Beijer,
Generael vande convoyen, Sijn Excie daeraf verwittigen om te weten of hijt soude
mogen consenteren ofte afslaan.

[Den 6en May]
Den 6en May was schoin weder. De Heere Oldenbarnevelt siende dat die vande
schantse heur so trots hielden, dat se tbestant self braecken, toogh wederom over
Heusden naer Hollant. Terstont daernaer quam in tleger Hendrick de Beijer, die met
Sijn Excie sprack nopende tversouck vanden Graef van Manderscheit, maer Sijn Excie
en vont niet goet, dat men se tot Nieumegen souden laten commen sonder consent
vande Staten Generael, en dat den gouverneur hem daerom soude excuseren op sijn
last, ten ware den Graef pasport hadde, twelcke Beier terstont aenden Gouverneur
ontboot. Sijn Excie dede met alle neersticheyt de approchen alomme verseeckeren,
vermeerderen ende verstercken ende dede vele op de schantse schieten, daer tegen
die van binnen oick veel schooten. Anders quam noch in tleger bij Sijn Excie de heere
Bocholts, gesant vanden Bischop van Ceulen, om te clagen over de excursien in tlant
te Munster, ende in sijn particulier om te commen sien, hoe de saken vanden heere
van Gileyn, sijnen neef, stonden, dwelcke op 6000 £ te rantsoen gestelt was, hoewel
vermoet werde dat hij meest quam om te sien wat in den leger ommeging. Snacht
approcheerden die vande sijde van Herwerden seer magnifickelijck ende quamen so
aende Wale als aende Mase sijden tot op 8 ofte 10 roeden naer aende halve manen,
leggende buyten de contrescharpen tegen de twee rivieren aen (eensdeels daer
gemaeckt om de cracht vande revieren te breecken ende anderdeels om te flanqueren
op de revieren ende op de grachten buyten de contrescharpe daer leggende). Dese
approchen waren groot ende lang, ende alle de gravers hadden eerst moeten op tplatte
velt bloot staen ende en hadden geen rug van geschut ofte musquetterie van naerbij,
daerom de vianden tot buyten op de contrescharpe quamen loopen, ende schooten
dapper naer de gravers daer hij wel 13 ofte 14 man dootschoot ende wel 40 personen
noch quetste. Met dese approche waren sij nu daer voorts uyte meeste pericule, ende
en hadden geen anderen meer met sulcken gevaer te doen, omdat se voortsaen uyte
selve een rug souden hebben. Aende Rossumse sijde hadden de
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gravers een groten rug ende waren al naer geapprocheert, waerom aldaer mer 2
personen gequetst werden.

[Den 7en May]
Den 7en May was schoin weder. Sijn Excie dede noch uyte Tielerweert commen de
compagnie van Appelman, om in de schantse te Maren te gaen logeren, ende die van
Achthoven om mede te gaen in de schantse van Kessel, ende die vanden Heere van
Kessel om te gaen bij Huchtenbrouck. Men graefde ende delfde evenseer in alle
approchen, ende men schoot veel over beiden sijden met stucken. Die van binnen
schooten oick veel steenen uyt met een mortierstuck. Snashts vierden die vande
schantse seer ende schooten signaal schooten; die van buyten approcheerden evenseer;
aende sijde van Rossum quamen se vast dicht op de grachten ende wierpen daerop
dry batterien, d’een op t’Rossumse hooft aende Waelsijde ontrent 150 roeden van
tfort, wesende de 5e batterie, d’andere heel dicht by de schantse ontrent 12 roeden
vande grachten om de defensien wech te nemen aende Mase sijde, genaemt de 6e
batterie, ende de derde aende Mase, om de defensien naer de Wale wech te nemen,
ende daar achter bet naer de Mase toe werde begonnen een batterie totte vierwercken,
die de 8e soude wesen. Aande Herwerdense sijde quam men heel naer op de grachten
van beiden de halve manen, ende men maeekte daer een 9e batterie aende Mase
ontrent 40 roeden vande grachte, ende een 10e aende Waelsijde wat veerder af. Ende
omdat de Middelweert tusschen de schantse ende Maren bestont drooch te worden,
maeckten sy daer oick een batterie ontrent 150 roeden van tfort, wesende de 11e,
ende stelden also alle saken aen om metten eersten den viant tgeschut voor de neuse
te brengen ende te trachten met bruggen, gaelderien ofte vlotten in heur contrescharpe
ende halve mane te commen.
De ruyteren van Stakenbrouck hadden wederom gevangen gekregen 11 ruyteren van
Verdugo, die se alles loslieten, ende hielden den fourier voor t’rantsoen, dien se van
dage voor Sijn Excie brachten. Dese seide dat bij den viant versch gecommen waren
de ruyteren van Boedbergen, datter te voeren mer 5 vendelen Duytsen waren geweest,
ende datter nu van nieus noch bij gecommen waren 6 vendelen van Graef Fredericks
regement, 6 van Barlaymont ende 1 vanden Graef van Emden regement, so dat se
nu waren 18 vendelen tsamen starck ontrent 1400 man, dat de twee Spaense
regementen starck waren elcx ontrent 500 ofte 600 mannen, dat t’regement vande
Italianen ongereformeert was gebleven ende starck noch ontrent 800 ofte 900 man,
dat de Bourguignons binnen Hdmont leggende heel starck waren, maer de Walse
regementen van Busquoy ende la Bourlotte mette
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2 vendelen Yren heel swack. Seide dat Don Jeronimo de Monroy alle de ruyteren
commandeerde, ende dat se starck waren wel 500 peerden. Dese seide mede dat den
viant gereformeert hadde de vanen ruyteren van Contreras, den jongen Corradijn,
Hermando Salasar, Acugna, Gilus, Malaise, Conte Decia ende van capitein Francois.
Item dat heur leger stille lach ende dat se geen hoipe en hadden dese plaetse te konnen
ontsetten. Bij Sijn Excie quamen desen dach een edelman vanden Graef van
Manderscheit ende den secretaris van Nutsel met copie vande instructie die dselve
heeren in last hadden bij den Staten Generael te verrichten om so te versoucken
pasport om naer Hollant te mogen gaen, thoinden dselve copie ende verclaerden dat
heur meesters principaliter van pays niet en souden handelen, maer alleen van
middelen voer te nemen tot bevrijdinge vanden rijcxbodem ende om te commen tot
ontruyminge van Berck, Emmerick ende andere plaetsen van t’rijck, ende dat se meer
accessoire vanden pays en souden verhalen ende heur daerinne contenteren mette
antwoorde, die men se geven soude. Sijn Excie en wilde de pasport niet vergunnen,
maer sont se naer de Staten Generael, sulcx sij den volgenden dage derwerts gingen.

[Den 8en May]
Den 8en May was tamelijck weder, ende men was seer doende omme de approchen
wel te verseeckeren. Men schoot veel op beiden sijden. Die van binnen siende dat
men heur de maet naer begonst te leggen ende datter geen hoipe van ontset en quam,
bestonden te vresen, dat se metter tijt tfort ende oick tgepresenteerde gelt souden
verliesen, riepen daerom ontrent den middach uyt offer niemant van wegen Sijn Excie
in de loopgraven was, ende geantwoort sijnde neen, vraechden naer yemant die
Francois spreecken konde ende seiden doen, dat se bedacht waren noch eens met
Sijn Excie te spreecken, dat men daerom aen denselve wilde senden, ten einde hij
yemant bij heur sondt, ende begeerden middelertijt stilstant, twelcke geschiede. Sijn
Excie ging naernoen naer de loopgraven ende sondt terstont aende schantse de
capiteinen Cicil, van der Aa ende Jaxley, daertegen 3 ostagiers uytquamen. Sij
persisteerden alnoch bij heur voorgaende versouck ende insonderheit vande volle
betalinge van heur soldie, begerende dat Sijn Excie wel wilde letten dat de schantse
een vaste plaetse was ende sij veel couragieus crijsvolck, die gesint waren liever op
malcanderen te sterven als heur betalinge niet te hebben. Sijn Excie dede daerop
seggen, dat hij heur sijn eyntelijcke meininge hadde verclaert, dat hij meer niet en
conste, nochte ende begeerde te doen, ende als se niet gesint en waren dselve aen te
nemen, en hadden sij niet behouft wederom
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te spreecken, dat se daerom eyntelijck heur mosten verclaren of sijt aennemen wilden
ofte niet. Dese hiervan rapport aende soldaten doende, deputeerden sij uyt, om selfs
met Sijn Excie te spreecken den gouverneur met 2 andere officiers, die veel seiden
vande starckte vande plaetse ende van tvolck ende insisteerden alsnoch op heuren
eisch bij gescrifte gedaen. Sijn Excie seide datter mer dry poincten in debat waren
als, vanden tijt om secours te wachten, twelcke hij niet gesint en was toe te laten,
vande betalinge vande verlopen soldie ende vande contributie, die sij wel wisten dat
hij niet schuldich en was ende daerop hij haer geboden hadde 125.000 £ eens. Dat
hij niet en conste lang dingen, maer sijne meininge ront uyt hadde verclaert, ende
dat hij meer niet en conste nochte begeerde te geven; dat tgeene hij heur boodt mer
een schenck en was, ende dat den Prince van Parma t’anderen tijden geen grooter
voor Geertruydenberch (een onbelegerde onwinnelijcke plaetse) en hadde gedaen;
dat se bedencken mosten dat velen vanden heuren noch souden geadvanceert werden,
ende nopende het tractement verclaerde om de consequentie wille heur niet anders
te konnen tracteren als anderen ofte heur meer in garnisoen houden, maer dat hij se
in alles fevoriseren soude so veel doenlijck ware, ende dat hij selfs niet en sochte
sijn volck te hasarderen ofte verliesen, maer in sijn dienste te conserveren ende te
behouden. Seide mede dat hij den gesanten tsamen in tparticulier soude bedencken,
ende dat se daermede weder mochten keeren in tfort, raet nemen ende hem terstont
antwoort laten weten, omdat hij niet en dachte desen nacht te verliesen, maer indien
sij mette gepresenteerde penningen tevreden waren, mochten sij gedeputeerden bij
hem schicken, hij soude heur de articulen in forma doen depescheren ende teyckenen,
ende sij souden in tfort blijven tot dat se heure betalinge souden ontfangen. Dese
gingen hierop weder in de schantse, ende ontrent half acht uyren quamen eenigen
wederom uyt, seggen, dat se de presentatie aennamen, ende daermede tevreden waren
ende gingen voorts met Sijn Excie in tquartier om de articulen in t’ net te ontfangen,
die Sijn Excie eerst den volgenden dach depescheerde, omdat hij eerst gelt uyt Hollant
moste hebben, daertoe hij terstont in poste naer den Hage screef. Desen dach vertoogh
oick naer den Hage de heere Bocholts ende geduyrende de voors. onderhandelinge
werden bij Sijn Excie gebracht eenige brieven gevonden over een verdroncken man,
gescreven aende garnisoenen van Sint Andries op den 22en Aprilis van Don Luys de
Velasco ende la Bourelotte elcx apart, ende houdende dat se wilden betrachten de
eere vande Walse ende Duytse natie ende de plaetse vromelijck houdende, dat
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sij se voor seeeker souden commen ontsettan, sonder nochtans daartoe tijt te noemen.
Van die vanden Bosch waren gelijcke brieven vanden 28en, maer met so sobere
termen gescreven, dat se selfs schenen vande sake te dissideren.

[Den 9en May]
Den 9en May was tamelijck weder. Sijn Excie dede vrouch de articulen van tverdrach
instellen ende expedieren op den dach van gisteren, houdende 1o. dat hij heur
accordeerde 125.000 £ om binnen 8 dagen onder heur gedistribueert te worden op
sulcken voet als sij sullen konnen accorderen. 2o. Dat de gequetsten ende siecken in
gasthuysen ende steden sullen gesonden worden tot dat se gecureert sullen wesen
ende evenwel mede heur deel vande voors. penningen ontfangen. 3o. Aende weduwen
mede daeraf een gratuiteit, naerdat se sullen konnen accorderen. 4o. Dat de overlopers
pardon sullen hebben ende heur deel uyte penningen genieten. 5o. Dat degeenen die
willen vertrecken boven heur aenpaert in de penningen daertoe pasport sullen hebben,
maer die naer den viant wederkeeren willen sullen geen gelt ontfangen. 6o. Die in
dienste willen blijven sullen getracteert werden als de beste compagnien ende in alles
wat mogelijck is gefavoriseert. 7o. Al die uyt Crevecueur gecommen sijn sullen heur
deel in de penningen mede mogen genieten. 8o. Als eenigen eenigen tijt gedient sullen
hebben ende heur pasport begeren sal heur die gegeven worden, mits dat se dselve
niet en eischen buyten reden, dat men heur geen verwijt en sal doen van datter
gepasseert is. 9o. Dat se onder advoy van Sijn Excie 8 capiteinen sullen mogen kiesen
vande Walen uyte regementen van Achicourt ende den Marcgraef. 10o. Dat alle de
commissarissen van amunitien, provoosten, brouwers, backers, soetelaers,
ambachtsluyden ende habitanten van tfort sullen vrij mogen vertrecken ende daertoe
ist noot geconvoyeert worden met tromslager ofte trompetter. 11o. Dat den paep met
al sijn kerckgewaet mede vrij sal mogen vertrecken ende convoy hebben als boven.
12o. Dat de sergianten ende corporals die gereforrmeert wesende advantagie getogen
hebben tselve tractement onder Sijn Excie sullen behouden. 13o. Dat Sijn Excie op
morgen commissarissen sal senden om de compagnien te formeren, daer af de
capiteinen, te kiesen als boven, mette soldaten eedt sullen doen van getrouwicheyt
ende tfort te sullen houden ten dienste van Sijn Excie onder heure officiers, tot dat se
betaelt sullen wesen vande voors. 125.000 £, welcke betalinge men doen sal aen
d’een compagnie voor ende d’ander naer, mits dat d’een compagnie van tfort
treckende, Sijn Excie daerop een ander sal doen gaen. 14o. Dal de commissarissen
den capiteinen ende officiers sullen aaisteran om metten
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soldaten te liquideren van tgeene elcx uyte voors. penningen commen sal. 15o. Dat
Sijn Excie oick morgen commissarissen sal senden om op te teyckenen tgeschut ende
amunitie, opdat daeraf bij den Coningschen niet vermindert en werde. 16o. Wesende
uyttet fort getogen sullen eedt doen als alle andere soldaten ten dienste vande Staten,
ende so haest sij sullen gemonstert wesen, sal men heur een maent solts betalen.
Hiermede gingen de gedeputeerden metten Colonnel Huchtenbrouck (die vooreerst
als Gouverneur daer gedesigneert werde) naar de schantse toe, ende die geagreeert
wesende, werden de commissarissen Orsmael ende Storck daer gesonden, om alle
tvolck in eedt te brengen, opdat men dan de wachten mocht wech nemen. Sij swoeren
meest alle, dat so lange sij in tfort souden wesen, sij tselve houden souden ten dienste
vande Staten ende Sijn Excie, tot dat se ontfangen souden hebben tgelt heur bij Sijn
Excie belooft, ende dat se souden gehoirsamen de capiteinen ende officiers over haer
te stellen, ende dat se renuncieerden den eedt, die se aenden Coning ofte Ertshertoge
mogen gedaen hebben. Huchtenbrouck om heure saken so veel mogelijck irreparabel
te maken sondt uyte schantse wech den paep, coster, backers, brouwers, houtwerckers,
de bootsgesellen ende anderen, die in der Staten dienste niet en wilden treden. Hij
dede mede vertrecken de commisen vande magasinen ende die opnemen bij persoinen
uyten leger. Die van binnen koosen hiernaer elf capiteinen, te weten 8 uyte Walen
van Achicourt ende den Marckgraef ende 3 uyt alle de Duytse vendelen, die se Sijn
Excie voorstelden, uyte Walen met namen Anthoine de Sancyes (die electo was
geweest) Gabriel de Nouvel (die sergeant major was geweest) Jonas Durant, Francois
Marischal, Francois Marlye, Philippe la Lou, Jan Nemmery et Jan de Bou; uyten
Duytsen Andries Breder (die Gouverneur was geweest) Jurich Weckerley ende Lucas
Reser, dese waren dselve dien in tbeleg tcommandement gedefereert was geweest.
Sijn Excie agreerde se ende liet se toe oick lieutenanten ende vendrechs te kiesen. De
Walen versochten bovendien een regement te mogen blijven mette compagnie van
Gilson uyt Crevecueur gecommen ende tot Colonnel te mogen hebben Sijn Excie
broeder Graef Hendrick van Nassau om beter tegen alle injurien gegarandeert te
wesen so men vermoede, twelcke Sijn Excie als aennemende scheen te glissen om
heur geen naerdencken te maken. Sij en hadden te vooren niet konnen bewilligen
dat de gepresenteerde penningen in capita souden verdeilt worden ende hadden
daerom eenen, des sustineerende, geharquebuseert, maer dat was nu bij de gemeine
soldaten deurgedrongen. Sij waren anders seer kitteloorich ende
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werden noch seer beroert dat eenige onse soldaten heur aengeroupen hadden ende
gescholden voor verraders, daerom Sijn Excie heur consenteerde dselve bij den cop
te nemen. In tfort waren 1 heele canon, 2 France canons, 4 halve canons, 1 slange,
2 halven ende 3 cleine stucken van metael met een mortier ende 4 ijsere stucken;
ontrent 13.000 lb~ cruyts, 5000 scharpen ende 40 lasten rogge, garste ende mout+,
maer tfort was van binnen wonderlijck ontramponneert met schieten, omdat de wallen
naer de Mase toe nergens op hare hoochten opgemaeckt en waren, daerom de vrouwen
ende kinderen daerinne seer miserabelijck gelegen hadden. Ende doen verstont men,
indien Sijn Excie den 28en Marty dapper hadde doen schieten, dat hij se van die tijt
af wel swack soude gemaeckt hebben. Snachts vierden ende triumpheerden alle de
omleggende plaetsen seer over de victorie. Sijn Excie willende noch beter bevrijden
de Bommelerweert van alle excursien, dede boven tgat vande Heechuysse Mase een
redoute maken om te beletten dat niemant daeruyt commen soude.

[Den 10en May]
Den 10en May was tamelijck weder. Men wachte vast op tgelt om de soldaten vande
schantse te betalen ende die daeruyt te trecken, dewijle men sach dat se uytermaten
kitteloorich waren ende daertoe veel verweckt werken bij d’een en bij d’ander, die
droncken ende vol wesende heur qualijck toespraecken. Op den naernoen versochten
sij, dat se t’avont mede mochten schieten ende triumpheren, twelcke Sijn Excie niet
geerne toe en liet, maer siende heur groote begeerte daertoe, consenteerde des tsavonts,
doen in tleger gecommen was den commis Sproussen mette beloofde 125.000 £,
daerinne die van Hollant een uytnemende neersticheit hadden gedaen om tselve naer
tleger te senden ende also tlant vande vrese van dese plaetse te bevrijden. Tgelt uyt
Vranckrijck was wel gecommen, maer mits den ambassadeur des dede vermunten
om naer gewoonte een goede prouffijt daeruit te halen, en const men tselve noch niet
gebruycken. Eenige Duytse Fursten hadden aende Staten heimelijck doen beloven
eenige penningen om crijsvolck te onderhouden ende die te employeren met heur
andere macht tot bevrijdinge vanden rijcxbodem, indien den viant wederom over
Rijn soude willen commen. Van welcke penningen nu juist bij wissel op Amsterdam
gecommen waren 40.000 £, die seer wel te passe quamen, om in de voors. somme
gesonden te werden.

+ Eene uitvoerige ‘Lijste van geschut ende amunitie ende anders datter gevonden is int fort St
Andries overgegaen den 9en May 1600’, met eene gedetailleerde beschrijving der vuurmonden
is te vinden in de Lias loopende, 1600, op het Rijks Archief.
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Dit stuck vande Duytsen werde seer secreet gehouden ende daerom bij velen vermoet
dat de voors. penningen gecommen waren in remboursement vande penningen ende
amunitien heur geleent in den crijch voor Rees. Tsavonts schoten die vande schantse
selfs over heur selven van triumphe met dry salven met musquetten ende daernaer
alle haer geschut met scharp geladen. Die vanden Bosch dat hoirende meynden dattet
accoort weder gebroocken was, so dat se mede begonnen te vieren ende
signaelschooten te doen.

[Den 11en May]
Den 11en May was schoin weder. Tgelt werde in de jachte van Sijn Excie gesonden
tot voor de schantse ende heur aengeseit dat tgelt daer was, dat se daerom alles op
de contrescharpe wilden commen ende tot besettinge van tfort binnen 40 musquettiers
vande garde oplaten, twelcke sij niet en begeerden te doen, maer wilden tfort selfs
houden tot dat se betaelt waren, ende dat se d’een compagnie voor ende d’ander naer
souden laten aftrecken om betalinge te ontfangen ende voorts uyt te trecken. Sijn
Excie hadde voor de schantse doen commen de compagnien van Graef van Hohenloe
ende vanden Graef van Solms, om vooreerst op de schantse te trecken, maer siende
dat se niemant opnemen en wilden, dede hij op tvelt noch commen 600 Engelsen
musqettiers ende pieckiers, ende die in slachordre stellen ende blijven om, of noch
eenige moyte ontstaen mochte, volck bij de hant te hebben. Hij dede in tgat vanden
Lorregraef tegen de contrescharpe aen leggen een brug van 2 eyndelinge ponten +
ende deden 3 tafelen op de contrescharpe stellen om tgelt te ontfangen, ende dat elck
soldaet gelt ontfangen hebbende terstont soude aftrecken, ende opdat se min bedrogen
mochten worden, begeerde hij, dat se selfs eenigen bij de betalinge souden
committeren om te sien wie gelt ontfing ende te letten dat niemant tweemael en
ontfinge. Hij sondt oick 4 ponten ende eenige jachten aende schantse om te laden de
vrouwen ende bagagie vande schantse, en hadde in de Wale doen commen 6
sambreusen, om alle

+ Het is ons niet mogen gelukken met zekerheid te weten te komen, wat Duyck hier en later
nog op verscheiden plaatsen, door ‘een brug van eyndelinge ponten’ verstaat. Waarschijnlijk
is het een brug, waarbij de ponten niet, als gewoonlijk, ook bij de tegenwoordige
pontonbruggen, in de rigting van den stroom gelegd worden, maar loodregt op die rigting
en met de uiteinden aan elkander. Het is duidelijk dat men zoodoende veel minder ponten
behoefde, doch ook een veel smaller brug verkreeg. Dit vermoeden wordt bijna tot zekerheid,
wanneer wij in het VI boek van Duyck op den 10en Julij 1601 lezen: ‘Desen dach werde de
voeragie met groote menichte over den Rijn gehaelt over de brugge daertoe beneden geslagen,
dwelcke in tmidden volmaeckt, maer op de einden met eindelinge ponten aengeleyt was om
te beletten, dat geen wagens over en voeren.’
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tcrijsvolck vande schantse inne te laden ende naer garnisoen te senden. Ontrent 10
uyren begonst men te betalen ende men gaf se elcx voor hooft 106 £ ofte weinig
meer, naerdat de specien van gelde quamen, daermede die afgingen, ende vergaderden
buyten op tvelt bij malcanderen. De weduwen ontfingen half gelt ende werden betaelt
vande Walen capitein Anthoine de Saucyes 91 man starck, Jonas Durant 89 man
ende 4 weduwen, Francois Marischal 74 man ende 1 weduwe, Francois Marlye 83
man ende 2 weduwen, Philippe La Lou 88 man ende 5 weduwen, Jan Nemmery 80
man ende 1 weduwe, Jan de Bou 75 man ende 3 weduwen, ende Gabriel de Nouvel
84 man ende 1 weduwe. Vande Duytsen werden betaelt Andries Breder 141 mannen
ende 3 weduwen, Lucas Reser 127 mannen ende Jurich Weckerley 148 mannen ende
4 weduwen, makende tsamen 1080 mannen gesont ende cranck ende 25 weduwen.
Noch werden betaelt 16 canoniers ende 1 weduwe ende 14 bootsgesellen met 1
weduwe, die hier wilden blijven, makende tsamen 1110 mannen ende 27 weduwen.
Ontrent 4 uyren naernoen de leste compagnie betaelt wesende, trocken op de schantse
de 40 musqettiers vande garde mette 2 voors. compagnien daertoe gedestineert.
D’Engelsen togen mede naer heur quartier ende tvolck vande schantse in de
sombreusen, mits men heur beloofde op morgen voorts te tellen tgeene de betalinge
van dage gedaen te corte soude commen aende 125.000 £, ende daermede was in
handen vande Staten gebracht een plaetse, daerop den viant scheen so te staen, dat
die alleen genouch was om de Vereenichde Nederlanden in te drucken, wesende de
eenige reste van sijn voerdel, twelcke hij verkregen hadde met so grooten machtigen
leger ende tot so groote costen in 2 jaren tijts ende daerom hij hem so in schulden
hadde verloopen, dat hij nu aen alle canten met mutineren gequelt worde. Een plaetse
daerdeur hij altoos den Staten de wet const setten ende beletten ergens leger te
brengen, omdat dselve gelegen was op beide de revieren, een gereet oversetten daer
hadde, en doende marcheren 4 ofte 5000 mannen deur dese plaetse, bijnaest midden
in heur lant quam ende eygentlijck scheen te dienen om daerdeur innebreeckende
alle de provincien van malcanderen te scheiden, dwelcke oick om die redenen de
Staten so veel importeerde als eenige andere frontiere vande landen, omdat se oick
beide de stromen conste sluyten ende dwingen, ende daerom nu den Staten
wonderlijck dienen sal tot versterckinge van heure frontieren ende bevrijdinge vanden
Bommelerweert, behalven dat dit overgeven uytermaten wel gelegen quam, mits
twater in de revieren begonst te wassen ende so hooch al was
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geworden dat de laechste loopgraven al in twater stonden, welcke t’approcheren
wonderlijck geincommodeert soude hebben. Stakenbroucx ruyteren hadden wederom
eenige ruyteren vanden viant gekregen, die seiden dat bij Velasco mede gecommen
was tregement van d’El Villar met eenige garnisoenen uyt Vlaenderen ende Brabant
ende noch 8 vanen ruyteren uyt Lutsemburch, ende meynden dat den viant nu wel
starck soude wesen 8000 man te voet ende 1000 peerden, endat se naerder aenden
Bosch souden commen, twelcken volgende men snachts verstont, dat se desen dach
meest alles waren commen logeren te St Oedenroye, so men vermoet om onder de
stadt vanden Bosch te commen ende die te verseeckeren tegen tbeleg.

[Den 12en May]
Den 12en May was claer, maer seer windich weder. Sijn Excie gaf patenten aen tvolck
uyte schantse gecommen om in garnisoen te gaen, de 8 vendelen Walen te Gornichem,
Rotterdam, Delft ende Leiden ende 2 vendelen Duytsen tot Dordrecht ende 1 tot
Utrecht. Hij dede mede met heur reeckenen vande reste vande 125.000 £ heur noch
te tellen, belopende voor elcken man noch ontrent 5 £ 5 st., daermede sij noch tsavonts
afdreven naer Bommel ende Gornichem. Sijn Excie dede in de schantse trecken de
compagnien van Huchtenbrouck, Buth ende Weincom ende gaf last op capitein
Haeften, om daer mede te commen. Hij gaf oick last om alle de trencheen af te werpen
ende tgeschut ende amunitie tscheepe te brengen. Hij vont goet tot bevrijdinge vanden
Bommelerweert te houden de redoute aende Heechuysse Mase, de wercken te
Crevecueur ende te Empel, de Knolschantse, de redoute op de Alemse sluyse, den
toorn van thuys te Alem ende den toorn van thuys te Kessel. Hij dede voorts van
nieus besteden op den dijck van Kessel daer de creecke begint een redoute voor 1500
£, ende dat op de plaetse daer de punte te vooren was gemaeckt om die mede te
houden ende dan alle de wercken daer af te werpen. Hij dede oick een redoute maken
te Littoijen op tgat, om dan mede alle de voordere wercken daer af te werpen, Hij
stelde ordre op de waterwachten vande Wale ende Mase ende begonst alle saken te
prepareren tottet breecken vanden leger. Hij ging selfs naernoen te Kessel, daer hij
bevont dat uyt een onverstant begonnen was af te werpen de schantse aenden dijck,
die nochtans gelast was te houden ende beset te houden bij de vendelen van Achthoven
ende Castricum, tot dat de redoute daer gemaeckt soude wesen, daerom hij belaste
tselve wederom op te maken ende in defensie te brengen. Den viant lach noch te St
Oedenroy ende schoot daer snachts 7 schoten ende vierde veel. Eenigen vanden
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Bosch waren snachts met schuyten gecommen tot achter Alem, ende namen daer
uyte weide eenige wagenpeerden. Desen dach quam in tleger den Heere van Cruningen
om tselve te besien ende tsavonts quam daer oick den Graef van Hohenloe om de
schantse te besien. Sijn Excie hadde last gegeven om de redouten in de Tielerweert
bij Hesel af te werpen, gelijck mede de redouten bij Rossum gemaeckt, maer op
begeren gaf hij de redoute te Varick aenden heere van Varick ende de redoute te
Rossum naestbij de kercke aende vrouwe van Rossum, om die te mogen bewonen,
omdat se so seer met dese legeringen ende schantse verdreven waren, dat se geen
plaetse bijnaest op heur goet en hadden om te wonen+.

[Den 13en May]
Den 13en May was schoin weder. Sijn Excie dede vast vele wercken afwerpen, maer
beval dat men de Vriesche schantse aenden Nollerwech ende de Mugge schantse
laest afwerpen soude. Hij gaf patente aende compagnie van Marlije om naer
Woudrechem te gaen. Anders werden noch in tleger gebracht tot betalinge vande
wercken 20.000 £ ende 16.000 £ tot een maent solts voor tvolck uyte schantse
gecommen om op de eerste monsteringe te betalen, maer mits tvolck vertogen was,
werde tgelt metten commissarissen wederom gesonden naer de garnisoenen. Den
vi&nt quam desen dach te Beerlicum met sijn leger ende sondt eenige compagnien
voorheen naer den Bosch om door de stadt naer Orten te trecken ende daer te
schantsen, maer die vande stadt en wilden se niet deur laten, daerover een groot
rumoer in de stadt was, omdat se daer geen schantse nochte casteel en begeerden.
Desen dach quamen weder in tleger den edelman van Manderscheit ende scriver van
Nutsel, vande Staten Generael geobtineert hebbende

+ Een bewijs van de gruwelijke verwoesting, waaraan de omliggende landstreek in het vorige
jaar had blootgestaan, vinden wij in de correspondentie tusschen de Staten Generaal en den
Prins. Den 11en April 1600 schreven de eerstgenoemden:
‘... wij achten dat den seeckersten wech soude zijn om den vijant verhinderinge te doen in
dese gelegentheyt ende occurentie van saken bij soe verre deselve hem nae die quartieren
met sijn leger soude begeven, dat men hem in sijn dessein prevenieerde met het afbranden
vande huysen ende dorpen in de quartieren daeromtrent gelegen daermede hij hem ende sijn
leger soude mogen dienen ende accommoderen.’ (Rijks Arch. Minuut van de hand van
Aerssen in de Lias loopende.)
Waarop Maurits drie dagen later ten antwoord gaf:
‘... waerop wij U. E. nyet hebben willen onthouden dat den vyant den vergangenen somer
alle de dorpen hier ontrent snlcx geruineert ende geraseert heeft, datter bijnae geene memorie
en is waerse gestaen hebben, uytgenomen tot Lith ende Litthoyen, alwaer noch eenige
huyskens sijn staende gebleven, dewelcke wij, bij soo verre den vyant hem derwaarts soude
willen keeren, achtervolgende U. E. begeerten sullen doen afbranden.’ (Rijks Arch. Lias
loopende.)

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

609
pasport voor heur meesters om naer den Hage te mogen commen ende daer heur
propositie te doen, omdat sij den Staten verseeckeringe hadden doen doen, dat se
principaliter vanden pays niet en souden spreecken.

[Den 14en May]
Den 14en May was betrocken weder met weinich regen. Sijn Excie ging selfs naer
Littoijen, de Voorne ende Kessel om te besien in wat staet hij die wercken laten
soude op sijn vertreck, daertoe hij alle ordre begonst te stellen, liet daerom te Alem
een brug van eyndelinge ponten maken tegen Rossum aen ende de groote scheepbrug
afbreecken, met de brug te Kessel leggende om die te mogen doen wech brengen.
Hij gaf mede last om meest alle de wagens ende treckpeerden te casseren tot op een
cleyn getal naer. Vanden viant en hoirde men anders niet dan dat se noch te Beerlicom
lagen.

[Den 15en May]
Den 15en May was heel schoin weder. Tleger lach noch stille, preparerende Sijn Excie
alle saken tot vertrecken om den viant geen oirsake van ontrent den Bosch te blijven
te geven ende die vande stadt te min veroirsaken om garnisoen inne te nemen. Anders
tooch hij heel vrouch mette gedeputeerden vande Staten naer Crevecueur om de
wercken daep te besien ende met eenen te besteden tgeene men vooreerst tot defensie
van die plaetse nodich soude vinden, om dselve mettertijt te brengen totte forme
vande plante ofte besteck, daeraf gemaeckt. Snachts quamen wel 50 vanden viant
met schuyten tot achter Kessel om daer de ruyterwacht op te lichten, maer bij een
boer heur geseit sijnde datter anderhalve vane op de wacht was (hoewel des
onwarachtich was) en dorsten sij niet aencommen ende versuymden also voordel op
deselve te nemen, latende verluyden dat se de volgende nacht veel starcker weder
souden commen.
In dese tijt stonden de saken bij den viant so, dat hij de gemutineerden van Diest
most auctoriseren met sijn patenten om feitelijck te executeren heur uytgescreven
contributien over verscheiden steden van Henegouwen, mits selfs daervan genietende
den 3en penning so geseit werde, daermede de gemutineerden in tlant getogen wesende,
dreichden alles om de steden af te branden ende dwongen sulcx die van Bergen te
geven 32.000 £, die van Valenchijn 15.000 £, die van Dornick 12.000 £ ende die van
Rijssel 18.000 £. De edelen ende ingesetenen vande landen hadden gaerne heur
daertegen mette wapenen gedefendeert, maer omdat den Ertshertoge heur sulcx
doende, dreichde te houden voor rebellen, mosten sij des lijden ende tgelt opbrengen,
sonderlings so sij sagen dat men meest alle de andere plaetsen op gelijcke voet
tracteerde. De gemeenten werden daerom seer qualijck tevreden ende scheenen een
grooten afkeer vande regieringe
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vanden Ertshertoge te nemen, die alles absolutelijck ende met pracht wilde regieren.
De gedeputeerden vande Staten protesteerden vast daertegens, maer de becommeringe
ende benautheyt van gelt liet veel passeren. Hierom drongen dselve Staten altoos om
pays mette andere provincien te maken, ende de vereenichde Nederlanden hoipten
dat dit mettertijt noch alle de saken vande Ertshertogen op rollen soude brengen.

[Den 16en May]
Den 16en May was tamelijck weder. Den viant creegh vrouch tusschen Kessel ende
Lit gevangen 4 mannen, die se met schuytgens naer den Bosch brachten. Sijn Excie
creegh tijdinge dat tcrijsvolck vanden viant seer qualijck tevreden was ende dat se
uytgaven op morgen te sullen vertrecken naerde Mase. Item dat se veel rijsbossen
bij de Grave deden maken als of se daer yet wilden aengrijpen, waerom hij heur de
handen wilde open geven ende sijn leger breecken, daertoe hij alle de patenten van
dage uytgaf om op morgen te vertrecken, doch vont goet dat Graef Ernst in de
Bommelerweert soude blijven met 22 compagnien te voet ende 2 vanen ruyteren
ende hem houden te Hedel, Wel ende Amelroy, totdat den viant vertoge, met last so
den viant naer de reviere quam dselve te costoyeren, ende indien hij wechtooch, sijn
volck in garnisoen te senden. Die met hem blijven souden waren vande Engelsen
Morgan, Knouleis, Schot, Ogel, Hamont ende Daniel Vere; vande Francoisen
Mariscot, Hallart, Hamelet; vande Duytsen Stael, Embiesen ende Nassau; vande
Schotten Hinderss. ende Kirckpatrick; vande Switsers, Meijer ende du Puys; vande
Vriesen Blau, Kijf ende Edsart Grovesteyns, van Gistelles, Marquette, Kessel ende
Treslong. De 2 vanen ruyteren waren Smeltsing ende Onstae. Boven desen bleef
Littoijen beset met Fouilleau ende Rijswijck, Kessel (tot opmakinge vande redoute
aldaer) met Achthoven ende Castricum, Sint Andries met Huchtenbrouck, But,
Appelman ende Weincum, de redoute aende Alemse sluyse ende de Knolschantse
met Groesfelt, Empel met Telshout, ende de Voorne ende Crevecueur met heur oude
garnisoenen+. Desen dach werden te Crevecueur bestedet te maken 3 bolwercken
met heur gordijnen voor 27.000 £, daermede men achte de plaetse roijalijck
gefortificeert te wesen. Snachts dede Sijn Excie een embuscade te Kessel maken, op
of den viant wederom uytquam, die men niet en vernam, mogelijck om dattet seer
regende.
Den Secretaris Edmonts keerde ontrent dese tijt andermael wederom

+ Eene gedetailleerde opgave van de indeeling van het geheele leger in de verschillende
garnizoenen is te vinden in de Lias loopende op het Rijks Archief. Zij is gedateerd van den
16en Mei 1600.
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naer Engelant, niet hebbende konnen nopende de 3 poincten vanden Ertsbertoge
anders obtineren, dan dat die mosten blijven staen tottet tractaet, daerom hij ende de
andere gedeputeerden heur prepareerden om metten eersten naer Bouloigne te
vertrecken.
Overmits in de landen van Hollant de lasten vande contributien tvoorleden ende
desen jare seer beswaerlijck waren geweest ende dat alle de geenen, die bij den viant
ende in neutrale landen woenden ende heur goederen in Hollant hadden min waren
beswaert met de capitale impositie, de middelen op de consumptie ende andere
personelle lasten als degeenen die in de landen woenden ende de goederen vande
voors: absenten oick mosten beschermen, so werde op den 16en deser bij den Staten
uytgegeven een placcaet, daerbij gestatueert werde dat alle degeenen die met consent
bij den viant woenden voor de jaren 99 ende 1600 souden moeten contribueren
t’elcken de helft van tsuyver incommen vande goederen die in Hollant ofte West
Vrieslant leggen, ende die bij de neutralen woenen in elcken jare tvierde paert van
tsuyver incommen, te betalen d’een helft binnen 2 maenden ende d’ander helft den
1en Decembris toecommende, ende dat de administrateurs ende debiteurs van deselve
goederen de weerde vanden incommen souden moeten aenbrengen binnen ses weecken
sub poena quadruplij, te verdelen d’een helft voor den aenbrenger ende de wederhelft
voor den officier eude den armen, ende dat de Gecommitteerde Raden daerover als
over andere contributien sommier recht souden moeten doen, meinende de Staten
daeruyt een goede partije penningen voor dese 2 jaren te vinden.

[Den 17en May]
Den 17en May stormde ende regendet seer. Alle tleger brack van een, uytgeseit de
compagnien, die met Graef Ernst in de Bommelerweert souden blijven. Sijn Excie
ging naer Heusden om daer de gelegentheit te besien ende des avonts weder te keeren
naer Bommel, daer hij eenige dagen ende tot dat den viant vertogen soude sijn,
meynde te blijven. Hij dede besteden de verhoginge vanden gront van Sint Andries
in de hoochte van 4 voeten, ende daerom alle de hutten van dien wechbreecken ende
op de contrescharpe stellen, tot dat de verhoginge soude gedaen wesen. Hij dede oick
afwerpen de borstweringen bij den viant in haeste gemaeckt, om daernaer de schantse
behoirlijck op te mogen maken. Hij dede mede aenbesteden de stoppinge van alle
de gaten in de schantse geschooten om dselve also te doen repareren. Den viant bleef
daer en tusschen noch al stille te Beerlicom.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

612

Andere geschiedenissen.
[Den 19en May]
Den 19en May was schoin weder. Sijn Excie tooch vrouch van Bommel naer den Hage
om metten Staten te delibereren op tgeene men voerder soude mogen aangrijpen. Hij
dede oick besichtigen Sgravenweert, om te weten in wat vougen men best den beer
daer soude konnen hermaken om te blijven staen ende de grachte diep te mogen
houden. Den houten beer was daer te winter met pressinge van t’ijs meest wech
gebroecken, omdat t’ijs in de Wale steeckende de stroom geheel naer den Rijn ging
ende twater daer so hoech dede rijsen, dat den beer des niet langer en hadde konnen
houden. De grachten nu gepeilt wesende, werden bevonden dat den Rijn daer deur
in de Wale liep ende diepte maeckte, ende datter noch niet veel ondiepte in de grachte
en was, dat daerom niet ongeraden en soude wesen den beer mer een stucks weegs
wider te maken ende een groot gat daerinne totten deurtocht te laten om te beletten
dat deur rijsinge van twater op d’een sijde meer als d’andere dselve niet lichtelijck
weder en quam te breecken, ofte dat men se van nieus soude moeten maken ende
van buyten met een rijsendam beslaen ofte tusschen seeckere staeckeramen inne
besetten met viercante balcken, twelcke beide veel costen soude. Men bevont mede
dat de Weert ontrent 150 roeden vande grachte van tfort seer afnam ende scheen te
willen deurspoelen vanden Rijn in de Wale, twelcke men mettet slaen van een hooft
soude moeten beletten.
Den Grave van Manderscheit toe Blanckenheim met Carel Nutsel, Keiserlijcke
gesanten, verkregen hebbende pasport vande Staten Generael om in den Hage te
mogen commen, sijn desen dach van Cleef afgecommen ende de Wale nedergevaren
naer Nieumegen ende voorts op Buyren, daer se eenige dagen bij den Graef van
Hohenloe bleven.

[Den 20en May]
Den 20en May was windich buych weder. De Staten van Hollant tot noch toe vergadert
wesende, scheiden van dage met dat besluyt dat men Duynkercken metten eersten
soude aentasten ende belegeren, om also de landen van Hollant te ontheffen vande
groote costen die se jaerlijcx totte equippagie ter zee mosten doen, te meer omdat
Sijn Excie veel beswaerlicheiden vont in tbelegeren van Sluys, ende om hiertoe meer
volcx bij de hant te hebben, beslooten de Staten binnen heur lant noch te lichten 3000
mannen onder verscheiden capiteinen voor den tijt van 5 maenden, daertoe sij terstont
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den trommel alomme deden slaen. Ende souden die van Amsterdam lichten 500 man,
Dordrecht, Haerlem, Leiden, Delft, Rotterdam elcx 200, Goude, Gornichem,
Alckmaer, Hoorn, Enckhuysen elcx 150 man, Schiedam ende Edam elcx 100 ende
Munickendam, Meedeblick ende Schoinhoven elcx 50 mannen.
Ontrent dese tijt deden die van Oisteynde een uytval, in dewelcke gevangen werde
den capiteyn Daem Verhorst, den lieutenant van Augustijn Humans, den sergiant
van Tutelaer ende meer anderen ende verscheiden soldaten dootgeslagen ende den
viant imputerende aenden sergiant verscheiden roverien in Vlaenderen gedaen, dede
hen terstont ophangen.

[Den 21en, 22en, 23en ende 24en May]
Den 21en, 22en, 23en ende 24en May wast noch seer cout weder ende tegen de saison
vanden tijt, daerdeur alle de eirdvruchten so ingehouden werden, dat niet bijnaest
opwassen en konde tot groote bedroeffenisse vanden bouman. In dese tijt quamen
de gedeputeerden vande Coninginne van Engelant tot Bouloigne, om aldaer metten
gedeputeerden vanden Ertshertoge te tracteren van pays, maer omdat den Ertshertoge
mede last hadde te tracteren voor den Coning van Spangien, wilden sijn gedeputeerden
de preseancie boven die van Engelant hebben, daertegen die van Engelant sustineerden
dat niet dese gedeputeerden, maer den Ertshertoge procuratie vanden Coning van
Spangien hadden, sulcx dat sij ten opsien van Spangien mer en waren gesubstitueerden
ende in effecte geen principale procuratie en hadden als vanden Ertshertoge, dat sij
daerom heur de preseancie ofte voersitten niet en konden gunnen, ende dat oick geen
reden en ware, dat de gedeputeerden vanden Ertshertoge preeminencie souden hebben
voor gedeputeerden vande Coninginne van Engelant, waerop de alteratie vande
gedeputeerden so seer wies, gesustineert bij hun meesters, dat se naer lange vergaderen
ende disputeren ten lesten noch scheiden, sonder in openinge vande principale
poincten vanden handel te commen.
Den viant was ontrent dese tijt vertogen van Beerlicom naer Sint Oedenroy ende
voorts naer Asten ende Someren, hebbende naer den Bosch gesonden een deel
geschuts ende amunitie.
De gedeputeerden vande Omlanden waren nu een geruymen tijt in den Hage, dagende
seer over de precysheyt vande commissarissen der executie van Groningen ende dat
dselve in geen consideratie en wilden nemen de penningen bij heur betaelt, maer
heur noch evenseer beswaerden, alsof sij so weinich als de stadt betaelt hadden,
presenteerden vande schulden des ontfangers op heur te nemen 150.000 £ ende de
Generaliteit van de hooftsomme
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ende interesten van dien te vrijen, mits dat se des met gemack mochten lossen ende
daermede van tvoorgaende gestaen, versouckende voor het toecommende gratieuse
quote ende billicke egaliteit tegen de stadt, maer dit werde ten lesten in de Staten
alles afgeslagen, daerom sij met groote verbitteringe weder wech toogen, imputerende
desen meest de heere Oldenbarnevelt, die sij meinden dat te seer precis ende hardt
in desen was, ende daerom alles verwierp om tlant mette executie te verderven ende
gansch te verarmen, jae quamen so verre dat vele opentlijck seiden, dat se noit van
tyrannie te recht en hadden geweten, noch onder den Coning van Spangien, noch
onder Duc d’Alva, maer dat se sulcx nu te recht leerden ende beproefden.

[Den 25en May]
Den 25en May was noch cout weder. Den viant tooch weder naer Erp ende Vechel
om naer de Mase te commen. Desen dach sterf van sieckte de Gravinne van Meurs,
hebbende bij testamente ende legate aen Sijn Excie gemaeckt de Graefschap Meurs
mette heerlicheiden van Cracou, Vrimerssem ende de andere daer onder gehoirende,
te vooren aen hem mede gegeven donatione inter vivos, aenden Graef van Benthem
alle haere goederen ende heerlicheiden gelegen in de stifle van Ceulen ende Westfalen,
ende aen Graef George Everard van Solms de Graefschap Hoirne mette heerlicheit
van Weert, pantschappen van Kuyck, Berck ende Kessel, ende denselven Solms en
sijn huysvrouw bij sijn versterven voorts geinstitueert universeel erfgenaem van alle
hare voordere onroerende goederen in den Nederlanden gelegen ende van alle haere
roerende goederen, mits betalende haere schulden, hebbende bij haer testamente
versocht de heeren Staten Generael tot executeurs van haer uyterste wille, twelcke
noch wel groote verwerringe in veel saken mocht causeren.

[Den 26en May]
Den 26en May was schoin weder. Den viant quam aende Mase in tlant van Ravesteyn,
alwaer hij met eenich geschut overscheepte ende naer Batenburch vertoogh, om dat
huys te beschieten ende weder inne te nemen. Den Grave Ernst dit vernemende, ende
vresende voor Littoijen, sondt van dage noch derwerts de 2 Schotse compagnien van
Hindersson ende Kirckpatrick, ende quam met sijn volck in de Tielerweert boven
op Hemert, om op de Voorne ende anders te mogen voorsien.
Desen dach begonnen die van Hulst in Vlaenderen te mutineren ende tgansche lant
rontsomme te quotiseren ende bescrijven, twelcke in des viants saken noch wel groote
verwerringe mocht maken, sonderlings so Sijn Excie seer groote gereetschap maeckte,
om met een leger naer Vlaenderen te gaen, daertegen hij de patenten hadde doen
gereet maken voor
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10.000 man te voet ende 2000 ruyteren om te marcheren tegen den 5en Junij, indien
hij mer schepen genouch konde crijgen om alle tvolck over te brengen, die men
beraemde te moeten hebben wel ten getale van 800. Hoeveel hem dien tocht seer
tegen de borst was ende tegen sijn advys, meinende beter aende Brabantse cante den
viant werck te maken, daertoe Graef Willems advys mede liep, dan gebonden aende
precysheyt vander Staten resolutie om die van Zeelant te assisteren, moste hem
daermede conformeren+. Die vanden casteele van Antwerpen, die volgende tlaeste
verdrach met leeningen onderhouden werden, hadden oick wederom in de stadt
geschoten ende voortsaen meerder leeninge willen hebben. Die van Diest joegen
oick ontrent dese tijt de commissarissen vanden Ertshertoge weder uyt, niet willende
denselven langer laten volgen den 3en penning van heur uytgescreven contributien,
ende ontfingen weder alle man bij heur, die aenden Coning van Spangien ten achteren
waren met belofte heur aen heure betalinge te helpen, in vougen dat de saken vande
Ertshertogen seer scheenen te verwerren ende in trouble te commen. Terwijle dselve
doende waren om alle de ingesetenen van d’ander sijde te doen consenteren den 3en
penning van heur jaerlijcx incommen totten crijgh, tot welck consent te dragen
d’ingesetenen seer onwillich waren ende schenen dese desordren totten crijgh niet
veel te sullen helpen.

[Den 27en May]
Den 27en May was tamelijck schoin weder. Den viant maeckte eenige approchen
voor thuys te Batenburch, plante geschut ende begonst daerop te schieten, in twelcke
den capitein Swits met een musquet int tlijf geschoten werde, ende siende dat hij
thuys tegen tgeschut niet en konde houden, dede metten viant parlamenteren ende
accordeerde de plaetse over te geven ende daeruyt te trecken naer Littoijen ende de
Voorne, waermede dit huys noch desen dach aenden viant overging. Graef Ernst
vresende of den viant mocht trachten deur Masenwael op de Wale te commen, heeft
terstont naer den Doyeweert gesonden de 3 compagnien Vriesen van Blau, Kijff ende
Edsart Grovesteyns, onder tbeleit van sijn overste lieutenant Huseman, die hij laste
uyt Tiel mede te nemen een derde van sijn compagnie ende een derde vande
compagnie van Eyndhove. Hij sondt te dien eynde oick aenden dwersdijck de 2
compagnien ruyteren van Wermeloe ende Ittersum, om daer de wacht op de reviere
te houden, ende bleef middelertijt tusschen Tiel ende Ophemert leggen.

+ Het is welligt niet zonder belang op te merken, dat deze geheele volzin, te beginnen met het
woord ‘Hoewel’, oorspronkelijk niet in den tekst van Duyck voorkwam, maar er later, ook
door hem zelven, als aanteekening is tusschengevoegd.
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Desen dach quamen de voorn. Gesanten vanden Keiser in den Hage, hebbende tot
noch toe op Buyren bij den Graef van Hohenloe geweest, sonder dat men eygentlijck
verstont, om wat saken sij daer so lange waren gebleven.

[Den 28en May]
Den 28en May begonstet weder te versachten ende te regenen, twelcke alomme op
de landen seer gewenst ende aeugenaem was, omdat noch gras, noch lof mits de
groote coude hadde konnen wassen ende alle de huysluyden daerom met heure beesten
in groote armoede waren. Den viant tooch uyt Masenwael naer tlant van Ravesteyn.

[Den 29en May]
Den 29en May regendet noch. Den viant ging logeren boven de Grave in tlant van
Cuyck tusschen Linden ende Cuyck, daer hij tsedert eenige dagen bleef leggen.

[Den 30en May]
Den 30en May was schoin warm weder. Voornoen werden de gesanten vanden Keiser
bij den jongen heere Graef Hendrick van Nassau ende dry gedeputeerden vande
Staten uyt heur logement gehaelt ende naer thof gebracht, daer noch bij heur quam
Sijn Excie, ende gingen doen tsamen naer de Staten Generael, daer sij heur propositie
deden, daerbij sij overleiden heur credentie vanden 5en Novembris voorleden ende
de Staten van wegen den Keiser seer groeteden ende oick van heuren twege ende
mede van wegen Salentijn Graef van Ysenburch heur mede gedeligeerde, ende
daernaer commende tottet geene heur bij instructie bevolen was, seiden dat twee
voorneemste poincten van dien waren om te versoucken ontruyminge vande plaetsen
op rijcxbodem geoccupeert ende restitutie ofte reparatie vande toegevouchde schaden,
ende daerbij dat de legatie anno 94 tot Regenspurch gedecreteert mocht geadmitteert
werden, daerop sij verscheiden scrivens vande Staten ontfangen hadden, die heur
niet en scheen dat des Keisers ende rijcx intentie te recht hadden verstaen, daerom
sij dselve pointen wat naerder ontdeckende, verclaerden dat de Staten heur den 31
Januarij lestleden gescreven hadden, dat se niet eenen voet lants en begeerden buyten
de Nederlanden nochte eenige stenden theure te onthouden, maer dadelijck wilden
restitueren, mits dat den viant Berck ende andere plaetsen mede ruymde, dat sij den
Keiser des hadden gerefereert ende dattet hem gevallen hadde, maer seer vreemt
vont, dat men dien niettegenstaende, daer den viant Rees, Emmerick ende Lobith
hadden geruymt, van wegen de Staten dselve plaetsen ten delen terstont hadde
ingenomen. Dat heur oick onbillick ende onlijdelijck dochte dat d’een partije nopende
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de ontruiminge hem soude excuseren op de verweygeringe van d’andere partije, maer
dat elcx eer voer hem selven behoirde te
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gehoirsamen ende naer te commen de begeerten vanden Keiser ende trijck, ten ware
hij hem daervan viant wilde thoinen ofte den Keiser ende t’rijck oirsake geven om
hem met gewelt tot reden te brengen. Dat men daerom sonder dilay ofte excusen te
nemen ofte te pretexeren partijen contumacie, die den Keiser niet langer denckt aen
te nemen, de ontruyminge dadelijck wilt doen. Dat de Staten de ontruiminge van
Sgravenweert weigeren, omdat dselve geseit wort op Geldersen bodem te leggen,
daerop hadden dselve te bedencken dat den Furst van Cleef van deselve plaetse in
seer lange ende rustige possessie is geweest, sonder yemants tegenseggen, uyt welcke
possessie hij also de facto niet en const gestoten werden om eenige pretensie vande
Geldersen, alleer die in tpetitoor heur actie hadden geinstitueert, ende daerop recht
verkregen. Ende opdat d’een partije niet langer pretext en naeme op de weigeringe
van d’andere, so versocht den Keiser dat van beiden sijden geconsenteert mocht
worden de restitutie van Sgravenweert ende van Berck mette schantsen daer over te
doen op eenen selfden dach, daertoe te raemen, mits dat heur daervan binnen een
maent verclaringe geschieden, ende om wech te nemen de pretexten van t’recht van
die van Gelderlant, dat men ’s Gravenweert ten uytdrachte van trecht soude
consigneren in de bewaringe van commissarissen des Keisers ende des rijcx, die
aenden Furst van Cleef ende die van Gelder onpartijdich waren, opdat also tgansche
rijck eenmael ontledicht mocht werden van alle dese foulen ende deurtochten ende
de stromen totte commercien mochten open ende vrij blijven, te meer so de Staten
bij haere brieven vanden 31 Janij selfs verclaert hebben, dat men vrijelijck alle de
geenen, die eenige foulen op rijcxbodem doen voor vianden mach houden. Nopende
de reparatie vande aengedaen schaden insisteerden sij mede daerop, sonderlings so
van sviants sijde aengeboden was daerop verdrach te maken. Dat die van Aken den
Keiser hadden geclaecht, dat men in heur lant was gevallen ende eenige houven ende
moelens afgebrant hadde, ter cause sij geweigert hadden te betalen contributie vanden
keimijn, die vanden kelmesberch binnen Aken vercoft wert, ende dat d’officiers
vande contributien dien van Aken noch alle dagen met executie dreigen om tgunt
voors. is, om te beletten dat sij mette kelmispachters niet en souden mogen handelen,
ende dat contrarie de intercessie vande creitsgedeputeerden laest uyt Ceulen gedaen,
ende onaengesien de presentatie van die van Aken van so wel van der Staten
onderdanen allerlei waren, die men tot Aken wil brengen te sullen copen als den
kelmijn voors. dat den Keiser ende t’rijck die sake gansch onbillick achteden, omdat
den viant met gelijck
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recht ofte pretext soude mogen verbieden aen alle de rijcxsteden van niet te coopen
kaes, booter, vis ende anders uyt Hollant ende Zeelant commende, dat se daerom
tselve langer niet en konnen lijden, maer versoucken, dat men des wilt afschaffen.
Claechden voorts seer over de executien van wegen de Gravinne van Meurs in
Westfalen gedaen ende oick te Dormagen in tStift Coelen ende landen van Gulyck,
ende dat in de selven daer groote schaden waren gedaen, daeraf sij ernstelijck gelast
waren reparatie te versoucken ende aen te geven dat den Furst van Cleef boven maten
was beswaert, dat de Staten heur onderstonden over sijn onderdanen recht te doen
ende jurisdictie te exerceren als onlangs was gedaen ten opsien van die van
Geelekercken, die men met een trompetter seeckere pretensie sententie hadde
toegesonden tot groot naerdeel van des Fursten hoocheit, die in sijn lant noyt yemant
justitie verweigerde. Claechden mede dat de Fuggeren van Auspurch in Vrieslant
met partijdischen rechten onthouden werden heure renthen, onaengesien alle tgeene
Carel Nutsel over 3 jaren deur last vanden Keiser daerop hadde aengegeven. Dat de
Keiser den Staten te bedencken gaf of men om te commen tot reparatie van alsulcke
den rijcxstenden toegevoechde schaden niet en behoirt te verleenen represalien, die
hij doch liever niet en soude verleenen ende tot noch toe niet verleent en heeft, op
hoipe dat de Staten achtervolgende heur presentatien heur so tegen den rijcke sullen
houden, dat men heur vreedsamich gemoet met effecte mach speuren. Nopende de
legatie van Regenspurch de anno 94 sagen sij dat de Staten heur lieten beduncken,
dat men beide de partijen den vrede daermede wilde opdringen, dewijle sij protesteren
vande motyven die se hebben om met heur vianden niet te accorderen, maer dat sij
niet en weten wat voerslach van vrede de gedeputeerden van Regenspurch meinen
te doen ofte op wat conditien ofte assecuratien sij meinen een onpartijdige
vredehandelinge te konnen voorgeven, daerom oick de motiven om niet te handelen
billickx niet aen heur (die daertoe niet gelast en sijn) maer aende voors. gedeputeerden
behoirden verthoint te worden, nietemin dat de Staten konnen weten wat Carel Nutsel
over dry jaren deur last vanden Keiser heur op dat stuck heeft verthoint, te weten dat
dselve gedeputeerden van wegen den Keiser ende noch veele andere onvermijdelijcke
ende hooch bewegende motiven aen beide de partijen ende aen heure principalen als
met-leden van t’rijck, hadden aen te geven, die sonder groot schade van t’rijck ende
de onderdanen van dien niet langer ongewideert ofte geduldet konnen blijven, maer
dat se uyt noot (men
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wil dan tot vrede verstaen ofte niet) moeten handelen om t’rijck van alle dese
deurtochten, overlast ende belet van commercien te bevrijden ende daervooren
trachten verseeckeringe te crijgen van beiden sijden ten ware d’een partije heur viant
van t’rijck wilden verclaren; dat se de Staten daerop te bedencken gaven, of sij mettet
verweigeren van sulcken legatie heur selven niet alomme suspect en maeckten, als
of sij heure proceduren tegen den rijcxstenden voorgenomen niet en wisten te
justificeren met redenen, ende daerom geen communicatie daerop en wilden hoiren,
ende versochten dat men eenigen uyten staet wilde committeren om met heur op alle
de voors poincten particulierlijck te handelen, die daervan getrou rapport konden
doen, die dan datelijck sullen bemercken dat de intentie des Keisers ende des rijcks
niet anders als voor de geunieerde Nederlanden voordelijck ende proufitelijck is.
Ende dewijlen de Staten scheenen noch ter tijt tot geen vredehandelinge te willen
verstaen, dat sij oick daeraf niet en wilden vermanen, maer versochten te weten of
de Staten tot vermijdinge van dus veel bloetvergietens niet en souden willen verstaen
tot een bestant ofte treves van wapenen voor een seeckeren tijt, ende meinden indien
sij hiertoe de intentie vande Staten konnen verstaen, dat den Keiser ende t’rijck aende
Burgundische sijde tselve mede wel verhoopten te wege te brengen, alle twelcke sij
uyt ernstich bevel vanden Keiser aengaven, ende versochten op elck poinct van dien
sulcken antwoorde, als den Keiser ende t’rijck vande Staten in goede toeversicht
verwachten. Dese propositie was geteyckent bij den Graef ende bij Carel Nutsel ende
werde bij den Staten overgenomen met verclaringe dat se metten eersten daerop
souden letten ende antwoorden.

[Den lesten May]
Den lesten May was schoin ende warm weder. Sijn Excie siende dat hij de schepen
totten tocht van Vlaenderen so haest niet en konde gereet crijgen, ende dat hij dselve
tocht met meerder macht soude konnen doen, als die van Hollant heur volck gelicht
souden hebben, heeft dselve noch voor eenige dagen uytgestelt.
Ontrent dese tijt quamen tot Amsterdam aen eenige scheepen uyt Oist-Indien, die
ingeladen hadden 200 lasten nootemuscaten, 65.000 ponden fouille ende een seer
groote menichte van nagelen, wesende tselve retour een seer groote schat weerdich.

[Den 1en Junij]
Den 1en Junij was noch schoin ende warm weder. Vrouch gingen uyte Staten Generael
bij de gesanten vanden Keiser de heeren Oldenbarnevelt, Sille, van Zanten ende
Alberda om met heur in naerder communicatie te commen volgende heur begeren
op de articulen van heur propositie ende
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tot naerder openinge vande meininge in alle dien ende vander Staten wegen, te seggen
alle de consideratien die daerop voor dese landen mogen loopen om, als men heur
meininge terecht sal hebben ingenomen op alles ten meesten dienste ende reputatie
vande landen te mogen antwoorden.
Sijn Excie verstaen hebbende de doot vande Gravinne van Meurs laste terstont den
ritmeester Clout met 2 vanen ruyteren naer Meurs te rucken ende de plaetse inne te
nemen, maer eer hij daer quam, hadde den Hertoge van Cleef de stadt ende casteel
als een vervallen leen al ingenomen, daerinne Sijn Excie niet seer te onvrede en was,
omdat sij de plaetse als neutrael houden, ende hij die saiserende mogelijck den viant
soude verwecken, daerop aenslagen te maken. Anders ging hij van dage in Staten
Generael mette Graef van Solms om daer te exhiberen het testament vande Gravinne
van Nieuwenaer ende Meurs ende heur te versoucken den last van executeurs van
dien aen te nemen.
Ontrent dese tijt was in Zeelant gestorven Jan de Haen capitein, wiens compagnie
gegeven werde aen Jaspar de Busigny sijn lieutenant.
Den Hertoge van Cleef hadde in den Hage gesonden den licentiaet Kopper, Raedt
van Cleef, dwelcke ontrent dese tijt audientie hebbende in Staten Generael, aldaer
met veele redenen verclaerde, dat de gront daerop de schantse Sgravenweert leit van
allen tijden onwederspreeckelijck Cleefs was geweest, ende dat den Furst van Cleef
altoos aldaer geexerceert hadde alderhande jurisdictie, so over twater, als over tlant
sonder eenich tegenseggen van yemanden ofte selfs van die van Gelder, dat hij oick
tbeslach vanden Weert altoos hadde verpacht ende daervan in rustige possessie was
geweest van over veele jaren ende gebleven, tot dat Maerten Schenck den Furst
feitelijck turberende in sijn possessie, daer een schantse hadde geslagen, dat den
Furst sulcx niet en hadde toegestaen, maer van tijt tot tijt alderhande noodige
protestatien daertegen gedaen ende bij veele besendingen sijn recht doen verthoinen
ende t’ongelijck dat men hem dede. Ende naerdien tegen alle rechte was, dat men
een neutrael Vorst sulcke feitelijcke vercorting soude doen ofte gedaen wesende,
den gront disputeren alleer hij in de possessie van dien sij geredintegreert, so versocht
hij van wegen sijn meester ontruyminge van deselve schantse, opdat de Hispanischen
daerop geen pretext en namen, voortsaen meer gelijcke inneminge op de Furstenlanden
te doen, te meer so den Furst sonder notoire verbreeckinge vande neutraliteit den
Staten niet en kan toestaen de behoudenisse van dese plaetse, so notoirlijck ende
feitelijck op sijn gront geslagen ende hem tegen de Hispanischen van gelijcken willen
doen stellen.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

621
Versocht mede ontruyminge van Emmerick, daer toch de Staten gansch geen pretentie
op en hadden. Dese gesant vresende of hem ofte des Keisers gesanten hieruyt yet
mocht bejegenen van tstuck van Meurs, bracht met hem veel papieren ende scriften,
daermede den Furst van Cleef wilt sustineren dat hij tbeste recht tot tlant van Meurs
heeft.

[Den 2en Junij]
Den 2en Junij regendet boven in de Betuë seer, maer was beneden in Hollant seer
schoin weder. Den viant bleef noch al leggen in tlant van Cuyck ende Graef Ernst
beneden Thiel en tvoors. volck aenden Doyeweert.

[Den 3en ende 4en Junij]
Den 3en ende 4en Junij was seer regenich, donderich ende vuyl weder naer den tijt
seer groijende ende den boeren seer aengenaem.

[Den 3en Junij]
Den 3en Junij sondt Graef Harman van Manderscheyt een credents aende Staten
Generael vanden Biscop van Trier met een gescrift, daerbij hij van wegen den Bischop
seer claechde dat der Staten crijsvolck seer veel foulen ende excurssien op sijn lant
deden, sonderlings tegen de vrije commercien met ophouden ende plunderen van
wagens ende karren, die met coopmanschap deur ende over sijn lant voeren op pretext
dat die uyt Brabant quamen ofte derwerts gingen, ende versocht afschaffinge van
dien, ende dat men aen alle crijchsoversten daerop sulcken verbot wilde doen, dat
sijn landen voortsaen van sulcke berovingen mochten verschoinet werden.

[Den 5en Junij]
Den 5en Junij was tamelijck weder. Sijn Excie bemerckende dat hij totten tocht in
Vlaenderen te doen niet alleen veel schepen ende amunitie, maer oick veel volcx
soude van doene hebben, ende dat den heere van Tijmpel met seer veel crijsvolcx
nu langen tijt binnen Groeningen geweest was, daer t’retranchement meest in defensie
was gebracht, hadde denselven bescreven naer hem te commen mette 2 vanen ruyteren
ende 6 compagnien te voet, om die mede te gebruycken totten voors. tocht, welck
bevel van dage binnen Groningen quam. D’executie tegen die stadt voorgenomen,
hadde aldaer de gansche regieringe verset, mits deur last vande Staten daeruyt naer
den Hage ontboden waren den burgemeester Alting, den raetsheer Joost van Cleef
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ende den sijndicus Houflijn, omdat men meinde dat die voor een groot deel de
onwillicheit in tbetalen der quote met te seer groote animositeit hadden veroirsaeckt.
Die vande nieuwe regieringe bij Graef Willem aldaer aengestelt, bemerckende dat
de persoin van Houflijn wat seer gehatet was ende mogelijck oick sijn dienste moede
wesende, hebben denselven desen dach deur den raetsheer Alberda doen casseren.

[Den 6en Junij]
Den 6en Junij regendet seer. Graef Ernst leggende noch bij Tiel, ontfing bevel van
Sijn Excie om terstont naer garnisoen te laten gaen de 2
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vanen ruyteren, die aenden dwersdijck lagen ende naer Dordrecht in t’magasijn te
senden de 7 veltstucken die hij onder anderen bij hem hadde, mogelijck om mede
naer Vlaenderen te gebruycken. De ruyteren begonnen noch van dage te vertrecken
ende tgeschut werde gereet gemaeckt om af te varen. Sijn Excie beschreef voorts den
commis vande treckpeerden om bij hem te commen.
Ontrent dese tijt quam van wegen die van Vrieslant in den Raede van State Frans
Janss., Burgemeester van ... +
1
Desen dach hebben de Staten Generael geantwoort aende gesanten vanden
Keiser, dat se denselven Keiser seer bedanckten van sijn aengeboden salutatie
ende hem baden heur staet tegens de Spaense ambitie ende tyrannie te houden
voor gerecommandeerd.
2
Dat se te vooren uytet rijck ende van Bruessel verstaen hadde dat dese legatie
alleenlijck diende om te versoucken ontruyminge vande plaetsen op rijcxbodem,
reparatie vande schaden den rijcke toegevoucht ende admissie vande legatie
uyten rijcxdach te Regensburch de anno 94., dat se daerom bij heure brieven
vanden 2en Decembris, lesten Januarij ende 10en May heur oprechte intentie op
de voors. poincten hadden verclaert, sulcx sij meinden tot den welstant deser
landen ende om den Keiser ende Fursten aengenamen dienst te doen, te strecken,
hoipende dat heur devoiren daerinne gedaen dselve niet onaengenaem en sullen
wesen, al mach der gesanten instructie wat verschelen vande advisen bij heur
ontfangen,
3
ende sijn daerom blijde dat de gesanten dselve heure brieven mette presentatie
van alle plaetsen op rijcxbodem te ruymen aenden Keiser hebben gesonden,
maer bedroeft dat den Keiser meint dat sijluyden Emmerick, Rees ende Lobith
bij den viant geruymt wesende, souden hebben doen innenemen ende daermede
den viant veroirsaeckt van gelijcken te doen.
4
Aengesien kennelijck is dat sij in t’eynde van Decembris 98 den viant met
gewelt uyt Emmerick verdreven hebbende, dselve plaetse deur den Prince
Maurits aenden Furst van Cleef hebben doen leveren onder belofte dat hij se
den viant niet weder inne en soude ruymen, die evenwel den viant in tbegin van
tjaer 99 weder met gewelt heeft ingenomen, doch die niet konnende houden,
hadde se in April weder verlaten. Dat de Duytsen daernaer de stadt hadden
beset, omdat den viant Rees met gewelt tegen heur innehielt ende daernaer met

+ De naam van de plaats is in het manuscript opengelaten. Er moet gelezen worden: Leeuwarden,
zoo als blijkt uit een brief van den 14en Mei 1600, door de Gedeputeerde Staten van Vriesland
aan de Staten Generaal geschreven en uit Leeuwarden gedateerd, waarin Frans Jansz. genoemd
wordt, ‘der stadt burgemeester’. (Rijks Archief, Lias loopende 1600.)
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gewelt den Duytsen verdreven hebbende uyt Gennep, ende vermetende van
gelijcken uyt Emmerick te doen, hebben sij de Duytsen geassisteert met
crijsvolck, ende sijn so in de stadt gecommen, ende naer tvertreck vande Duytsen
gebleven met goede ordre ende discipline tot costen van heur staet. Dat den
viant Lobith noit heeft ingehadt nochte konnen restitueren, maer so den viant
in t’eynde van 98 ende begin van 99 alderhande gewelt op des rijcxgoederen
dede, hebben sij tot heur defensie ende tot heur eigen costen ende lasten moeten
besetten Huyssen, Lobith ende oudt ende nieu Zevenaer, maer den viant
vertreckende naer de Bommelerweert, hebben sij alle dselve plaetsen aende
Duytsen ingeruymt, die naer uyt Lobith vertreckende heur de plaetse weder
ingeruymt hadden, ende naerdat se den winter over bewaert was, is verlaten
ende aende Cleefsen gerestitueert, gelijck sij Emmerick altoos bereit sijn geweest
te restitueren, mits dat den viant Berck ende andere plaetsen op den rijcke
geoccupeert mede verliet.
5
Dat sij wel verstaen dat den Keiser ende trijcke niet en bevalt, dat d’een partije
op de onwillicheit van d’andere haer excuseert, maer meinen daeraf onschuldich
te wesen, omdat se in den jare 90 d’eerste sijn geweest, die den rijcxbodem
ingeruymt hebben alle plaetsen op heur viant genomen onder belofte dat den
viant van gelijcken soude doen ofte mette macht van t’rijck daertoe gebracht
worden, die doch evenwel Berck ende andere plaetsen bleven occuperen,
sluytende de vrije traffycque, ende die beswarende met licenten ende tegen alle
rechten mette tollen van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Utrecht ende Overijssel,
daer de Staten veelvoudich te vergeefs aenden Keiser ende t’rijck over geclaecht
hebben om remedie ende om heur beloften te voldoen, totdat se selfs in den jare
97 met groote costen den viant mosten verdriven uyt Berck, Alpen, Meurs ende
andere forten daerontrent, dat se doen Alpen ende Meurs heure rechte heeren
hebben ingeruymt ende in den jare 98 aenden Bischop van Ceulen verclaert,
dat se oick tevreden waren hem in te ruymen de stadt van Berck ende te beloven
op rijcxbodem geen andere plaetsen inne te nemen nochte te fortifieren ofte
daerover passagie te nemen, mits dat den viant van gelijcken beloofde. Dat den
viant ter contrarie in tselve jaer sulcken grouwelijcken gewelt op ’trijck heeft
gedaen, dat te verwonderen is, dat niet elcx met macht de reparatie van dien en
voordere. Dat de Staten in den jare 99 noch derdemael d’eerste sijn geweest om
de plaetsen op den rijcxbodem te ruymen op vertrouwen dat men den viant
daertoe mede soude bedwingen, die des doch niet en hehben willen doen ende
daerom meinden de Staten, dat men heur nu voor de vierdemael daertoe
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niet en behoirde te voorderen, gemerckt heur volck binnen Emmerick sonder
schade te daen leeft ende den viant Berck blijft behoudende tot inestimable
schade van t’rijck ende belet van alle de commercien. Dat se nietemin om
t’respect vanden Keiser ende t’rijck tevreden waren noch voor de vierdemael
d’eerste te wesen ende Emmerick te verlaten op belofte dat men die heur viant
niet weder inne en ruyme ende op vertrouwen dat den Furst van Cleve metten
Staten ende den Prince Maurits ende Graef van Solms in tgenieten van heure
rechten uyten testamente vande Gravinne van Meurs rechtmatich ende redelijck
sal handelen om alle misverstanden in tijts wech te nemen.
6
Nopende Sgravenweert versochten dat den Keiser ende t’rijck wilde
considereren, dat se in den jare 86 ontdeckt hebbende, dat den viant daer wilde
schantsen om van daer alle commercien te beletten ende invasien op t’rijck ende
de Nederlanden te mogen doen, sij hem geprevenieert hebben ende thaeren
costen ende defensie tot bevrijdinge vande commercien ende niemants interest,
daer op een calen gront een fort hebben gemaeckt, niet op Cleefsen maer op
Geldersen gront, dewijle de souverainiteit vanden gront notoirlijck Gelders is
(al quame schoin alle jurisdictie van dien den Cleefsen toe, des noch questieus
is), dwelcke competeert t’recht van sterckinge, bewaringe ende besettinge van
denselve.
7
Dat in den jare 91 aenden Keiser ende t’rijck bethoint is dat de souverainiteit
van die plaetse Gelders is, ende gepresenteert, so den Furst van Cleef daertegen
wilt sustineren, het different te laten beslichten volgende de concordaten tusschen
Gelderlant ende Cleef opgericht.
8
Dat se tsedert het fort bona fide beseten, gesterckt ende beset hebben ende
daeraen veel hondert duysent daelders ten coste gehadt hebben, sonder dat den
Furst kan sustineren oyt possessie van tfort gehadt te hebben ofte dat hem tselve
sij afgenomen.
9
Dat se tfort gemaeckt hebben theurder defensie op een calen gront, omdat naer
natuyrlijcke ende bescreven rechten oick geoirloft is sijn schade te weren op
een anders gront, ende daerom veel meer op eigen gront ofte bona fide
daervooren behouden.
10
Geloven daerom niet dat den Furst van Cleef daerop instantie soude doen, ten
ware des gedreven werde deur practycquen van heur viant.
11
Geloven oick niet dat daervan ten coste van t’rijcke sequestratie soude werden
begeert om mede veel duysenden daeraen te hangen, ten ware om den viant te
believen ende hem middel te geven alle oppressien tegen t’rijck te doen ende
de commercien op t’rijck te turberen, die doch niet en soucken dan een groot
deel vande lasten van heur oirloge op des rijcx onderdanen te vinden ende heur
volck tot laste van denselve te
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houden, als notoir is, daerom de Staten met goede redenen versoucken, dat men
dien als viant van trijck behoirt te tracteren, ten minsten tot dat se mede
ontruyminge doen ende verseeckeringe tegen alle occupatien, ende excessen
voortsaen daer te doen, gelijck de Staten altoos gepresenteert hebben ende noch
presenteren.
12
Nopende de reparatien vande schaden, dat den viant die behoirt te doen, omdat
hij met ordre vanden hove tot heur ontlastinge ende belastinge van t’rijck, dselve
heeft beschadicht met inlegeringe van heele regementen, exactien, brantschatten
ende afdwinginge van contributien, daermede hij sijn volck onderhouden heeft.
13
Dat de Staten met heur last geen exactien ofte beswaernissen op t’rijck hebben
doen doen ofte tot heur ontlastinge heur daermede beholpen, maer dat se ter
contrarie over den rijcxbodem inestimable schade geleden hebben, omdat men
den viant de overtochten, nochte occupatien op denselven bodem niet en heeft
belet.
14
Dat heur leedt is dat tgeene sij daertegens over des rijcxbodem tot heur defensie
hebben moeten voornemen, niet en heeft konnen geschieden sonder schade.
15
Doch dat se om die te voorhoeden met rigoureuse ordonnantien heur crijsvolck
verboden hebben schaden ofte exactien op t’rijck te doen ende dselve altoos
met restitutie ofte straffe der daderen hebben doen repareren,
16
naerdat de oirloge heeft konnen lijden, gelijck sij voortsaen noch gesint sijn te
doen.
17
Dat se die van Aken niet en sullen beswaren indien sij in tstuck vande kelminen
den viant niet meer als heure officiers en favoriseren ende heur in rechte
neutraliteit houden.
18
Dat se niet en weten van eenige schaeden in Westfalen, Ceulen ofte Gulick op
executien gedaen, maer meinen dat die saken mette verdragen tusschen den
Bisscop van Ceulen ende Gravinne van Meurs afgeleit sijn, ende indien yet
daerenboven is gedaen, sullen op clachte van partije daerop ordre stellen.
19
Dat se sullen voorsien dat den Furst van Cleef nochte die van Gelekercken niet
en sullen hebben te clagen van usurpatie van jurisdictie.
20
Dat se overlange geerne hadden geaccordeert het different tusschen die van
Vrieslant ende de Fuggers, ende daertoe noch arbeiden willen, ende konnen se
niet accorderen, maecken dat volgende de unie der landen den Fuggers goet
recht sal gedaen werden, dewijle sij niet lievers en doen dan heur landen, oick
met contentement van alle de rijcxstenden ende nabuyren ende weringe vande
Spaense ambitie te beschermen.
21
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Nopende de legatie van Regensburch vertrouwen de Staten dat den Keiser ende
t’rijck heure redenen, waerom sij metten Spangiaerden ofte heur adherenten
sonder groot gevaer van dese landen niet en konnen in handelinge commen,
voor gefundeert sullen houden.
22
Dewile nu meer als te voren
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blijckt dat des Conings ende Spangiaerden eyntelijcke meininge is den
Nederlanden tegen de vrijheiden van dien voor altijts den Spaensen raet te
onderwerpen, twelcke nu niet meer uyt secrete dispositien ofte renversalen en
behouft bewesen te werden, maer blijckt openbaerlijck uyte brieven van donatie
op de Infante gedepescheert ende gepubliceert,
23
daerbij blijckt dat sij ende haren man met eede sijn verplicht voor altoos den
staet ende vrijheiden der Nederlanden naer den Spaenschen raet te beleiden
ende die hebben moeten onderwerpen de perpetuelle substitutie in de successie
derselver tegen de rechten ende vrijheiden van dien, gelijck mede de Spaense
voochdie over den jongen Prince. Item de macht om de jongen Princen ofte
Princessen te huwelijcken naer haer gevalle, twelcke over Spaense Indianen,
maer niet over de vrije Nederlanden kan gepractiseert werden ende veel min,
dat dselve een Spaens leen souden wesen (omdat se so vrij ofte vrijer sijn als
Spangien selfs ende heur Princen Spangien met huwelijck gecregen hebben)
ofte dat de Princen vande Nederlanden schuldich wesende heur ondersaten
welvaert te voorderen, dselve souden moeten verbieden de vrije navigatie op
neutrale rijcken ofte landen, ofte bij eede verbonden blijven altoos de Roomsche
religie te moeten onderhouden, ende dat erger is, dat elck point van dien soude
moeten onderhouden werden op verbeurte vande Nederlanden ten prouffijte
van Spangien ende dselve also als slaven vande Spangiaerts soude maken,
twelcke alles in de voors. donatie nochtans wert bevonden, dienende tot
onwederspreeckelijcke justificatie vande rechtveerdige sake der Vereenichde
Nederlanden, omdat daeruyt blijckt dat de Spangiaerts voor altoos tot naerdeel
ende interest selfs vanden Keiser ende van t’rijck ende alle andere
naebuyr-Princen over de religie, staet, princen, welvaert ende ingesetenen vande
Nederlanden willen heerschen, daerom de Staten te meer gemoet sijn met een
oprecht Nederlants gemoet heur rechtveerdige sake uyt te voeren, hoipende dat
oick de andere Nederlanden haest sullen sien, dat se metterdaet daertegens
moeten voorsien, ende dat den Keiser ende t’rijck haest sullen verstaen wat
schade ende interest sij daeruyt hebben te wachten, ende alle nabuyrprincen,
hoe schadelijck dit Spaens voornemen voor heur eigen rijcken ende landen is.
24
Ende boven dat claer bewijs ende andere secrete dispositien ende renversalen
schijnt openbaerlijck dat de verhardinge vanden nieuwen Coning, Ertshertoge,
Infante ende vanden Spaensen raet geschiet om de Nederlanden te renverseren,
dwelcke in plaetse van met soete proceduyren te winnen de faveur vande
Nederlanden, vanden Keiser ende alle nabuyrprincen, heur regieringe
aengevangen
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hebben met so wrede proceduren, dat se aller gemoederen vervreemden in de
Vereenichde Nederlanden ende in de verheerde Nederlanden, als oick in
Spangien ende Portugael selfs ende aller nabuyrprincenlanden.
25
Dat den Coning fidem publicam hadde gevioleert in tvangen van veel zeevarende
luyden uyt dese landen bij conniventie van sijn vader in Spangien ende Portugael
gecommen om daer allerhande waren te brengen ende andere van daer te halen,
die sulcx de landen prouffijt deden ende des Conings tollen ende incommen
vermeerderden, welcke luyden daernaer wredelijck op de galeijen waren gestelt
ende als slaven getracteert, twelcke t’eerste exploict is daermede den Coning
de Nederlanden in goet ende bloet heeft beschadicht tot groote schade van sijn
eigen onderdanen van Spangien ende Portugael, die heur ruine wel mocht
naersleipen.
26
Dat den Ertshertoge selfs oick hadde doen violeren voor sijn vertreck sijn
pasporten ende sauve conduiten gegeven aende arme zeevisschers, doende
dselve op haer neeringe binnen den tijt van heur pasporten nemen ende in
gevanckenisse werpen. Dat hij mede gecommitteert heeft den almirante van
Arragon, die de steden van Cleef heeft ingenomen ende theele rijck vervult met
moort, roof ende afschattinge van gelt, dwingende Wesel de religie te veranderen,
ende innenemende op den rijcke als op sijn viant, steden ende sterckten voor
tweede exploict van desen Prince. Ten derden hadde den Ertshertoge op de
naem vande Infante doen smeden een placcaet, daerbij sij de Vereenichde
Nederlanden, die heur noch met belofte, noch eede verbonden sijn, condemneren
voor rebellen ende verbieden mette ingesetenen van dien eenige commercien
ofte handelinge te doen.
27
Dat men daerbij mach setten t’ombrengen van een jonge dochter om de religie,
ende de grote confusie in alle saken ende desordre onder tcrijsvolck ingevoert,
daermede Antwerpen ende alle steden ende dorpen boven alle reden seer gequelt
worden, gelijck mede die van Luyck ende andere rijcxstenden, vervreemdende
daermede aller menschen gemoederen, die mercken dat bij den Ertshertoge ende
Infante noch eer, noch trou, noch geloof en is, dat tot een onuytspreeckelijcken
Spaenschen pracht meer costen gedaen moeten worden als de Nederlanden oit
aen Keiser Caerle ofte den voorleden Coning tot die sware oirlogen met
Vranckrijck jaerlijcx hebben geconsenteert; dat noch ordre, noch discipline
onder tvolck van oirloge en wert onderhouden; dat de Spangiaerts meer gesachs
in den staet vande landen usurperen als oyt te vooren; dat de principaelste
sterckten in heur handen blijven, niettegenstaende de beloften ter contrarie; dat
de privilegien ende wetten werden vertreden ende de platte landen alomme
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seer bedurven, ende dat men alle willens ruineert ende depopuleert de
principaelste steden, als Antwerpen, Gent, den Bossche, Brugge ende anderen.
28
Dat den Keiser ende t’rijck daeruyt wel sullen oirdelen dat geen tractaten metten
Ertshertoge ofte Infante te maken dese landen eerlijck noch dienstelijck konnen
wesen.
29
Nopende de verseeckeringe van op den rijcxbodem niet te attenteren, verclaerden
niet anders te wenschen dan dat sulcx bij beide de crijgende partijen mocht
gedaen worden tot coutentement vanden Keiser ende t’rijck, alwaert oick dat
niet een ruyter ofte soldaet op des rijcbodem gewapent, soude mogen commen.
30
Dat se dit aenden Keiser ende rijck met alle reverentie gaven voor antwoort,
versouckende dat se den staet deser landen in genadige recommandatie wilden
nemen, ende dat de gesanten des ten favorabelsten wilden rapporteren.

[Den 7en Junij]
Den 7en Junij was tamelijck weder. Den Heere van Tijmpel obtineerde van Graef
Willem volgende tversouck ende last van Sijn Excie, uyt Groeningen te mogen trecken
de 2 vanen ruyteren ende 6 compagnien voetknechten, als van Formentieres,
Pontaubert, Duxberi, Garnet, Arnsma, ende van Assuerus, omdat Graef Willem noch
in stadt behielt 16 compagnien te voet meest vande Vriesche ende Omlantse repartitie
ende daeronder alleen twee Engelse vendelen van Madisson ende Alderits. Mette
voors. 2 vanen ruyteren ende ses compagnien te voet tooch Tijmpel noch van dage
naer Meppel, om over de Veluë naer Hollant te commen, ende onderwege quam bij
hem den overste lieutenant Hittinga met noch vier Vriesche vendelen uyt Delfsijl,
Bellingwoldersijl, Boertang ende Coevoerden, om die mede naer Hollant te brengen
volgende de laste van Sijn Excie +. Ten selven dage ontfing Graef Ernst bevel om alle
tvolck, die hij bij hem hadde terstont de patenten te geven ende te doen vertrecken
naer heur garnisoenen om heur voor eenige dagen te refraischeren ende terstont alle
de schepen die bij hem waren af te dancken. Dat hij de resterende stucken onder Tiel
soude doen brengen ende daerbij doen blijven 2 oirlochspleiten ende selfs terstont
naer den Hage commen. Daer quam mede

+ ‘Volgende ’t geene UE. gelieft heeft mij toe schrijven,’ luidt het in een brief van Willem
Lodewijk aan de Staten Generaal van den 28 Mei/7 Junij 1600, ‘heb ick op huyden metten
heere van Corbeke neffens die twe vanen ruyter, 2 fransse ende twe engelsche compaignien
noch ses van mijn regiment nae Blocksijl gesonden, waermede ick soe dese stadt als die
forten soe seer hebbe ontblotet, dat ick nyet een eenigen soldaet meer missen kan, ten regarde
vant welcke ick UE. vruntelijck sal versoecken dat UE. daerop, of die noot des mochte
verheisschen gelieven wille te letten, dat geen soldaten meer van hier gevordert werden. ‘
(Lias loopende 1600, Rijks Arch.)
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bevel op de resterende oirlochspleiten om terstont naer Dordrecht ende Rotterdam
af te varen ende heur te voorsien voor spijse ende cost voor 2 maenden, ende van
sulcke andere takel ende scheepsgereetschap, als heur daer aengeseit soude werden,
twelcke sij alles binnen 10 dagen binnen scheepsboort mosten hebben, overmits Sijn
Excie alle dselve mede totten voors. tocht wilde gebruycken.
Ontrent dese tijt quamen tot Middelburch in Zeelant aen 2 schepen uyt Java met 90
lasten peper ende veel andere properheiden, ende commende daer te corte van gelde,
was een coopman van daer met heur gecommen om hier sijn betalinge te ontfangen.

[Den 8en Junij]
Den 8en Junij was tamelijck weder. Alle tcrijsvolck vertooch van bij Tiel ende ging
naer garnisoen. Tgeschut ende ponten die daer noch waren werden onder Tyel
gebracht ende men begonst de voordere schepen af te dancken. Des viants volck
vertooch ontrent dese tijt uytet lant van Cuyck naer de Mase toe.

[Den 9en Junij]
Den 9en Junij was tamelijck weder. Men was in dese tijt in Hollant seer doende om
schepen op te scrijven, daermede Sijn Excie sijn crijsvolck, ruyteren ende anders om
den tocht in Vlaenderen te doen soude mogen overbrengen, dewijle hij staet maeckte
derwerts mede te nemen 125 vendelen voetknechten, 25 vanen ruyteren, 100 wagens,
250 treckpeerden, 16 hele, 14 halve canons ende 7 veltstucken. Men was mede seer
doende om voor alle tvolck voors. te doen backen voor 24 dagen broots, de 12 dagen
om ten eersten uyt te leveren ende de reste om in voerraet te houden tegen gebreck
bij eenich onweder, met alle welcke saken als wesende nodich tot dese extraordinaris
voyagie, men seer becommert was.
Ontrent dese tijt quam in den Hage Hans Ernst, Furst van Anhalt, broeder vanden
regierende Furst, om in dese landen den crijgh voer eenigen tijt te sien, om welcke
saken mede uyt Engelant in dese landen quamen Milord Gray ende Sr Drury.
Den Ritmeester Parker hebbende verlaten sijn compagnie ruyteren, werde dselve
ontrent dese tijt gegeven aenden Heere Edouart Cicil, neef van wijlen den groten
Tresorier Cicil.

[Den 10en Junij]
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Den 10en Junij was betrocken weder. De gesanten vanden Keiser deden de Staten
Generael communiceren veel bryeven ende stucken heur vande Cleefse Raden
gesonden nopende tstuck van Meurs, ende gaven daerbij aen dat den Furst van Cleef
met veel rechten sustineerde de plaetse van Meurs sijne te wesen, – dat de plaetse
was een leen van t’rijck in allen gevalle ende dat alle Fursten ende republycken heur
regalia ende rechten
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aenden Keiser te versoucken hebben, daerom so Sijn Excie eenich recht op de landen
van Meurs meinde te hebben, dat hij tselve of bij den Keiser ofte tcamergericht
behoirde te voorderen, sonder eenige datelicheit tegen den Furst, als een rijcxlitmaet
voor te nemen, versochten daerom den Staten niet toe te willen staen dat met
datelijcheit in dat stuck geprocedeert werde, ofte so ter contrarie geschiede so
protesteerden sij dat den Keiser ende t’rijck niet souden konnen naerlaten de
datelicheiden te weren, dewijle sij den wech van justitie geerne open deden, ende
vermaenden den Staten dit heur versouck wel te willen behartigen ende innenemen
ende sonder voerweten vanden Keiser ende des rijcx ter contrarie niet te laten
voornemen, ende versochten daerop scriftelijcke antwoorde. Sij gaven mede aen dat
uytet huys Wachtendonck seer beswaerlijcke excursien ende beschadinge op des
rijcx onderdanen werden gedaen tot groot verderf vande arme neutralen, ende om
dselve hen voorders te weren, versochten dat de Staten tselve huys ende tstedeken
in de neutraliteit wilden laten commen ende van d’een ende d’ander crijgende partije
vrij ende neutrael te laten maken. Dese vertogen namen de Staten mede over om
daerop te antwoorden, maer sagen wel dat dese lieve gesanten van tijt tot tijt in
instructie souden hebben te versoucken alle tgeene ten dienste vanden viant mocht
strecken, uyt dien sij heur niet en ontsagen een plaetse, notoirlijck Gelders wesende
ende den Staten van Gelderlant toecommende als Wachtendonck is, totte neutraliteit
te versoucken, omdat se den Ertshertoge ondienst kan doen nu se hem afgenomen
is, ende die men immers met geene redenen en kan seggen meer neutrael te behoiren
te wesen als Ruremonde, Venloe, Gelder ende Stralen in deselve quartieren leggende
ende daerom besloten sij dselve cort afscheit te geven ende te laten vertrecken.
De Staten oick antwoordende op de propositie ende versouck des gesanten van Cleef
nopende Sgravenweert, gaven hem dienaengaende dselve antwoorde die des Keisers
gesanten was gelevert becleedet mette selve middelen, maer nopende Emmerick
vcrclaerden tevreden te wesen die plaetse te doen verlaten ende den Furst wederom
inneruymen op vast vertrouwen dat den Furst van Cleef metten Prince Maurits ende
den Graef van Solms nopende de landen van Meurs ende de goederen vande overleden
Gravinne van dien so billick ende beleefdelijck soude handelen, dat dselve geen
reden en souden hebben van clagen ende sulcx de Staten ledich mochten blijven van
als executeurs vanden testamente vande voorn. Gravinne, dselven tot heur recht te
moeten helpen, ende om van heure sijde
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heur promte willicheit te thoinen, deden de patenten depescheren, ende lasten een
commissaris metten gesant derwerts te gaen ende tvolck terstont uyte stadt te lichten
ende die den Furst voors. inne te ruymen, welcke resolutie voor een groot deel mede
scheen genomen te worden, omdat men tselve volck totten tocht in Vlaenderen mede
wilde gebruycken.
Sijn Excie niet willende metten tocht in Vlaenderen tlant altemael openlaten ende
meinende den viant wat te konnen amuseren, sondt weder naer Ophemert in de Betue
2 regementen knechten elcx van 10 vendelen onder de Colonnellen Duvenvoorde
ende Wingaerden (die nu van nieus mede Colonnel gemaeckt was) met 8 vanen
ruyteren ende dede den Graef van Hohenloe deur de Staten versoucken daerover te
willen commanderen ende op de defensie van tlant daer passen, ende dede de patenten
daertoe terstont wech gaen, ende de compagnie van Nievelt vertoogh daertoe mede
uyten Hage. Anders screven de Staten Generael aenden Raede van State om te niet
te doen ende te revoceren de sententie bij heur tot last van die van Geelenkercke
uytgegeven ende heur van gelijcken te doen voortsaen te wachten. Dit geschiede also
niettegenstaende de kennisse in gelijcke saken, daer ons crijsvolck vande neutralen
beswaert wort, bij expresse placcaten aenden Raede van State was gestelt.
Ontrent dese tijt ruckten uyt des viants leger mutischer wijse wel 2000 man te voet
ende te peert, dwelcke den 11en innenamen tstedeken Hammont, leggende in tlant
van Luyck, denwelcken Don Luys de Velasco naer sont een boode met brieven,
daerbij hij heur vermaende wederom te willen commen, belovende dat men se metten
eersten betalinge soude doen hebben, maer sij namen den bode ende hingen hem met
een mande aende galge ende seiden hem, dat se hem aen sijn hals souden doen
hangen, indien hij meer met gelijcke brieven aen heur quam.

[Den 11en Junij]
Den 11en Junij was schoin weder. Sijn Excie willende den viant noch meer amuseren,
sondt van dage patenten aen een goet deel crijsvolcx om met schepen te varen naer
Hemert bij Heusden ende daer sijn bevel te wachten, om die van Shertogenbosch in
bedencken te brengen, ende meinde die te contremanderen ende tegen den 18en weder
vrouch voor Dordrecht te doen commen. De preparaten waeren alomme uytermaten
groot ende costelijck ende veel meer dan in lange oyt gedaen was, omdat men veel
volcx ende veel amunitie most hebben.
De Keiserlijcke gesanten niet tevreden wesende met de antwoorde heur den 6en deser
gegeven, gaven van dage over een gescrift bij forme van replycke,
1o.
houdende dat se uyte antwoorde niet en bevonden dat de Staten
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heur eyntelijck verclaerden op eenige poincten bij heur voorgegeven, dan alleen
op tstuck van Emmerick, ende niet vande ontruiminge vande andere plaetsen
op rijcxbodem ofte de reparatie der toegevouchde schaden, hoewel sij heur te
vooren daertoe gepresenteert hadden.
2o.
Item dat se nopende Sgravenweert ofte in communicatie te commen metten
rijcxgesanten de anno 94 in afslag ende weigeringe bleven.
3o.
Hoewel de communicatie meest daertoe soude dienen om te verstaen de noot
van beide de partijen ende dan daerinne ende tegen de beswaernissen van t’rijck
te mogen remedieren.
4o.
Dat se daerom niet en konnen verstaen, waerom de Staten dus veel redenen
tegen heur gesanten gebruycken om heure sake te justificeren (dewijle sij
gesanten tot sulcx niet gelast en sijn) ende tselve niet liever en doen tegen des
rijcxgesanten de anno 94 selfs, die immers onpartijdich ende van beide de
religien sijn.
5o.
Dat se daerom nochmael met ernst daerop wilden letten ende sonder voorder
verweigeringe ofte diffidentie (daertoe des rijcxgesanten heur geen oirsake
gegeven en hebben) tselve heilsaem ende nut werck, niet difficulteren maer
bethoinen dat se heur proceduren tot noch toe wel konnen justificeren, ende
oick een goede affectie hebben totte ruste van Cristenheit ende om den Turck
af te weren.
6o.
Dat se nopende de Sgravenweertse schantse niet en geloven, dat men met
exempelen soude konnen bewijsen, dat men op andere heeren gront sulcke
forten soude mogen maken sonder desselfs consent, ofte dat tselve oyt billick
is geacht, gelijck des fursten van Cleefs gesant heeft gedemonstreert, ende de
Staten selfs wel oirdelen konnen, dat denselven Furst tot sulcx niet en kan
conniveren sonder verbreeckinge van neutraliteit bij den huyse van Burgundien,
nochte tselve bij t’rijck soude konnen verantwoorden, behalven dat de
Bourgundische daer deur altoos oirsake hebben te seggen, dat de Staten den
rijcxbodem niet gehelijck en ruymen, ende heure ontruyminge daerop te weigeren
tot meerder onrust ende naerdeel vande neutralen ende versoucken daerom
naerder antwoort op de voorgeslagen sequestratie.
7o.
Dat de Staten naerder willen letten op tgeene sij nopende tlant van Meurs
protestando hebben aengegeven ende daerop scriftelijck antwoorden ende sonder
voorweten vanden Keiser ende t’rijck (dien toecomt vande gerechticheit van
dien kennisse te nemen) daertegen niet prejudicieerlijcx ofte daetlijcks
voornemen.
8o.
Dat de Staten heur oick scriftlijck willen verclaren nopende de versochte
neutraliteit van Wachtendonck.
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9o.
Dat de Staten mede vruchtbare antwoort willen geven op de versochte
afschaffinge van t’roven in tlant van Trier ende sulcx heur crijsvolck ernstelijck
te willen verbieden, alle twelcke sij gesanten bereit sullen wesen weder te
verschulden.
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Hierbij cregen de Staten noch een ander alarme, want tsavonts in den Hage quam
een trompetter vanden viant, commende over Geertruydenberge met een besloten
brief aenden heere Oldenbarnevelt, daerinne besloten lach eenen anderen brief
houdende aende Staten Generael, dewelcke geopent wesende bevonden werde sonder
date, geteyckent bij den Graef van Bassigny, Philps Benting Heer van Biecht ende
Mr. Hendrick Coet, Pensionaris van Yperen, daerbij sij versochten pasport om hier
bij Staten Generael te commen ende heur voor te mogen dragen tgeene daertoe sij
vande Staten Generael van heure sijde waeren gelast, ten hoochsten concernerende
heur ende onsen staet. Den trompetter werde naer totten provoost doen setten om
niet alomme te mogen gaen.

[Den 12en Junij]
Den 12en Junij was schoin weder. Men was alomme evenseer doende om alles te
prepareren ende men laste 8 halve canons in cleine schepen te laden ende naer
Oisteynde te brengen, maer alle de reste van geschut, amunitie ende vivres in raseils.
Item om de wagens ende treckpeerden met de Overmaesche ruyteren te schepen tot
Schoinhoven ende Gornichem, ende dat de ruyteren van Wagemans metten treyn
van Syn Excie ende de naeste compagnien te voet souden gescheept werden tot
Rotterdam ende Delfshaven ende de reste van tvoetvolck tot Dordrecht, Willemstadt
ende in Zeelant, ende de Brabantse ruyteren te Bergen op den Zoem. Anders quam
in den Hage den heere van Tijmpel, hebbende de 2 vanen ruyteren gelaten op de
Veluë ende de 10 compagnien te voet in schepen doen commen naer Dordrecht.
Desen dach gaven de Staten Generael naerder antwoorde aende gesanten vanden
Keiser om die eyntelijck af te veerdigen ende te doen vertrecken, houdende
d’antwoorde:
1o.
dat se gesien hadden heur tweede gescrift ende dselve versochten te geloven,
dat op haer propositie ende de mondelinge communicatie wel ende rijpelijck
was gelet ende sonderlings mede op de poincten vande ontruyminge der plaetsen
op den rijcxbodem ende vande reparatie der schaden, ende dat se vertrouwen
dat den Keiser ende t’rijck met heure redenen ende presentatien contentement
sullen nemen, dewijle sij, behoudende den welstant deser landen, geen ander
resolutie en konnen nemen.
2o.
Dat se mede vertrouwen dat den Keiser ende t’rijck ende de gedeputeerde fursten
ende stenden de anno 94 uyte redenen van heure antwoorde sullen oirdelen, dat
de saken der Nederlanden tsedert dien jare so sijn verandert, dat noch voor
t’rijck, noch voor dese landen dienstelijck kan wesen op dat poinct andere
verclaringe ofte presentatie te doen.
3o.
Dat tstuck van Sgravenweert bij heur antwoorde ende voorgaende de deductien
ende bewijsstucken so is gejustificeert ende
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den licentiat Copper met sulcke redenen bejegent, dat se hoipen dat den Keiser
ende t’rijck daeraen genoegen sullen hebben.
4o.
Nopende Meurs, dat den Prince Maurits deur transport ende cessie ende als den
viant daeruyt verdreven hebbende, deur de Gravinne van Meurs selfve daervan
possessie hadde, daeraf hij bij den Cleefsen geweldelijck is gespolieert, dat de
gesanten daerom wilden aenhouden dattet t’spolium mach werden gerepareert
om daernaer met rechtmatige middelen tot een accort te commen, ofte dat
ontwijffelijck beswaerlijcke inconvenienten daeruyt sullen ontstaen.
5o.
Dat se niet en konnen verstaen waerom de gesanten Wachtendonck neutrael
begeeren gestelt te hebben, dewijle de plaetse notoir Gelders ende op den viant
genomen is, ende te voeren vande Spaensen noit sulcx is begeert, nochte alsnoch
begeert wort nopende Ruremonde, Venloe, Stralen, Gelder, Maestricht,
Limburch, Karpen ofte andere plaetsen veel naerder den rijcke gelegen als
Wachtendonck ende daeruyt veel schadelijcker excursien geschieden.
6o.
Nopende tversouck van Trier sullen naer heur vermogen beletten dat sijn
onderdanen van heur crijsvolck geen schade en lijden nochte sijn landen
aengedaen werden, ende indien eenigen gedaen sijn, sullen de daders daerover
gestraft ofte tot reparatie gehouden werden, mits sij metten Bischop van Trier
als met andere fursten alle goede nabuyrschap willen onderhouden. Ende
versochten vande gesanten van desen mede getrou rapport te willen doen ende
heur staet te houden voor gerecommandeert. Neffens dese antwoorde, werde
voor de gesanten pasport verleent om te mogen vertrecken, ende dat men se van
heur teercosten in den Hage gedaen soude defroyeren ende voorts vereeren den
Graef met een gouden keten van 2000 £ ende Nutsel met een keten van 1000
£, gelijck dselve te vooren tot Bruessel hadden gehadt. Anders screven de Staten
Generael aenden Furst van Cleef om af te doen het spolie van Meurs, ende de
landen van dien aen Sijn Excie te restitueren, ende dselve metten Graef van
Solms niet anders als met reden te bejegenen, opdat voorhoet mogen werden
alle onlusten anders daeruyt te ontstaen. Screven oick aende commissarissen
van Cleef binnen Meurs wesende, dat se terstont de plaetse souden verlaten
ende overleveren aenden gemachtichde van Sijn Excie om alle onlusten te
voorhoeden.

[Den 13en Junij was schoin weder]
Den 13en Junij was schoin weder. Den Greffier vande Staten Generael leverde aende
gesanten dvoors. antwoorde, las die haer voor, ende leverde heur daerbij een pasport
om te mogen vertrecken te water ofte lande, daer se souden willen, seide heur aen,
dat men se defroyeerde ende leverde heur dvoors. presenten ofte kettingen, maer sij
en schenen daerbij
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geen contentement te nemen ende de sake te willen dilayeren, alsof se hadden willen
wachten oick naer de aentwoorde aen Bassigny te geven, maer naderhant siende dat
alles uyten Hage vertooch, gingen mede wech, nemende den pas naer Zeelant, om
voorts naer Brabant te gaen, ende aldaer van alles, ende oick vande equippagie tegen
Vlaenderen gedaen, te mogen rapport doen.
Desen dach dede sijn eedt eenen Hans Bernard Sanino, Switser, die een compagnie
Switsers hier in tlant gebracht hadde, ende bij den Staten tot capitein daerover
aengenomen was.
De galeijen tot Sluys liepen desen dach uyt naer de zee toe, daerom velen metten
eersten vermoeden, dat se haer daer niet langer en dorsten houden om de preparaten
vanden tocht naer Vlaenderen, ende werden bij eenige onse schepen gevolcht tot
onder Blanckenberge, maer eenen nacht in zee geweest sijnde, keerden wederom
naer Sluys.

[Den 14en Junij]
Den 14en Junij was schoin weder. Tcrijsvolck ende ruyteren begonnen rontsomme
gescheept te werden.

[Den 15en Junij]
Den 15en Junij was tamelijck weder. Men was alomme seer doende om volck ende
amunitie te schepen ende de gescheepte naer heur respective rendevous te brengen.
Sijn Excie selfs willende vertrecken, ging oirlof nemen des naernoens aende gesanten
vanden Keiser, dwelcke ontdeckende met wat geest sij gedreven waren, verclaerden,
dat se mede naer Zeelant ende voorts op Brabant wilden gaen, daerinne Sijn Excie
wat ontset was, maer gliste tselve, als of daeraen weinich ware gelegen. Daernaer
ging hij naer den Raet van State om mede oirlof te nemen, dewijle sij niet mede en
gingen, maer als gedeputeerden alleenlijck mede sonden de heeren Boulenss. ende
Aleman. Anders quam in den Hage Hans Adolf, broeder vanden Hertoge van
Holsteyn, om desen somer voerts hier den crijgh te sien. Tot Ophemert quamen desen
dach bijeen de 20 compagnien voetknechten onder de Colonnellen Duvenvoerde
ende Wingaerden om voor een tijt daer te blijven ende den viant te amuseren ofte de
reviere te bewaren, indien den viant soude willen trachten over te commen ofte in
de Betuë te passeren.

[Den 16en Junij]
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Den 16en Junij was betrocken weder. Tcrijsvolck voer noch al elcx naer heur
rendevous met cleine schepen om daer in swaerder schepen verscheept te werden;
de compagnie vande garde vertooch uyten Hage mette ruyteren van Wagemans om
tsamen tot Rotterdam gescheept te worden. Desen dach screven de Staten Generael
met advys van Sijn Excie aen Bassigny ende d’anderen, die pasport van heur versocht
hadden,
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dat se verblijt waren uyt heur scrijvens te verstaen, dat de Staten van d’andere sijde
op den welstant der landen wilden helpen letten, dat alle de actien vande Staten aen
dese sijde daertoe dienden, dan dat se claerlijck sagen, dat de Spangiaerden ende
Spaensen Raedt totten ganschen ondergang der landen streckten, selfs so tscheen bij
wille vanden Ertshertoge ende vermaenden heur daerom dat se tegens de actien der
Spangiaerden behoirden te voorsien ende presenteerden heur daertoe de assistentie
van dese landen. Ende alleer tselve soude wesen gedaen, en meinden sij niet dat
heure comtste in dese landen konde vrucht doen, maer indien sij meinden eenige
wegen te konnen voorslaen, daermede de landen van dit verdrietich oirloch konden
verlost werden, dat se dan dselve middelen ofte heure last wilden bij gescrifte stellen
ende oversenden, dat men van dese sijde daerop behoirlijck soude antwoorden,
welcken brief gelast werde den trompetter te geven, maer omdat Sijn Excie op sijn
vertreck stont, werde gelast, dat men hem noch eenige dagen soude ophouden naer
desselfs vertreck ende dan over Geertruydenberch laten wech gaen.

[Den 17en Junij]
Den 17en Junij was schoin weder. Sijn Excie met sijn broeder ende den Hertoge van
Holsteyn, den Prince van Anhalt, de heeren van Chastillon, Gray, Vere, Drury, de
Graven van Solms ende veel anderen vertogen uyten Hage naer Delfshaven, om daer
tscheepe te gaen ende naer Dordrecht te varen, alwaer in schepen gearriveert was
meest alle tcrijsvolck te peert ende te voet, ende de schepen met amunitie quamen
oick meest alle desen nacht aldaer ende de reste volchde vast aen. Den Graef van
Hohenloe tijdinge crijgende dat den viant met 133 vendelen knechten ende 500
peerden marcheerde naer de voochdie van Gelder+, tooch selfs

+ Het is mogelijk, dat deze overdreven opgave van des vijands magt aen Hohenlo door een
van zijne kondschappers is medegedeeld, doch uit een brief, dien hij eenige dagen later (13/23
Junij) aan de Staten Generaal schreef, blijkt, dat hij toen beter was ingelicht. ‘ Zij zeggen,’
schrijft hij, ‘dat het geheele leger van ruyter ende knechten geen zessduysent sterck solde
zijn, ende jegenwoordich geen vyer hondert gewapende ruyteren bij sich en hebben.’
Overigens had de detachering van de troepen onder den graaf van Hohenlo in het land van
Maas en Waal, behalve dat zij als defensieve maatregel gevorderd werd, nog het voordeel,
dat zij den vijand in onzekerheid hield en zijne aandacht afleidde, te meer daar het gerucht
liep, dat die krijgsmagt veel sterker was dan inderdaad het geval was. Den 23sten Junij 1600
schreef Groenevelt, die binnen Nijmegen het bevel voerde, aan de Staten Generaal, dat hem
berigt was geworden, dat Graaf Herman van den Berg naar Vlaanderen zou trekken, ‘waerom
sij te Bosch ende meer andere steeden seer in beroerdt sien, ende en wetten oock niet te
verdencken wat Sijn G. van Hogenloe met al het volck hier te Nijmeghen doet ende soo die
spraeck bij haer gaet noch vier mal meer te sien. Konnen sich niet genoch verwonderen dat
de Hollanders, so sy se hetten, twee legers te velt hebben’. (Rijks Archief, Lias loopende
van 1600.)
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naer Nieumegen, daer 4 vanen ruyteren inne lagen, ende ontboot derwerts de 20
compagnien van Ophemert, ende de 4 andere vanen ruyteren in de Graefschap Zutphen
gebleven, daeraf de 3 derwerts quamen, maer niet die van Smeltsing, omdat se op
particulieren buyt was gaen rijden. Den Graef bleef hiernaer eenigen tijt tot
Nieumegen leggen. De gesanten vanden Keiser vertogen mede uyten Hage om naer
Zeelant te gaen.

[Den 18en Junij]
Den 18en Junij was noch schoin weder. De Staten Generael in haeste beslooten
hebbende selfs mede naer Vlaenderen te gaen, so om de hant daer aen te houden dat
desen tocht op Duynkercken mocht gedirigeert ende nergens anders gediverteert
werden, alsmede om op alle swaricheiden bij de hant te wesen ende waer t’mogelijck
de contributien van Vlaenderen in een vasten trein te brengen ende op alle de dorpen
een hoogen brantschat uyt te scrijven, op twelcke sij so vasten staet maeckten, dat
sij een extraordinaris ontfanger, te weten den commis Sijpesteyn ende tot contrerolleur
Jan Speelman mede namen+, ende sijn sulcx desen morgen tsamen mette voors. heeren
Boulenss. ende Aleman uyten Hage vertoogen om Sijn Excie te volgen. Sijn Excie
vertooch vrouch met alle de schepen van Dordrecht ende quam selfs met een goet
deel vande best beseilste schepen op de Schelde, maer de anderen bleven meest voor
Vianen ende Sint Annelant.

[Den 19en Junij]
Den 19en Junij was schoin weder. Sijn Excie quam mette voorste schepen voor
Ramekens ende wierp daer t’ancker, daer meest alle de schepen bij hem quamen, oft
voor thooft van Middelburch ende eenigen vande laesten voor Armuyden. Sijn Excie
en wilde selfs uyte schepen niet gaen, om geen oversten, ritmeesteren, capiteinen
ofte oick soldaten oirsake te geven om mede aen lant te gaen, opdat tvolck so bij de
schepen mocht blijven ende t’allen uyren gereet wesen om seil te mogen maken. De
gesanten vanden Keiser quamen mede voor Middelburch des avonts, ende gingen in
de stadt logeren om voor eenige dagen daer te blijven, totdat de gansche vloote
vertogen soude wesen ende dan naer Antwerpen te gaen, dewijle Sijn Excie niet en
wilde consenteren dat sij, die nu meest alle sijn equippagie gesien hadden eer naer
Antwerpen souden gaen ende so den viant van alles mogen berichten.
+ Uit de instructie, aan den commies Sijpestein gegeven, blijkt hoe hoog de Staten Generaal
in dit opzigt hunne verwachting spanden, die later zoo zeer te leur gesteld werd. Niet alleen
toch, dat men zware contributien in het land van Vlaanderen zou heffen, maar Sijpestein
moest ‘voorts daerop letten oft men niet gevuechelijck eenich quartier van de andere
provincien daeromtrent gelegen als Arthois ende Henegouwen soude kunnen reycken,
cotoyeren ende in ordinaris contributie aen dese sijde brengen’. (Minuut van Aerssen, in de
Lias loopende 1600.)
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[Den 20en Junij]
Den 20en Junij was tamelijck weder. De Staten Generael quamen vrouch tot
Middelburch ende toogen terstont naer Vlissingen, maer mits de wint strack uyten
westen ten noorden wayde ende sulcx recht in den wint voor Sijn Excie was, most hij
blijven leggen, alwaer meest alle de schepen bij hem quamen. Hij siende den wint
dus strack ende contrarie, vresende dat sijn cavalerie tscheepe groot gebreck soude
lijden, ontboot naernoens bij hem de Staten Generael om met heur te delibereren of
niet goet en ware, verwachtende tweder, te gaen naer Sluys om daer in te nemen de
schantse op de haven ende so de uytcomtste vande galeijen te beletten, ofte anders
in Vlaenderen ergens te landen ende deur tlant naer Oisteynde te mogen gaen, doch
de Staten vresende dat de minste diversie bij occasie soude mogen diverteren den
heelen aenslach van naer Duynkercken te gaen, daerop sij heel vlamden, ende vonden
niet goet yet anders voor te nemen, maer dat men noch wachten soude tot morgen
om te sien of tweder niet en soude veranderen.

Vanden tocht in Vlaenderen.
[Den 21en Junij]
Den 21en Junij was wel tamelijck weder, maer den wint waide noch starcker uyten
westen ten noorden. Daer quamen noch eenige schepen bij Sijn Excie, maer mits
desen contrarien wint werde noch al grooter swaricheit in tvoornemen van desen
tocht gevonden, die beraemt was over zee te doen tot in de haven van Nieupoort ende
daer tvolck te landen om die stadt aen te tasten ende terstont voorts naer Duynkercken
te gaen, waarom Sijn Excie noch bij hem ontboot de Staten om naerder te delibereren
op tgeene te doen soude staen, dwelcke alsnoch om de vrese vande diversie niet goet
vindende yet voor te nemen op de schantse voor Sluys met Sijn Excie beslooten, dat
men alle tpeert ende tvoetvolck met 6 halve canons soude senden naer Philippine
ende daer doen landen, om de schantse aldaer inne te nemen ende so achter Brugge
omme te trecken naer Oisteynde toe, ende dat men tegen sondage toecommende den
25en alle de schepen met bagagie, vivres ende amunitie derwerts oick soude doen
commen. In desen tocht hadde Sijn Excie geordonneert 3 heeren te gebruycken als
principale commandeurs, om over verscheiden regementen te commanderen, te
weeten den Grave Ernst van Nassau om te beleiden sijn regement, t’regement van
Edmonde, van Jan Piron ende van van der

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

639
Noot, den Grave George van Solms om te beleiden de regementen vande Francoisen,
de Walen, de Switsers, van Gistelles ende van Huchtenbrouck ende de Heere Francois
Vere om te beleiden de regementen vande Engelsen, ende vande Vriesen. Graef
Lodewijck van Nassau soude als Lieutenant Generael commanderen alle de cavalerie,
die anders particulierlijck noch verdeilt waren in 7 regementen ofte trouppen.
Tvoetvolck waren starck 128 vendelen knechten, verdeilt onder de regementen als
volcht: Graef Ernst van Nassau hadde onder sijn regement sijne compagnie, die van
Huseman, Stael, Nassau, Embiesen, Cotwis, Balthasar van Eussum, Pithan, Eyndhove,
Graef Ernst oude compagnie, Crimnits, Andries Breder, Lucas Reser ende Jurich
Weckerle. Edmont hadde onder sijn regement Schotten sijn compagnie ende die van
Brog, Steuart, Caddel, Barclay, Andro Murray, Kilpatrick, Hindersson, Michel,
Niesbet, Cair ende van Stracchon. Jan Piron hadde onder sijn regement Zeeuwen
sijn compagnie ende die van Bievry, Busigny, Gistel, Dominicque, Jan de Horst ende
Maximiliaen Reniers. Van der Noot hadde onder sijn regement Zeeuwen sijn
compagnie ende die van Ingenhaef, Turqueau, Prince, Walraven, la Grappe ende
Rollé, alles van tbeleit van Graef Ernst van Nassau. Tregement Francoisen vanden
heere van La Nouë hadde sijne compagnie ende die van Dommarville, Rocques,
Dessau, la Simendiere, Mariscot, Hamelet, Hallart, Bruce, Cormieres, du Fort,
Formentieres, Verneuil ende Pontaubert. Den Heere van Marquette hadde onder sijn
regement Walen sijn compagnie ende die van Anthoine de Sancy, Jan de Bou,
Francois Marly, Francois Mareschal, Philippe la Lou, Jan Nemmery, Jonas Durant,
Gabriel de Nouvelle ende van Jan Gilson. De 5 compagnien Switsers waren van
Hans Crijgh, Hans Sax van Onderwalde, Hans Meyer, Guillaume du Puys ende Hans
Bernart Sanino. Den Heere van Gistelles hadde onder sijn regement Hollanders sijne
compagnie ende die van Bruges, Eneas van Treslong, Graef van Solms, la Mouillerie,
Langvelt, Ruys ende Fl. van Wingaerden. Den Colonnel Huchtenbrouck hadde onder
sijn regement Nederlanders sijne compagnie, die van Marlijn, Heere van Tijmpel,
D. de Jonge, Heere van Kessel, Loen, Rijsenburch ende Calvaert, alles van tbeleit
van Solms. De Heere Francois Vere hadde onder sijn regement Engelsen sijne
compagnie ende die van Jaxley, Denis, Daniel Vere, Honiwod, Hamont, Ogle, Tyrrel,
Forfax, Calistenes Brouck, Forster, Garnet ende Hoolcraft. Den Colonel Horatio
Vere hadde onder sijn regement Engelsen sijne compagnie ende die van Sutton,
Knouleis, Pyrton, Cicil, Morgan, Metkercke, Schot, Vavasour, Cees ende Duxbery.
Tregement vande Vriesen hadden daer de

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

640
compagnie van Taco Hittinga, overste lieutenant ende commanderende tregement
met die van Caspar van Eussum, Michel Hage, Fr. Grovesteyn, Oistheim, Hans Vries,
Saechman, de Blau, Edsert Grovesteyn, Kijff, Egbert Hoving, Holsteyn, Assuerus,
Sidlenisky, Gerrit Schay, Arnsma ende van Ripperda, tsamen van tbeleit vanden
Generael Vere. De compagnie vande garde ende vanden Graef van Hohenloe
marcheerden tsamen onder tbeleit van van der Aa altoos mette advantgarde. De
cavalerie was aldus verdeilt, te weten dat Graef Lodewijck particulierlijck
commandeerde sijne vaen ruyteren met die van Sijn Excie, van Graef Hendrick ende
van Batenburch. Graef Frederick van Solms commandeerde sijne compagnie, die
vanden ouden Graef van Solms, van Jan Bax ende van Clout. Den Heere van Risoir
commandeerde sijn compagnie ende die vanden heere van der Merwe ende van
Herauguier. Du Bois commandeerde sijn vane ende die van van der Wel, van
Wagemans ende van Conteler. Marcel Bax commandeerde sijn vane ende die van
Paul Bax, van Lasale ende van Panier. Stakenbrouck commandeerde sijn vane ende
die van Tijmpel ende van Hamylthon, ende Balen commandeerde sijn vane ende die
van Cicil ende van Vere, makende tsamen 25 vanen ruyteren, met alle welcke trouppen
Sijn Excie lach voor Ramekens, maer d’ordre als vooren gestelt wesende, vertooch
Graef Ernst mette regementen van sijn commandement ontrent 2 uyren naernoen
met goede wint ende getije naer Biervliet ende tlant van Philippine toe ende Sijn
Excie met alle de reste van tvoetvolck volchde ontrent 4 uyren, doch en voer niet
voorder als onder Biervliet. Graef Ernst quam ontrent 5 uyren bij Philippine aen,
ende begonst sijn volck op tlant te setten, vooraen de regementen van Piron ende
van der Noot. Die vande schantse dat siende, staken in brant eenige huysen voor de
schantse staende. Graef Ernst dede terstont de schantse sommeren, maer die van
binnen en wilden den tambourijn niet hoiren ende schooten naer hem; daerop dede
den Graef tvolck approcheren ende aencommen, in twelke ter doot geschoten werde
den sergiant op tfort commanderende ende noch 3 soldaten met hem. D’anderen dat
siende begonnen te parlamenteren, gaven tschantsken op ende toogen af alleenlijck
met heur bagagie ten getale van 27 mannen. Tschantsken lach op den houc vanden
dijck en docht niet, ende daerinne werde gevonden een ijsere gotelinge.

[Den 22en Junij]
Den 22en Junij was schoin weder. Sijn Excie dede terstont alle de schepen met ruyteren,
wagens, peerden ende anders geladen met eenige schepen met amunitie van voor
Ramekens naer hem toecommen, ende voer doen met dselve ende tvoorder voetvolck
op naer Philippyne, daer tslick
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tamelijck steyl was, ende dede alle de schepen mettet hooge water boven op tslicke
setten om mettet lage water dselve alles te debarqueren ende op

Fig. 4. Spécimen des listes de cartes ‘D’.
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tlant te setten, daerinne hij dat voordel hadde, dat tslick so groot ende lang was, dat
bijnaest alle de schepen daer mochten varen ende elcx de sijne, sonder naer anderen
te wachten met gemack debarqueren, ende so smiddachs twater al veel gevallen was,
begonst tvolck terstont te debarqueren ende deden sulcken devoir, dat se dien naernoen
alles aen lant quamen ende tsavonts so binnen als buytendijcks op tvelt gingen logeren.
Middelertijt delibereerde Sijn Excie al vast op den wech, die hij soude moeten houden,
ende werde goet gevonden te volgen den wech van Assenede, Eeckelo, Male, ende
so voorbij Brugge naer Oudenburch ende Oisteynde. De Staten Generael quamen
mede bij Philippine aen ende wilden mede gaen om de beraemde contributie ende
brantschat te beter te executeren. Sij hadden gemeint uytet lant van Axel 30 wagens
te konnen crijgen, maer dewijle des niet mogelijck en was, mosten sij eenige wagens
voor heur selven uytet lant van Walcheren ontbieden. Sommigen hadden geerne
gesien dat Sijn Excie tschantsken vande Patientie mede hadde aengetast, maer om
hem selven met geen geringe exploicten te empescheren, en wilde hij des niet doen.
Hij dede de gotelinge uyte Philippine nemen ende naer Axel voeren, ende laste
tschansken Philippine af te werpen.

[Den 23en Junij]
Den 23en Junij was betrocken regenich weder. Sijn Excie dede tleger vrouch vertrecken
naer Assenede, hebbende Graef Ernst met sijn regementen de avantgarde met de
regementen ruyteren van Graef Lodewijck, Risoir ende Stakenbrouck. Den Grave
George van Solms hadde met sijn regementen ende de ruyteren van Graef Frederic
ende du Bois de bataille, sijnde de 6 halve canons op blockwagens ende alle de
carroije voor hem gemarcheert. De Staten mosten lang naer wagens wachten, ende
ten lesten nemen de wagens vande amunitie, daermede sij mette arrieregarde (die
den Generael Vere met sijn regementen ende van Balen hadde) seer laet te Assenede
quamen, ende omdat alle de schepen van tdrooch niet en konden commen ende de
laeste amunitie bij gebreck van wagens noch niet geladen en was, bleef bij Philippine
snachts leggen Marcel Bax met sijn 4 vanen ruyteren. Graef Ernst vrouch gecommen
wesende te Assenede, bevondt dat den viant verlopen hadde een steene redoute, daer
aenden dijck leggende, maer dat ontrent 30 man noch lach op thuys vanden heere
van Wackene, dwelcke hij dede sommeren, maer sij en wildent niet opgeven, waerom
hij terstont gereetschap dede maken om twe halve canons te planten, ende de plaetse
die mer van steen en was te beschieten. Die van binnen dat siende gaven de plaetse
op, mits uyttreckende met heur
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sijdgeweer alleen. In thuys was seer veel goets toecommende de boeren, diet daerop
gevlucht hadden. Graef Lodewijck sondt ontrent den middach uyt wel 200 peerden
om te gaen tot voor Gent, dwelcke tsavonts wederom quamen met veel peerden ende
koeijen tot onder Gent gehaelt, daer se mede gevangen gekregen hadden een capitein
vande souvereins, genaemt Siclijn, een paep van Wontelgem ende een goet deel
boeren. Die van Gent waren heel starck uytgevallen, maer mits de onsen te swack
ende oick sonder voetvolck waren, mosten sij wederkeeren. Aende sijde van tSas
van Gent liep veel voetvolcx om buyt, daervan velen bij eenigen ruyteren op tSas
leggende, gevangen genomen werden. De Staten Generael sonden deur eenige
gevangen boeren uyt verscheiden brieven van brantschat +aen veel dorpen van Oost
Vlaenderen, ende onder dien mede

+ Deze brieven van brandschat luidden als volgt:
‘Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden. Alzoo alle de werelt kennelick is, dat
die Spangiaerte ende haere adherenten, vianden vanden welstant der Nederlanden, niet
jegenstaende het slaeffsche transport vande Nederlanden opte Infante onbehoorlijck gedaen,
niet alleen onder haer gewelt houden die voorneempste steden ende sterckten der Nederlanden,
maer oock in de Nederlanden alsnu meer gesachs usurperen als oyt te vooren, doende die
Provincien, Quartieren ende Steden onder de handt bij den volcke van oorloge brandtschatten,
ende alle sorten van moetwille, hoemoet ende tyrannie over denselven pleegende, sulcx dat
noch prelaten, noch heeren, edelen, burgers, noch huysluyden oft haer goederen verschoont
en worden, ende dat men siet d’eene swaericheyt de andere voort te brengen, oock dat all
willens eenige provincien, steden ende dorpen overgegeven worden tot een openbaer rooff,
waerdeur de Prelaten, Heeren, Edelen, burgers ende huysluyden mitter daet bevindende, dat
sij bedrogen zijn, menende deur de Eertshartogen de zaecken tot een welstandt te brengen,
wel verstaen, dat nootelick, conform voorgaande Resolutie bij gemeen consent der
Nederlanden genomen, de Spanjaerts, Vreempdelingen, ende haere Adherenten vuyte voorsz.
steden, stercten ende landen sullen moeten verdreven worden, omme eens de Nederlanden
in haren ouden welstandt te brengen, ende wy van tselve gevoelen, ende overzulcx geresolveert
zijn in onse devoiren tot dien eynde te continueren, op een vast vertrouwen, dat Godt den
Heer Almachtich ons voornemen mit sijnen goddelicke genade vorder zegenen, ende die
voorsz. Prelaten, Heeren, Eedelen, burgers ende huysluyden zulcx animeren sal, dat sij tot
haeren ende onsen besten gelijcken cours als wij sullen nemen, ende redelick is, dat zulcken
nootelicken werck voor den gemeenen welstandt der Nederlanden bij alle ingesetenen
derselver, gehanthavet werde mit furnissement van penningen ende anders. Soo worden bij
desen precise versocht die van ... omme binnen vier dagen te furneren in handen van ... die
somme van ..., soo andersints geprocedeert sal wordden nae den noot ende gelegentheyt der
saecken ende gelijck jegens dengeenen, die den welstandt van haere vaderlandt ende het
verdrieven der Spangiaerden ende vreempdelingen wederstaen, behoort.’
Aan het einde van de minuut van dezen brief, die in de Lias loopende van 1600 op het Rijks
Archief gevonden wordt, heeft Oldenbarnevelt nog de volgende volzin toegetoegd: ‘Mits
betalende de voorsz. penningen wordden die van ... genomen in protectie vande Heeren
Staten Generael ende Sijne Extie voor veerthien dagen (hiervoor heeft hij daarna in de plaats
geschreven ‘een maent’, zoo als het ook gebleven is), omme middelertijt op hare maentelijcke
contributie gehandelt te wordden naer redenen ende billicheyt.’
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een aenden magistraat van Gent om binnen 4 dagen tot afcoop vanden brantschat te
furneren 60.000 £ ende daermede te behouden alle de molens ende huysen om de
stadt staende, maer mits de boeren alomme seer waren verloopen, so dat men niemant
thuys en vont ende dat de brantschat oick seer hooch was genomen (als al advenant
de dorpen laest gegeven hadden, ende dan die somme verhoocht ofte gemultipliceert
met 3¼ mael so veel voor maentlijcke contributie, ende voor de brantschat dan noch
dselve somme thienmael t’effens te betalen) werde bij veelen vermoet dat daerof
niet commen en soude, omdat de boeren meinen souden vrij te wesen als mer tleger
voorbij ware, ende bovendien gaf veelen uytermaten vreemdt, dat de Staten de
beslooten steden als Gent op brantschat stelden, om te betalen binnen 4 dagen, daer
sij met heur leger geen 4 dagen ontrent Gent souden derven blijven ende in allen
gevalle die steden met heur scrijvens spotten souden+.

[Den 24en Junij]
Den 24en Junij vrouch was schoin weder. Tleger begonst vrouch te vertrecken,
bestaende de avantgarde bij de ruyteren van Graef Lodewijck, du Bois ende Graef
van Solms, vande compagnien vande garde ende de regementen van tbeleit des
Graven van Solms; daernaer volchde alle de carroije. Den Generael Vere hadde de
bataille met sijn regementen ende de troupen ruyteren van Marcel Bax ende Balen.
Graef Ernst hadde de arrieregarde met de ruyteren van Risoir ende Stakenbrouck,
ende

+ Den 29en Junij schreven de Algemeene Staten aan den Raad van State: ‘Wij hebben
onderwegen verscheyden quartieren van Vlaenderen bescreven ende gesommeert om
haerlieder verachterde contributien te betalen ende voor de toecommende met ons te
accorderen, maer tot noch toe en is niemand vuytgecommen.’ (Minuten van uitgegane brieven
der Staten Generaal, Rijks Archief.) Toen de naar Gent en Brugge gezonden brieven na
eenige dagen bleken zonder uitwerking te blijven, werden deze beide steden den 1en Julij
nogmaals aangezocht om de gedane vermaningen niet te verwerpen, ‘aengesien deselve niet
alleen tot onse maer oock uwe ende der gemeene Nederlanden bevrijdinge ende bijgevolgh
derselver welvaren sijn streckende’. De Staten verklaren verder, dat zij hun voorstel nog
eenmaal aan de betere inzigten van den magistraat der voornoemde steden onderwerpen,
omdat zij vernomen hebben ‘dat het voorsz. verwerpen bij toedoen van eenige
gespanioliseerden is veroorsaect, ende dat de opregte liefhebbers des vaderlants aldaer mede
oordeelen onse vermaningen ende begeerte den eenigen middel van eene gemeene verlossinge
der Nederlanden vuyte jegenwoordige miserien te wesen’. – ‘Het beletten der betalinge van
de contributien van de dorpen’, heet het verder in dat stuk, ‘sal mede brengen eene geheele
verwoestinge ende ruine derselver, hondertmael overwegende de lasten van de contributien’;
terwijl het geheel met eene kwalijk verborgen bedreiging eindigt: ‘ Uwe E. kunnen selfs
oordeelen wat ruine wij in dese expeditie alreede souden hebben kunnen doen indien wij
niet meer geresolveert en waren geweest Uwe E. bij versoucken tot haren ende onsen besten
te inviteren als de wederhoricheyt int contribueren bij roof ende brant te straffen, hoewel de
wreetheyt over ettelijcke onser soldaten gebruyct eenige schaden veroorsaect heeft’. (Rijks
Archief, Lias loopende Julij 1600.)
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overmits Marcel Bax met de resterende amunitiewagens aengecommen was, ende
dat te nacht alle de schepen van bij Philippine op tdiep gecommen waren ende meest
weder naer Ramekens gekeert, tooch tleger in ordre als vooren voort naer Eckeloe,
verlatende de gansche watercant ende treckende te lande inne, daer se gansch geen
steunsel meer en hadden, dan op heur eigen cracht, ende passeerden also deur
Bassevelt ende Caeprijcke naer Eckeloe, daer de avantgarde al ten een uyre naer
middach quam, maer de arrieregarde heel laet, omdat den wech quaet ende lang was,
ende dat deur t’retardement van tgeschut een groote desordre quam, mits de
avantgarde verre voor was, ende de bataille verre achter, daer deur de Staten heure
wagens deden stille houden bij Bassevelde om ruyteren bij heur te crijgen, ende
tgeschut al eens vanden rechten wech afgedoelt was, deur de bedecktheit ende
onbekentheit vanden wech, so dat se den wech naer Gent naemen in plaetse van die
van Eeckeloe, maer werden weder op den rechten wech gebracht, ende is te
vermoeden, indien den viant bij die desordre met weinich peerden daer ontrent ware
geweest, dat hij alle de carroije meest te schande soude hebben konnen maken, dewijle
die in een gansch uyre noch van vooren, noch van achteren niet hadde konnen
gesecoureert werden. In t’aentrecken naer Eeckeloe werde geseit, dat eenige van
onse soldaten vande boeren gevangen ende aen boomen opgehangen waren, ende
dat een soldats vrouwe doot gevonden was, aen wien de borsten afgesneden waren.
Dit maeckte een groote ontsteltheit onder alle tcrijsvolck, hoewel men een perfecte
seeckerheit daervan en hadde, die den boeren hier wel seer schaedelijck mocht vallen.
De Staten hadden gemeint al van Assenede gelijcke brieven van brantschat te
depescheren aende dorpen ende quartieren van West Vlaenderen ende de stadt Brugge,
maer mits thaestich vertrek, en konden die niet gereet wesen. Vanden viant hoirde
men dat de ruyteren van Nieupoort al gisteren in haeste naer Gent getogen waren,
omdat se daer gemeint hadde dat tleger op tSas wilde vallen. Den Graef van Hohenloe
noch tot Nieumegen leggende, creegh tijdinge dat den viant weder naer de Mase
toogh, ende daerom nam hij voor metten eersten een convoy bij Sijn Excie te vooren
belast naer Wachtendonck te doen.

[De 25en Junij]
De 25en Junij was schoin weder. Tleger vertoogh heel vrouch, maeckende den
Generael Vere de avantgarde met de garde ende de ruyteren van Graef Frederick
ende du Bois, daernaer de carroye, dwelcke gevolcht werde bij de bataille, bestaende
vande regementen van Graef Ernst ende de ruyteren van Stakenbrouck. De
arrieregarde maeckten de regementen vanden Graef
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van Solms met de ruyteren van Risoir. In t’marcheren werde de carroije wat beter
bewaert ende met volck beset als gisteren was geschiet, omdat men de desordre van
dien gesien hadde, in vougen dat se also in goede ordre togen voorbij thuys te
Maeldegem, daeraef de boeren verloopen waren, ende quamen logeren tot Male
onder Brugge. In t’uyttrecken vin Eeckeloe werden alle de huysen van dien
aengesteecken ende verbrant in wederwraeck van thangen van tvolck, twelcke
uytgestroyt werde op gisteren geschiet te wesen, ende dien heelen dach en dede
tcrijsvolck niet dan branden alle de huysen die se ergens vonden. Sijn Excie hadde al
van 2 uyren voor den dach wech gesonden Graef Lodewijck met de ruyteren van sijn
conduite, van Marcel Bax ende van Balen om tot voor Brugge te gaen, ende sien wat
buyt sij daer maken konden, dwelcke ontrent 6 uyren smorgens voor de stadt quamen
ende daer cregen wel 1200 coy, calf ende ossebeesten, wel 150 peerden ende wel 40
menschen gevangen, meest vrouwen, knechts, jongens ende arme luyden. Die van
Brugge schooten seer veel met geschut naer dselve ruyteren ende quamen te peert
ende te voet uyter stadt, doch niet op de sijde van Malen daer de ruyteren van Graef
Lodewijck hielden. Men creegh een soldat gevangen, dwelcke seide, dat 350 man
getogen uyte forten voor Oisteynde met de ruyteren van Nieupoort naer Gent getogen
waren, omdat men seide dat der Staten leger voor tSas van Gent lach, maer hoirende
dattet leger optooch naer Brugge, waeren wederom gekeert ende den voorleden nacht
tot Brugge gecommen. Men verstont oick dat den viant hadde doen verlaten de forten
van Oudenborch ende Bredene om tvolck naer Brugge te trecken, met sulcker haest,
dat se binnen Bredene verlieten 2 metale halve slangen ende 2 ijsere stucken, die die
van Oisteynde, bemerckende tverlaten vande plaetse, daeruyt deden halen. Desen
morgen hoirde men seer op de zee buyten Sluys schieten, daerom men vermoede dat
de galeijen uyt waren, ende naer verstont men dat veel schepen met bagagie van
crijsvolck ende van soetelaers op gisteren uyt Zeelant waren uytgelopen tegen last
vanden Almiral, daeraf eenigen in de nacht voor Oisteynde waren gecommen ende
t’meeste deel gestreecken voor Blanckeberge bij den oirlochsman, capitein Banckert,
daerop 2 galeijen ende eenige salouppen van dage waren uytgecommen, ende hadden
wel 20 schepen van dien genomen, ende onderanderen mede alle de bagagie vanden
heere Sidnei, Gouverneur van Vlissingen (die met Sijn Excie mede te lande gecommen
was) vanden Lord Gray ende de heeren Dury, Sidlenisky ende van eenige ritmeesters,
dat se de schepen hadden gebrant ofte in de gront geboort ende tvolck veel om
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hals gebracht ende eenige gevangen ende om te roeijen met gevoert. Dat de galeijen
oick groote moeite tegen den oirlochsman hadden gedaen ende dapper tegen hem
geschooten, ende daermede gedodet den capitein Banckert ende veel van sijn volck,
ende ten ware geweest dat veel schipperen daerop gevlucht waren, die tschip holpen
defenderen, soude tselve oirlochschip mede verloren sijn geweest. Eenigen vande
schepen voor Blanckenberge leggende werden met groote moeite noch gesalveert.
Desen avont sonden de Staten deur een gevangen boer alle de brieven vanden
brantschat vande dorpen van West Vlaenderen naer Brugge aende gedeputeerden
van tvrije om aen alle dorpen bestelt te worden tot voorhoedinge vande schaeden
derselver. Sij sonden oick met een trompetter een brantbrief aen die van Brugge ter
somme van 62.000 £. Den boer werde in stadt gelaten, maer naer den trompetter
werde geschoten, die doen niet en dorst voorts gaen, nochte en bedacht sijn brief
mede aenden boer te geven. Die vande stadt wenckten daernaer den trompetter om
aen te commen, maer hij en dorste des niet doen ende keerde wederom naar tleger,
van waer hij nochmael naer de stadt gesonden werde, daer hij doen sijn brieven
leverde ende quam wederom. Voor de stadt van Brugge op de suytoost sijde sach
men leggen eenige vendelen voetknechten tot dicht op de grachte, die men verstont
van Oudenburch ende Bredene gecommen te wesen, van welcken sij desen nacht
innenamen 5 vendelen, maer en wilden de anderen noch niet innenemen. Onder de
ruyteren die voor stadt op de wacht waren, werde een haes opgedaen ende daarom
seer geroupen, twelcke veroirsaeckte dat theele leger deur alarme geroupen werde
ende elcx in roere quam om een sake van niet.

[Den 26en Junij]
Den 26en Junij was schoin weder. Tleger begonst vrouch te vertrecken, hebbende de
avantgarde Graef Ernst mette ruyteren van Graef Lodewijck ende Risoir, daernaer
volchde tgeschut ende carroije, ende de bataille volgende was gecommandeert vanden
Graef van Solms over sijne regementen ende de ruyteren van Stakenbrouck ende du
Bois. De arrieregarde hadde den Generael Vere met sijn regementen ende de ruyteren
van Graef Frederick, M. Bax ende Balen. In dese ordre tooch tleger da gantse suytsijde
vande stadt om, van Male af tot op den wech vande Gentse poorte so naer, dat die
vande stadt seer veel naer tleger ende den trayn van dien schooten, doch sonder
schade, ende alles gepasseert wesende over de steenen brug ende voorts over de
brugge van t’Minnewater, werden de ruyteren vande avantgarde wel geleit ende
gebracht voorbij Sint Andries op den rechten wech naer Oudenburch, maer tvoetvolck
ende
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meest alle de wagens werden qualijck geleit ende uyten wech gevoert so verre dat
se tot Lophem quamen, eer se wisten waer sij waren, van waer sij weder mosten
keeren dicht naer de stadt om so op den rechten wech te commen. Doen namen se
noch een groot stuck weeghs den wech van Dixmuyden, van dewelcke deur tbosch
aftreckende, quamen sij ten lesten mede op den rechten wech. Hierinne bemerckte
men de onseeckerheit vande guyden, dewijle sij alles meest van contrarie opinie
d’een tegen den anderen waren ende veel de wegen tot een deel stroopers wel weten,
maer weinich tot een tochte van een leger. Met dese verdolinge werde den tocht van
tleger wel 4 ofte 5 uyren verachtert, so verre dat de ruyteren vande avantgarde wel
4 heele uyren stille waren blijven staen, ende dat men voorder niet logeren en konde
als tot Jabbeecke, passerende voorbij Vassenare, alwaer de arrieregarde meest op
den duysteren nacht volchde. Dese dolinge was seer groot ende confuys, ende bij
aldien den viant hierontrent geweest ware, soude met weinich volcx ons leger in een
sonderlinge confusie konnen gebracht hebben, omdat de trouppen so verre van
malcanderen waren gescheiden ende dat seer veel cavalerie voor de stadt bleef houden
tegen heur uytval. Sijn Excie was selfs aende houten brugge gebleven tot dat tgeschut,
carroije ende de bataille over soude wesen, om min desordre voor de stadt te laten
ende daerom en wist hij niet dan heel laet vande verdolinge vande avantgarde. Die
vande stadt wierpen wel een vaen ruyteren voor de poorte, maer die en quamen noit
vande stadt af om yet te doen. In tdeurtrecken branden onse soldaten noch veel huysen
af dicht onder de stadt staende, daeronder eenige fraye speelhuysen waren. Men
hoirde desen dach wederom veel op zee schieten, ende men verstont daernaer dat
den Almiral van Hollant met een deel vande schepen met geschut ende amunitie
desen nacht was uytgeloopen om naer Oisteynde te commen, hebbende bij hem wel
16 oirlochschepen ende dat van dage op hen waren uytgecommen 4 galeijen met
eenige saloupen, doch dat hij alle de schepen hadde doen cort bijeenhouden, te
landewaerts van hem ende alle de oirlochschepen ter zeewaert met last vast te houden
ende met 3 ofte 4 schepen op een galeije te vallen indien sij aenquamen. Dat de
galeijen dat siende niet en hadden durven aencommen, maer alleenlijck van verre
veel geschoten hadden, sonder ander schade te doen, ende dat den Almiral met alle
de schepen tot Oisteynde was gearriveert, dat de galeijen daernaer in zee waren
gesteecken ende daer gekregen hadden 2 schepen van buyten commende, die se in
brant staken. Den Graef van Hohenloe verstaen hebbende dat den viant uytet
overquartier in haeste
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vertogen was naer Maestricht, tooch uyt Nieumegen met 7 vanen ruyteren ende 1000
man te voet om 6 ijsere stucken ofte groote gotelingen in Wachtendonck te brengen
met veel amunitie van oirloge ende vivres, ende werde op den avont ontmoet bij
Rijhoven met 300 man ende so quam tconvoy snachts binnen, daerom den Graef des
anderen daechs, naerdat alle de wagens waeren ontladen, wederom wech toogh naer
Nieumegen toe.

[Den 27en Junij]
Den 27en Junij was schoin weder. Tleger begonst vrouch te vertrecken naer
Oudenburch, hebbende Graef Ernst de avantgarde met de garde ende de ruyteren
van Graef Lodewijck, Graef Frederick ende du Bois. De bataille hadde Vere met de
ruyteren van Marcel Bax ende Balen. Graef Ernst hadde de arrieregarde mette ruyteren
van Risoir ende Stakenbrouck. So haest Sijn Excie tot Oudenburch quam, dede hij de
schantse besetten, die tamelijck groot ende goet was, maer en hadde geen diepe
grachten. De schantse was viercant, hebbende cortijnen van 20 roeden, schouderen
van 5 roeden ende facen van 10 roeden. De stede ofte burch was gansch geruineert
ende al met oncruyt overwassen, so dat mer een stuk vande kercke ende vande abdije
binnen in de schantse stont. Daer lagen noch eenigen vanden viant op een cleyn
schantsken genaemt Passendale aenden overtoom vanden Bredensen dijck, die men
dede sommeren. Sij gavent op ende toogen af. Daernaer ordonneerde Sijn Excie dat
den Colonnel Piron binnen Oudenburch soude blijven met sijn regement ende noch
de ruyteren van Wagemans ende van der Wel als tleger voorts soude trecken om dien
pas beset ende gesloten te houden ende alle dagen de bane van Brugge te doen rijden
om contschap te crijgen, ende ordonneerde daerom dat men tselve volck op de
schantse te blijven vooreerst voorsien soude met vivres voor 8 dagen, ende dat men
terstont op de schantse soude brengen 2 gotelingen met scharp ende cruyt tot 50
schoten elcx. Hij ordonneerde mede dat den lieutenant Colonnel Bruges met 5
vendelen, getogen uyte 5 regementen van tbeleit vanden Graef van Solms soude
blijven op Bredene met een vaen ruyteren om dien pas mede te besetten, ende werden
geordonneert de compagnien van Bruges, van Hallart, van Gilson, van Kessel ende
van Hans Barnard ende de vane ruyteren van du Bois, doch dat anders die ruyteren
tot Oisteynde souden mogen blijven. Daernaer sondt hij den Graef van Solms met
sijn regementen ende noch 7 vanen ruyteren van Graef Frederick, ende Balen naer
Oisteynde om daer terstont te investeren de schantse Albertus, leggende ten westen
vande stadt op de duynen, daertoe hij oick 3 halve canons naer Oisteynde sondt, ende
laste de andere 4 halve canons daer in schepen gecommen op lant te brengen. Hij
bleef
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selfs metten leger tot Oudenburch ende dede alle de amunitie wagens ontladen om
naer Oisteynde om broot ende bier te gaen. De Staten Generael togen mede naer
Oisteynde. Den Graef van Solms dede noch des nachts de approchen voor de schantse
Albertus beginnen, die moeijelijck om maken waren, omdattet in de duynen in drooch
sant moeste geschieden.
Den Ertshertoge Albertus willende tegen desen intocht datelijck voorsien, hadde
mette gemutineerden van Diest so verre doen handelen, dat hij dselve op borchtochte
(so men seide vanden Hertoge van Aerschot) willich gemaeckt hadde om dienst te
doen, in vougen dat se geconsenteert hadden hem te senden 614 ruyteren ende 1000
man te voet, meest Spangiaerden, dwelcke hij alles in haeste hadde doen marcheren
om de Schelde bij Antwerpen te passeren. Hij hadde oick in haeste naer hem
ontbooden Don Luys de Velasco met alle tvolck, die in t’overquartier van Gelder
met hem geweest waren (die desen dach marcheerden van Maestricht tot Antwerpen)
ende dede voorts alle devoir om een bequaem leger bijeen te crijgen ende der Staten
volck te mogen keeren, van alle twelcke nochtans Sijn Excie in sijn leger noit yet en
vernam.

[Den 28en Junij]
Den 28en Junij was schoin weder. Sijn Excie quam selfs tot Oisteynde om op alles
naerdere ordre te stellen ende metten Staten naerder van alles te delibereren, doch
tooch op den avont weder naer Oudenburch ende soude gaerne op morgen voorts
gemarcheert hebben, indien hij de vivres hadde konnen bij de hant hebben om alle
tleger voor 4 dagen te voorsien. Middelertijt werde vast voor de schantse Albertus
geapprocheert, ende plaetse tot batterien gemaeckt, een beneden op de strange ende
d’ander op de duynen. Men wilde naernoen derwerts brengen 2 halve canons, daervan
d’een tot Oisteynde deur de brug brack ende op tjock bleef sitten, sulcx dat men se
daeruyt most winden met een bock. Eenige Francoisen gingen schermutseren tot
voor de schantse Elisabet ofte Isabelle, alwaer den capitein Cormieres, die om
tgeselschap mede gegaen was door tlijf geschoten worde; daernaer branden die van
Isabelle de brug tusschen de schantse Albertus ende heur af. Tsavonts werden voor
de schantse Albertus gebracht 4 halve canons ende snachts geplant, de 2 op de duynen
ende d’anderen op de strange, in twelcke capitein Joos de Brugseaus deur den armpijp
geschooten worde. Snachts werden de approchen wat genaerdert, ende voor Oisteynde
quamen op de reede de reste vande amunitieschepen ende die met geschut geladen
waren, geconvoyeert wel met 12 oirlochschepen.
Desen dach quam den Ertshertoge mette Infante, den Almirante van
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Arragon, alle de Spaense Colonnellen ende veel crijsvolcx van Bruessel te Gent, om
daer de Infante te laten ende voorts naer Brugge ende naer ons te commen, daervan
wij geen andere tijdinge en cregen, dan dat alleenlijck eenige ruyteren noch naer
Brugge gecommen waren, hoewel den Ertshertoge selve wel met 1600 peerden, 8000
mannen te voet tot Gent gecommen was ende met sulcken resolutie om tleger van
Sijn Excie te slaen, daertoe hij geschut ende amunitie uyt Brugge mede nemen soude.
Dat Sijn Excie so weinich van desen vernam quam bij, omdat tlant rontsomme viant
was ende dat de boeren alomme so verlopen waren, dat men nergens in den heelen
tocht tsedert tscheiden van Assenede volck ofte menschen en hadde gevonden.

[Den 29en Junij]
Den 29en Junij was schoin weder. Den Graef van Solms dede ontrent 8 uyren mette
stucken op de schantse Albertus schieten, twelcke seer langsaem aenging, sonderlings
so de stucken op de duynen gestelt tegen de schantse Isabelle niet wel gewapent en
waren, van welcke schantse daerop geschoten werdende, dselve stucken meest niet
en konden gebruyckt werden. D’andere stucken deden weinich schade, doch
verschrickten die vande schantse so dat den capiteyn Michel Meron, daerop leggende,
begonst te parlamenteren ende op den naernoen de plaetse overgaf, mits uyttreckende
met geweer ende bagagie ende belovende in 6 maenden in Vlaenderen niet te dienen,
ende togen also over Isabelle uyt starck 140 mannen. In de schantse werde geleit de
compagnie van Pouillon uyt Oisteynde. Tschantsken was fray gemaeckt boven in de
duynen, altemael van soden opgeset, viercant, ende hadde 8 roeden cortine, 2 roeden
schouderen ende 6 roeden facen; binnen in tschansken was een versche putte, daeruyt
die van Isabelle ende de schantse Clare meest haelden water om mede te coocken,
ende t’ander versch water om heur mede te behelpen mosten sij alles halen ontrent
Albertus schantse uytet water dat langes de duynen hene gehouden werde tusschen
de duynen ende een slaperdijck daer achter leggende. In tschantsken waren noch 2
cleine metale stucken ende 3 ijsere. Sijn Excie was tot Oudenburch noch doende om
syn volck de vivres te doen uytdeilen voor 4 dagen ende morgen te mogen marcheren.
Hij laste mede dat men van Oisteynde in schuiten soude brengen noch 3 halve canons
om voorbij Snaeskercken te lande te doen ende hem te volgen, ende dat den Graef
van Solms met alle sijn volck ende 2 stucken soude trecken naer Nieupoort de strange
langes. Hij dede den wech naer Leffingen maken om te mogen commen naer den
nieuwendam (die alle de wateren boven Nieupoort besluyt) ende de schantse
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daer leggende inne te crijgen, daer de guiden meinden van Leffingen aen te konnen
commen; mits makende alleenlijck eene brugge, ende doende repareren alle de
bruggen tot Leffinge toe, daertoe de timmerluyden van dage uytgesonden werden.
Desen dach sterf van quetsure binnen Oisteynde den capitein Cormieres.
Den Ertshertoge quam van dag met sijn leger tusschen Gent ende Brugge ende
marcheerde in grooter haeste om bij der Staten leger te mogen commen, die daeraf
noch niet met allen en vernamen.

t'Eerste beleg van Nieupoort.
[Den lesten Junij]
Den lesten Junij was schoin weder. Sijn Excie dede trecken in Oudenburch den
Colonnel Piron met 6 vendelen knechten van sijn regement ende de 2 vanen ruyteren
met last dat de sevende compagnie noch soude besetten de schantse van Snaeskercken.
Hij dede mede binnen Bredene marcheren dvoors. compagnien van Bruges, Hallart,
Kessel, Gilson ende van Hans Barnard met last op de vane ruyteren van du Bois om
mede daer ofte tot Oisteynde te blijven ende op Bruges om Plassendael te doen
besetten. Daernaer begonst hij vrouch te vertrecken naer Leffingen toe. Vooraen
togen de ruyteren van Graef Lodewijck, doen de regementen vande Vriesen, vander
Aa ende de Engelsen met de ruyteren van Bax, daernaer volchde alle de carroije met
3 stucken geschuts. De regementen van Graef Ernst met de resterende ruyteren bleven
tot Oudenburch wat wachtende op tgeschut dat van Oisteynde soude commen. Sijn
Excie tooch metten leger over seer veel bruggen voorbij de schantse van Snaeskercken,
die den viant verlaten hadde, daerop doen tooch de compagnie van Jaspar de Busigny
volgende de last te vooren gegeven. Hij passeerde noch eenige verlaten steenen
redouten ende tooch deur Leffingen wech tot dat hij quam ter sijden van tdorp Slijpe
tot op een half mijle naer aenden Nieuwendam, alwaer hij seer veel waters vont, dat
hij niet en conste passeren, dewijle hij 2 wateren soude hebben moeten overbruggen,
breeder als hij brugschepen bij hem hadde, ten ware hij regt op de schantse wilde
aentrecken, twelcke hij niet geraden en vondt, meinende dat de schantse starcker was
als die naderhant bevonden werde, ende hoewel hem geseit werde, dat
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mits makende een brugge over de Yperley ende vullende eenige sloten, hij wel soude
konnen commen tot Mannekenswere, en wilde hij des niet doen, bevresende al te
veel difficulteits ende vont geradener weder te keeren naer Leffingen ende daer te
passeren de brug over de Yperley ende so naer de duynen te commen. Hij keerde
wederom met alle den leger ende tooch over de brug, doch vont noch so quaden wech
ende so veel grachten te dempen ende te vullen als hij mogelijck naer Mannekenswere
soude gehadt hebben, in vougen dat wel middernacht werde alleer alle tvolck aende
duynen uytcommende bij Mariekercke op een musquetschoot naer aende schantse
Albertus konde commen. In tpasseren schoten die vande schantse Isabelle eenige
malen naer den tocht van tleger, doch sonder schaede. Hierdeur en conde Graef Ernst
(die om twachten naer tgeschut laet gereet was geworden) niet voorder commen als
tot Leffingen, dwelcke in tvoorbijtrecken binnen Snaeskercken noch een compagnie
van sijn regement dede blijven, te weten van Hans van Eyndhove, omdat sijn Excie
achte dat die schantse mette compagnie van Bussingy alleen niet genoech bewaert
en was om den pas daer wel te bewaren. Nietemin omdat men nu weder de strange
most kiesen, sach men wel dat deur misverstant tgeschut van Oisteynde daert veel
naerder was, gebracht was naer Oudenburch ende Leffingen, omdattet binnen een
half uyre van Oisteynde hadde konnen commen, daert nu in 10 uyren niet en konde
gebracht werden. Sijn Excie sondt een tambourijn aende schantsen Isabelle, Clare
ende Colombijn, die den viant voor Oisteynde noch hielt met eenige redouten om te
weten of sijt opgeven wilden ofte niet. Den Graef van Solms die vrouch van Oisteynde
vertogen was, quam met sijn regementen ende 7 vanen ruyteren met 2 halve canons
voor Nieupoort, daer hij ging logeren ten noortoosten vande stadt dicht bij Westeynde,
daer die vande stadt eenige schooten naer hem deden.
Den Ertshertoge quam desen dach met alle sijn leger te Brugge ende hielt de wegen
so wel beslooten, dat Sijn Excie noch geen advertentie daeraf en creegh, so men
vermoede, omdat de boeren generalijck alomme verlopen waren, ende dat de Staten
heur vastelijck geimagineert hebbende dat den viant geen volck en soude konnen
bijeen crijgen om heur te resisteren, Sijn Excie selfs ende alle anderen daerom
versuymden curieuselijck ergens naer te vernemen.
Ontrent dese tijt cregen de Staten Generael brieven van Caron vanden 19en nieuwes
stijls, houdende dat de Coninginne van Engelant in tstuck vanden Grave van Essex
gecommitteert hadde de heeren van haren raede
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met 4 Graven, vier banderen ende 4 hooftjusticiers van Engelant om in desselfs
Graefs sake, naerdat bij gehoirt soude wesen te oirdelen, sulcx sij in de gerechticheit
souden bevinden te behoiren. Dat dien volgende op den 15en deser in thuys vanden
grooten Cancelaer in de groote sale van dien vergadert waren geweest den Cancelaer,
den Aertsbisschop van Cantelberch, den grooten Tresorier, den grooten Almiral ende
de Graven van Serosbery, Cumberlant, Huntington ende Woester, ende de banderen
Milord North, Sr Robert Cicil, Knoulleys ende Fortiscue met de voors. 4 hooftofficiers
geseten aen een lange tafele, dwelcke met open deuren ende naerdat veel heeren ende
edelluyden ende ander personen in de sale gecommen waren daer oick hadden
commen den Graef van Essex, dwelcke met groote reverentie ende humiliteit
naerderende tboven eynde vande tafel hem op sijn kniede hadde geset ende daerop
was gebleven tot dat den sergiant vande Coninginne (die d’eerste aenclachte ende
accusatie tegen den Graef dede) wel 1½ uyre hadde gesproocken, doch dat eenige
vande heeren met malcanderen spreeckende den Graef hadden doen opstaen, alleer
den sergiant noch al geeyndicht hadde, omdat den Graef flauachtich was. Dat hij
opstaende ende lenende aen een want daer ontrent was gebleven, totdat den voors.
sergiant, den advocaet, den procureur ende de solliciteur vande Coninginne alles tot
sijn accusatie d’een naer den anderen geseit hadden, dat heur goet docht, twelcke
wel 5 uyren hadde geduyrt, bestaende meest daerinne dat de Coninginne den voorleden
somer in handen vanden Graef naer sijn eigen begeren geset hadde een seer royael
leger, wel van 18.000 man te voet ende 1400 peerden, immers so vele als hij selfs
prescribeerde te hebben om in Irlant een eynde vanden oirloge te maken, so hij selfs
geseit hadde die forcen bestant te wesen, niet alleen om daer een eynde te maken,
maer andere landen noch te conquesteren. Dat men tselve volck van tijt tot tijt so
wel hadde doen voorsien, dat hij selfs bij geen van sijne brieven van gebreck geclaecht
hadde. Dat de Coninginne voor sijn vertreck dickwils in den raedt gecommen metten
selven raedt ende hem hadde geresolveert, dat hij d’eerste exploicten van oirloge
dirigeren soude tegens thooft selve, ende dat hem sulcx belast was, recht toe recht
aen te gaen naer den Grave van Teron. Dat den Graef misprisende dselve last naer
lang vertreck met sijn forcen getogen was in de provincie van Munster ende daer
oick weinich uytgerecht. Dat hij diverse vande rebellen (die veel wreedtheiden hadden
bedreven tegen de Engelsen ende den ridder Harington met wel 500 Engelsen hadden
verslagen) in gratie hadde genomen ende met pensioenen ende schenckagien
gebeneficieert,
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hem noch van denselve latende bedriegen. Dat hij sonder voorder te trecken weder
naer Dublijn is gecommen, hebbende geconsumeert t’merendeel van tvolck ende
van des Coninginne tresoir, daerom de Coninginne hem hadde moeten last op last
senden om naer den rebellen Teron te trecken; dat hij ten laesten hadde gedaen, doen
hij so swack was, dat hij qualijck 4.000 mannen bijeen hadde, so dat hij selfs
gerapporteert heeft dat den viant wel 4 tegen een was. Dat hij daernaer mettet hooft
vande rebellen getracteert hadde sonder der Coninginne wete ofte consent mont tegen
mont ende alleen sonder datter yemant bij was, ofte hoiren mochte watter passeerde.
Dat hij selfs dickwils Jan Norreis geblameert hadde, omdat hij (mer een hant vol
volcx hebbende) metten viant hadde moeten tracteren ende in vollen rade geseit, dat
Norreis punitie weerdich was van metten viant te handelen sonder wete vande Mat.
Dat hij oick in handen genomen hadde om aende Mat te brengen sulcke onredelijcke
conditien vande rebellen, dat sij liever soude willen sterven, dan die alles te
consenteren, als streckende tot hare oneere ende prejudicie. Dat hij uyt Irlant selfs
de Coninginne hadde gescreven, dat den Coning van Spangien een groote armade
van volck ende schepen bereide, om op Irlant ofte Engelant te commen, ende so de
Mat verstont, dat hij daerom in Engelant wilde commen, hadde sij hem gelast van
daer niet te vertrecken, maer daer alle goede ordre te stellen, indien den viant daer
yet mocht voornemen. Dat de Coninginne noch vernemende dat hij evenwel wilde
commen, hem belast hadde, op peine van haer indignatie ende van desobedientie
daer te blijven, tot dat se hem ontbieden soude. Dat hij al tselve misprijsende tot
Londen was gecommen, latende alle saken in sulcke desperatie ende desordre in
Irlant, dat den viant terstont in de provincie van Munster was gevallen ende hem daer
meester gemaeckt hadde. Dat hij in verachtinge van der Coninginne bevel den Graef
van Suythampthon gemaeckt hadde Generael van cavalerie ende tegen alle manieren
van doen rydders met groote menichte gemaeckt hadde, sommigen des niet
meriterende ende die geen 10 pont steerlings weerdich en waren, ofte middel hadden
heur te onderhouden. Dat hij met incivile comportementen, meer auctoriteyts vande
Coninginne hadde geextorqueert om naer Irlant te gaen dan oit Conings broeders
ofte soinen te voren hadden gehadt, met meer andere cleine actien, smakende
verachtinge ende desobedientie. Ende naerdat dese vier officiers hadden geseit, dat
den Graef doen wederom gevallen was op sijn knieden voor de tafel ende met groote
oitmodicheit geseit, dat hij niet van meininge en was hem te
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purgeren ofte van dselve fauten te excuseren, die hij moste bekennen, dat wel geschiet
waren. Dat hij God danckte gebooren ende subject te wesen vande misericordieuste
Coninginne vande werelt, die sijn joncheit wat soude toegeven, die hij beclaechde
te seer gevolcht te hebben ende dat hij geen beter raedt en hadde gehadt. Seide op
sijne misdade dat hij altoos een getrou subject van hare Mat was geweest ende voorts
sijn leven lang wesen soude, dat hem noit valsheit in thart was gecommen, dat hij
daeromme de Coninginne ende de heeren daer present badt, dewijle de fauten niet
en waren geschiet door malitie, dat men sijn ignorantie wat soude willen toegeven
ende hem ten besten helpen excuseren, gemerckt men hem de commissie van Irlant
genouch hadde opgedrongen als meermaels geprotesteert hebbende tot dien last niet
genouch bequaem te wesen. Dat hij voorts sijne antwoorde wel een uyre lang hadde
gecontinueert ende bijgebracht alle excusen die hij konde. Dat daernaer den groten
Canceler een lange harangue hadde gedaen tot faveur vande Coninginne ende blasme
van Essex, die den Ertsbiscop met corter redenen volchde. Dat den Tresorier mede
seer lang hadde geharangeert op tselve subject ende daernaer oick den Almiral, die
opnemende tpoinct dat hem de commissie opgedrongen soude wesen, seide dat de
Coninginne naer dode van Norreis daertoe genomineert hadde den Baron van
Montjoie, dat hij daertegen seer gearbeit hadde ende gesustineert dat mender behoirde
te senden een personnagie van sulcke qualiteit ende so afgebeelt, dat de Coninginne
selfs geseit hadde, dat hij heur wilde wijsen als met een vinger, dat se hem Graef
behoirde te seinden. Dat de reste vande heeren elcx op heur tour hadden gesproocken
ende elcx redenen geseit, duyrende van alles weder wel 4 uyren ende concludeerden
ten lesten elcx naer sijn advys, dat den Graef van Essex niet meer en soude wesen
vanden Raet vande Coninginne, dat hij gesuspendeert soude wesen vande Staten als
Marischal van Engelant ende Generaelmeester vande artellerie ende alle andere
administratien, dat hij daermede wederkeeren soude naer sijn huys onder bewaernisse
als vooren, totdat de Coninginne anders soude hebben geordonnert, refererende also
theele stuck aende voordere dispositie vande Mat, die mogelijck het advoyeren of
desadvoyeren aen haer gereserveert hadde. Dat dese geheele actie sonder dat yemant
vande heeren uyt sijn plaetse ging, wel hadde geduyrt van smorgens ten 8 uyren tot
tsavonts over 6 uyren. Hij schreef mede dat de extraordinarise demoedicheit bij den
Graef in alles gethoint de Coninginne seer scheen beweeght te hebben ende dat sulcx
mettertijt wat goets van sijn sake soude wesen te hoipen.
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Van anderen werde uyt Engelant gescreven, dat of wel den Graef hem seer
oitmoedelijck hadde verthoint, dat nochtans sijn antwoorde so bundich was geweest,
dat alle onpartijdigen wel hadden konnen oirdelen, dat alle dese calangie hem meer
op tlijf geworpen werde uyt haet ende jalousie om hem te vernederen ende uyt geen
oprecht fundament, ende dat de summa daerinne bestont, dat den Graef al te groot
ende voor velen vreselijck geworden was, tot een exempel van alle personen, die in
heeren hoven groot werden, dat se heure macht ende auctoriteit so beleiden, dat sij
weinich menschen te viant maken ofte eenige oirsake geven om op heur te vatten,
dewijle het nimmermeer aen vianden sal gebreecken. Anders schreef Caron mede,
dat op de vredehandelinge tot Bouloigne noch niet en was gedaen, dat de
commissarissen noit bijeen en waren geweest, maer dat se t’exhiberen van elckanders
commissie ende tstuck vande preseancie met veel scrivens over ende weder hadden
gehandelt. Dat de Coninginne de heuren ontboden hadde naer Engelant te keeren
indien die vanden viant langer insisteerden. Dat Richardot heur hadde gepresenteert
de preseancie, indien sij in tlogement vanden ambassadeur van Spangien wilden
commen tracteren. Dat d’Engelsen daerop hadden geseit dat daer te handelen so veel
ware als of se in Spangien ofte Nederlant handelden, twelcke nochtans de Coninginne
ontseit hadde. Dat de Engelse gesanten daerop weder gescreven hadden om advys,
dat de Coninginne tselve bleef weigerende ende heur noch belast hadde weder te
keeren in val daerop geinsisteert werde. Hieruyt schepten vele hoipe dat van dese
handelinge niet commen en soude, maer dat de disputen op de formaliteiten van
voorsitten ende anders mogelijck meerder viantschap ende verbitteringe souden
causeren, die de Nederlanden niet dan goet konnen wesen.

[Den 1en Julij]
Den 1en Julij was schoin weder. Sijn Excie toogh vrouch op, de strange langes naer
Nieupoorte toe, alwaer hij ontrent 8 uyren tlaege water vont ende deur de haven dede
passeren alle tvolck van Vere ende vanden Graef van Solms, met 4 regementen
ruyteren van Graef Lodewijck, Graef Frederick, Bax ende Balen met de 2 halve
canons met Solms gecommen ende ging logeren ten westen vande stadt in de clingen.
In tdeurcommen vande haven was een compagnie ruyteren vande stadt op de westsijde
uyt, maer siende ons volck dapper overcommen, gingen weder naer de stadt toe.
Graef Ernst met sijn regementen ende de ruyteren van Risoir ende Stakenbrouck met
6 halve canons, quam op den naernoen mede aen, ende ging logeren ten noortoosten
vande stadt mede in de clingen, daer se elcx quartier begrepen om leger te houden.
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Desen morgen waren van Oisteynde tseil gegaen veel scheepen van soetelaers ende
met amunitie, die mette ebbe al laverende (mits de contrarie wint) voor Nieupoort
quamen ende mettet wassende water tegen den avont met gedruys in de haven liepen,
als of se aldeur daer souden blijven, waerdeur eenigen heel hooch op tslick quamen.
Op den naernoen sondt Sijn Excie een deel ruyteren naer Veurne om op de bane te
rijden, dwelcke daer seer veel beesten cregen, daerop die van Veurne eenige malen
schoten. Tegen den avont quamen de ruyteren vande stadt weder uyt om heur
voetvolck van tschantsken aende cleine vierboete op de haven leggende te halen,
ende dselve te branden, maer de onsen druckten te peert ende te voet so seer daerop,
dat die van binnen het mosten verloopen ende tschansken verlaten met 2 cleine
stucxkens daerinne, twelcke seer wel quam voor de innecommende schepen, daerover
dit schansken const domineren. In desen aenval werde den ritmeester Baetenberch
door tbeen geschoten. Den viant wech loopende brande eenige huysen, ende ten
lesten oick de huysen op de sluyse benoorden de stadt met meer anderen dicht om
de stadt leggende. Tsavonts verliep den viant de schantse vanden Nieuwendam, die
Graef Ernst terstont dede besetten met ontrent 150 mannen uyt verscheiden
compagnien onder tbeleit vande lieutenanten van Embiesen ende Huseman, ende
den vendrech van Edmonde, twelcke onse sake scheen veel voordeels te sullen doen.
Den Colonnel Piron op Oudenburch leggende niet met allen vernomen hebbende,
nochte wetende vanden viant ofte desselfs comtste tot Brugge, sondt desen dach uyt
90 peerden vande 3 compagnien ruyteren ende 30 bidets ende wel 150 man te voet
van sijn garnisoen van Oudenburch op pretext van kuntschap vanden viant te gaen
crijgen, maer principaelijck om voor Brugge te gaen ende daer een buyt van beesten
ende anders te halen. Dese om bedeckt te wesen namen den wech van Dixmuyden
ende misten daerom den viant, ende daernaer commende dicht bij Brugge, verstonden
sij dat den viant met al sijn leger naer Oudenburch getogen was, daerom sij
verschrickten ende van malcanderen debandeerden. Tvoetvolck wilden wederkeeren
naer Oudenburch maer de ruyteren met heur guide Jaspar Olvoet namen den wech
achter Brugge om, daeraf eenigen dootgeslagen werden in tlant, ende eenigen quamen
mette guide deur verscheiden omwegen naer den Isendijck (alwaer den man van
t’oirlochschip heur niet wel konnende ofte willende aen boort halen ende salveren)
sij naderhant alles gevangen werden, wesende heur guide daer in een creecke
verdroncken. Tvoetvolck over den wech van Dixmuyden wedercommende bij
Oudenburch ende geen leger
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vernemende, omdat den viant de plaetse beset hadde ende voorts getogen was ende
daerom meinende dat heur volck noch in de schantse was, sijn recht op de schantse
commen aenloopen, daer se vanden viant meest dootgeslagen ende eenigen gevangen
werden. Want den Ertshertoge desen dach van Brugge voorts gecommen wesende
voorbij St Andries, Vassenaer, Jabbeecke tot voor Oudenburch met sijn heele leger
ende 4 halve canons met 2 coleuvrinen, hadde terstont sijn geschut doen gereet maken
ende de plaetse sommeren. Den Colonnel Piron in de schantse noch niet voorsien
wesende mette 2 ijsere stucken nochte mette gedestineerde amunitie, daerom hij
desen dach mede ontrent 100 man naer Oisteynde gesonden hadde, vondt hem seer
becommert ende bemerckte doen eerst de faute bij hem gedaen ende sijn groote
onvoordachtheit van so veel volcx op eenen tijt uyte schantse gesonden te hebben,
want de 6 vendelen te voet van sijn regement niet veel over de 500 mannen starck
en waren, waervan met dese onvoordachtheit uytgesonden hebbende over de 250
man, en bleef hem in de schantse niet veel over 250 mannen, die niet machtich en
waren de wallen vande schantse te besetten tot grooten ondienst van sijn meesters
ende een uytnemende gevaer voor de landen, omdat se daerom principalijck ende
schielijck mosten verlaten een plaetse, die men eigentlijck beset hadde met dier
intentie om den viant, so hij naer ons commen wilde, te steuyten ende voor eenige
dagen op te houden, immers hadde in dese conjuncture veel konnen doen, indien hij
den viant aldaer alleenlijck 8 ofte 10 uyren hadde konnen ophouden. Doch nu geen
middel siende om de plaetse te houden, heeft terstont ende sonder schieten ofte
geschut te verwachten geaccordeert de plaetse dadelijck over te leveren ende heur
vendelen te verlaten, mits uyttreckende met geweer ende bagagie, welck
appoinctement den Ertshertoge selve teyckende. Ende omdat Piron wel wiste dat
Snaeskercken niet houbaer en was, bedong hij in dit accoort mede, dat die verlatende
heur vendelen mede soude mogen uyttrecken met geweer ende bagagie, twelcke bij
den Ertshertoge mede geteyckent was alsvooren, ende daerop tooch Piron met sijn
volck uyt, ende siende dat de trouppen vanden viant begonnen voorts te trecken,
sondt de copie van tvoors. appoinctement aen die van Snaeskercken, lastende heur
daerop uyt te trecken ende de plaetse te verlaten ende naer Oisteynde te commen. In
t’uyttrecken van Oudenburch werden veele ruyteren contrarie t’appoinctement van
heur peerden gestoten, veel soldaten van heur bagagie berooft ende eenigen oick
doot geslagen. Die van Plassendael dit hoirende deur een vrouwe van Oudenburch
commende, verschrickten seer ende
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verliepen de plaetse naer Bredene toe, alleer viant te sien, doch verwachten onderwege
tvolck van Piron. Dvoors. vrouwe ende eenigen uyt Plassendale verloopen gaven
den alarme aenden lieutenant Colonnel Bruges, leggende binnen Bredene, dwelcke
mede verschrickende in deliberatie mette capiteinen leide om de schantse van Bredene
te verlaten ende te trecken naer Oisteynde, dan bemerckende dat eenige capiteinen
swaericheit maeckten wech te gaen alleer viant te sien ende dat capitein Gilson de
plaetse niet verlaten en wilde, sondt hij denselven Gilson naer Oisteynde aende Staten
om te verstaen wat sij begeerden gedaen te hebben, ende midddertijt desen capitein
naer Oisteynde was, dede Bruges desselfs compagnie vergaderen ende uyte schantse
trecken, ende persuadeerde daernaer de anderen so wel, dat se mede goetvonden de
plaetse te verlaten, alleer viant te sien ofte daervan noch yet seeckers vernomen te
hebben, anders als van tseggen vande vrouwe voorn. ende die uyt Plassendale ontlopen
waren, in vougen dat hij niet en wachte naer tbescheit vande Staten, maer al lange
de schantse verlaten hadde doen tbescheit quam, wesende dat se niet openiaterlijck
maer wijsselijck handelen souden indien den viant heur naerderde. Doch Bruges
tooch evenwel uyt, sonderlings omdat hij van verre een trouppe volcx sach commen,
die hij meinde den viant te wesen, maer gecommen wesende tot onder de duynen
ende van anderen hoirende, dat tvolck die van achteren aen quamen vanden Colonnel
Piron waren, is daar gebleven dselve verwachten om voor heur niet binnen Oisteynde
te commen. Ende aldus werden uyt vrese verlaten de schantsen van Plassendale ende
Bredene, die den viant noch lang negligeerde te besetten, overmits hij naer de
veroveringe van Oudenburch terstont voortsgetogen was naer Leffingen ende
Snaeskercken. Die van Snaeskercken heur betrouwende op t’appoinctement tot
Oudenburch gemaeckt togen met heur geweer uyte schantse om die te verlaten ende
naer Oisteynde te gaen, maer so de gemutineerden vanden viant de avantgarde hadden,
vielen sij dselve contrarie dvoors. beloften over tlijf, massacreerden de 2 capiteinen
met alle de officieren ende meest alle de soldaten, daeraf seer weinich deur de wateren
ende moerassen ontquamen. Ende dit was t’eerste begin van tbloetvergieten dat hier
ontrent sal geschieden, ende daeruyt sach men hoe weinich den viant op beloften
past als hij mer voordeel siet te doen, daeraf den Ertshertoge selve niet te
ontschuldigen en is, dat hij also sijn geteyckende beloften sonder ondersouck ofte
straffe liet violeren. Anders quam den Ertshertoge deur dese onvoorsichticheit te
boven alle obstaculen, die hem mochten verhinderen ende met apparente voorspoet
dien avont logeren
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ontrent Leffingen met sijn leger. De Staten wesende tot Oisteynde ende hoirende
eerst vande comtste des viants, en wilden des niet geloven, ende oick naer, hoirende
tverlies van Oudenburch ende tverlopen vande andere schantsen, en konden noch
niet geloven dat den viant so starck ware, omdat noyt advertissement als van cleine
trouppen was gecommen, sonden daerom in de voornacht naer Sijn Excie den
ritmeester Wagemans, die uyt Oudenburch gecommen was, ende seide alle de
trouppen gesien te hebben om dselve daeraf te adverteren. Sijn Excie sulcx hoirende,
eerst deur eenigen uyt Snaeskercken ontcommen ende naer van Wagemans, werde
ontset ende en const hem eerst niet wel inbeelden, dat den viant so heel starck was,
omdat hij mer gehoirt en hadde van 5000 mannen. Doch om tijt te winnen ende den
viant op te houden, vondt hij goet dat Graef Ernst morgen heel vrouch soude
marcheren mette regementen vande Schotten ende van der Noot met 2 halve canons
ende de vanen ruyteren van Risoir, Merwe, Stakenbrouck ende Tijmpel naer de
schantse Albertus om te besetten den wech van Leffingen (die Sijn Excie deur
gecommen was ende hij ongebroocken hadde gelaten) opdat den pas naer Oisteynde
voor hem also mocht open blijven ende hij morgen op alles naerder mocht delibereren.
Daernaer creegh Sijn Excie particulierder tijdinge van tverlies van Snaeskercken,
ende t’ombrengen van sijn volck uyt eenige ontswommen soldaten, ende namentlijck
dat den viant naer Leffingen ofte den Nieuwendam quam, twelcke hem te meer dede
haesten om den wech van Leffingen naer de duynen van Mariekercke te doen besetten,
ende was nopende sijn leger in sonderlinge becommeringe, omdat hij sijn volck
vande westsijde op de oostsijde vande haven niet brengen en conde als met een laech
water, twelcke niet wesen en soude voor s’anderen daechs ten 9 uyren, ende daerom
ging dien helen nacht voorts deur met beraetslagen.

Vanden slach bij Nieupoort.
[Den 2en Julij]
Hiernaer begonst te lichten den bloedigen dach vanden 2en Julij met een schoin weder
ende een tamelijcke wint uyten westen ten noorden, wesende een sondach, de visitatie
van onser vrouwe Marie, die bij de papisten seer is geestimeert, in dewelcke de
faicten van oirloge aldus
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begonnen. Smorgens vrouch mettet criecken vanden dach vertoogh Graef Ernst mette
2 regementen voornt starck 19 vendelen, de 4 vanen ruyteren ende 2 halve canons
naer Mariekercke ende de schantse Albertus toe. De avantgarde vanden viant tooch
mede vrouch op ende nam den wech vanden Nieuwendam, maer den Ertshertoge
verstaende dat den wech van Leffinge naer Mariekercke gemaeckt ende ongebroocken
was blijven leggen (een faute die groot ende onverantwoordelijck was) tooch mette
bataille dien wech inne ende contremandeerde de avantgarde om hem te volgen ende
anticipeerde daermede Graef Ernst op dien wech, dwelcke daernaer commende tot
Mariekercke aen t’uytcommen van dien wech, ende bevindende dat den viant met
een groote partije van sijn volck de engte van dien al gepasseert was, stelde sijn volck
achter den dijck vande duynen in slachordre ende plante op den dijck de 2 stucken,
twelcke wederom een faute was, want den viant deurgecommen wesende was hem
onmogelijck die aenden dijck te keeren ende behoirde daerom plaetse tot sijn volck
genomen te hebben bij de schantse Albertus, houdende den wech naer Oisteynde
open ende de stadt op de rugge, om den viant, commende naer de schantse Albertus,
te mogen steuyten, ende willende naer Sijn Excie, in bedencken te houden met sijn
trouppen, doende Sijn Excie van alles verwittigen. Maer de graef bij hemselven niet
dervende veranderen den last hem gegeven, dede sijn beste om den viant noch te
keeren, stellende de Schotten op de rechterhant ende t’regement van van der Noot
op de
slinckerhant ende de 4 vanen ruyteren mede op de slinckerhant bij Mariekercke.
De Staten tot Oisteynde hoirende vande comtste van Graef Ernst aldaer, dede met
moeite de trouppen van Piron ende Bruges marcheren naer de schantse Albertus, om
den Graef Ernst te seconderen+, omdat dselve trouppen noch seer verschrickt waren
ende daerom qualijck buyten de stadt te crijghen, ende vande ruyteren van du Bois,
Wagemans ende van der Wel conden sij naulijcx 70 peerden bijeen crijghen om mede
naer den Graef uyttetrecken, die doch naderhant evenwel niet voorder en

+ De meening van Maurits was geweest om Piron en Bruges met hunne troepen bij het
hoofdleger te trekken, ten einde dit zoo veel mogelijk te versterken. Hij schreef daartoe in
den nacht van den 1en op den 2en Julij aan de Staten Generaal een briefje, dat evenwel door
eene of andere onbekende oorzaak zijne bestemming niet bereikte, en eerst den 10 Julij teregt
kwam, zoo als blijkt uit de woorden: rec. 10 Julij, die op het adres onder de woorden cito,
cito, cito aangeteekend staan. In datzelfde schrijven, dat onder de ingekomen brieven van
de Algemeene Staten berust, wordt ook gelast, de brug te Leffinghem af te branden en de
dammen, tusschen die plaats en de duinen te vernielen, wat toen trouwens niet meer mogelijk
zou geweest zijn.
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quamen, dan tot bij de schantse Albertus ende deselve niet en dorsten passeren. Den
viant siende de trouppen van Graef Ernst aldus in ordre stellen, ende mogelijck
meinende dat Sijn Excie mettet heele leger daer quam, dede een groote halte, om sijn
volck bet te doen aencommen ende in ordre te stellen, waerom Graef Ernst eenige
malen mette stucken naer de trouppen dede schieten. Den viant dede daernaer een
deel ruyteren aende rechtersijde ofte op de slinckersijde van Graef Ernst deur tvelt
omtrecken, als of hij de 4 vanen ruyteren van Risoir staende aende kercke, hadde
willen vande schantse Albertus afsnijden. Onse ruyteren dat siende namen terstont
de vlucht naer de duynen ende de schantse toe sonder eenige charge te doen ofte te
wachten. Graef Ernst sondt heur Edmonde naer om te doen keeren, maer sij en waren
daertoe niet te brengen. Met heur wechloopen gaven sij sulcken schrick aen tvoetvolck
dat dselve alles begonnen te deisen. Den Graef mette Colonnellen deden veel moeite
om heur te animeren ende staende te houden, maer d’anderen siende de ruyteren
vanden viant aencommen met een goede resolutie ende oick sijn voetvolck naerderen,
sijn metten schrick overwoogen, ende veel afwerpende heur wapenen, in confusie
op een haestige vlucht gecommen, verlatende tgeschut ende de plaetse. Hadden sij
nu alles de duynen gehouden ende geweecken naer de schantse Albertus, so souden
sij minder schade hebben konnen lijden. Tregement van van der Noot volchde meest
dien wech ende weeck meest langes de duynen naer de schantse, maer de Schotten
liepen meest deur twater achter den dijck leggende, deur de duynen op de strange
ende openden sulcx aende cavalerie vanden viant den wech om heur met beter gemack
te verslaen ofte in zee te doen verdrencken als geschiede, omdat voor die geen hoipe
van ontcommen en bleef. Daerentusschen waren alle onse ruyteren op de vlucht ende
weecken met volle loop bijnaest tot Oisteynde toe. De troupen van Piron ende Bruges
dit siende, namen mede alles de vlucht sonder selve onder de defensie vande schantse
Albertus te durven blijven staen, ende indien de cavalerie hadde willen ofte derven
ommewenden om eens te chargeren ofte alleen semblant daervan gemaeckt hadde,
so hadden sij veel menschen konnen salveren, die noch in de vlucht in de duynen op
strange ende achter de schantse dootgeslagen werden van weinich ruyteren vanden
viant, die voorbij de schantse gereden waren, dan de vrese was so groot dat de stadt
van Oisteynde heur nau en conste verseeckeren. Ende die in de schantse Albertus
waren, hoewel de plaetse tegen een aenloop vast is, waren mede so verschrickt dat
se niet alleen den viant weinich met schieten
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incommodeerden, maer dat de overicheit den soldaten oick qualijck in de schantse
konden houden, dat se niet mede en gingen loopen, immers eenige soldaten hadden
liever van boven over de walle af te springen ende dootgeslagen te werden als in de
schantse blijvende heur te salveren. So veel vermach sulcken schrick. Daer bleven
doot vande Schotten wel 600 mannen ende daeronder 7 capiteinen, de outste ende
beste van t’regement, als Stuaert, Barclay, André Murray, Kilpatrick, Michel, Niesbet
ende Stracchan, met meest alle de lieutenanten, vendrechs ende officiers vande
compagnien; alle heur vendelen werden verlooren ende de ontcommen hadden heur
geweer afgewurpen. Van tregement van van der Noot bleven doot ontrent 150 man
mette capiteinen Turqueau, Walraven ende la Grappe. Van Pirons regement bleef
capitein Gistel met oick een deel soldaten, die metten eersten wat hadden willen
staen. Van Bruges bleeffer weinich, omdat se vrouch weecken, ende de cavalerie en
leedt geen sonderlinge schade. Nietemin was tverlies in desen boven tgeschut wel
tusschen 800 ende 900 mannen vande onsen, daertegen den viant seer weinich volcx
verloor, anders als van tgeschut, omdat de onsen geen aenval nochte slach en hadden
verwacht.
In de schantse Albertus was den schrick so seer om de dootslagerie, die se gesien
hadden, dat niet apparent en is dat se de plaetse een half uyre souden gehouden
hebben, indien den viant daertegen yet voorgenomen hadde. Den Ertshertoge schreef
naer dese victorie aen die van Brugge, dat hij de avantgarde van Graef Maurits
geslagen hadde ende denselven mette reste van sijn volck naer twestquartier so wel
beset, dat se hem niet ontcommen en mochten, waerop noch desen dach tot Brugge,
ende volgens in andere plaetsen triumphe geluydet werde. Hiernaer beraet nemende
wat hij doen soude, of de schantse Albertus aentasten, ofte terstont naer Nieupoort
naer ons leger trecken om de victorie te vervolgen. Tot aentasten vande schantse liep
de opinie van meest alle de outste Spaense capiteinen ende colonnellen om ons also
alle hoipe van ontcommen te benemen, daerbij den Almirante hem mede vouchde.
Veel jonge heeren met de Nederlantse colonnellen waeren van opinie, dat men de
victorie most vervolgen om een einde vande oirlogen te maken, ende daerbij vielen
veel Spangiaerden als Don Juan de Braccamonte, Don Rodrigo Lasso ende meer
anderen, die een presumptie hadden dat de Geusen heure voeten niet en konden sien
ende noit in tvelt ofte op tvlacke tegen heur hadden durven staen, ende meinden dat
ontdaen wesende een derde van tleger van Sijn Excie, groote onbedachtheyt wesen
soude, dat men de reste
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niet en soude derven aentasten, verseeckerende heur selven dat de reste soude gaen
loopen, gelijck de Schotten ende anderen gedaen hadden. Hiertoe inclineerde den
Ertsbertoge mede, maer in tdelibereren van dien, in tvervolgen vande voorgaende
victorie ende t’ramasseren van sijn volck liep een goede wijle tijts wech, ende de
schantse Albertus bleef onaengetast. Tleger vanden Ertshertoge was metten toeval
vande garnisoenen van Brugge ende Sluys gewerden van wel 10.000 man te voet
ende 1600 vechtende peerden, van dewelcke tot Oudenburch met Don Luys de
Velasco ende de meeste bagagie tot bewaringe van dien ende besettinge vanden pas
gebleven waeren ontrent 2000 mannen. Immers was den viant desen dach in sijn
tocht noch wel starck 8000 man te voet ende de 1600 ruyteren doen hij de Schotten
sloech. Sijn Excie was metten eersten starck geweest 128 vendelen voetknechten ende
25 vanen ruyteren, maer mits de afsendinge ende besettinge vande forten voors. en
was hij niet starcker als 96 compagnien te voet, daeruyt noch de besettinge van
Nieuwendam getogen was ende 18 vanen ruyteren, makende ten hoochsten mer
10.000 man te voet ende 1200 peerden, twelcken ten naesten bij de macht op beiden
sijden is geweest, daermede sij hier naer malcanderen slaen, daertoe de saken aldus
gedirigeert werden. Terwijle Graef Ernst van voor Nieupoort vertogen was, dede
Sijn Excie mettet hooge water voor den dach alle de schepen uyte haven van Nieupoort
in zee gaen, uytgeseit 24 ofte 25, die ten delen selfs versuymden tijdelijck uyt te
commen ofte te hooch op tslick gelopen waren. Met lage water daernaer ofte ontrent
8 uyren, eer twater op sijn laechste was, dede hij deur rijden 4 vanen van Graef
Lodewijck met de vane van Conteler, ende terstont volgen alle de carroije ende
tvoetvolck. Ondertusschen quam een advertissement, dat den viant naer den
Nieuwendam quam (apparentelijck daeruyt geschept, dat des viants avantgarde eerst
dien wech gehouden hadde) daerom Sijn Excie op tschantsken vande vierboete ging,
om ordre op tstuck vanden Nieuwendam te stellen ende sondt den heere van Tijmpel
derwerts, om den soldaten te vermanen, dat se souden willen goet houden ende de
plaetse defenderen, ende aen te seggen dat Sijn Excie heur sal secoureren tot wat prijs
dattet oick ware. Dese ordre te stellen hadde hem bijnaest sijn tijt doen verliesen,
want terwijle hij daer was, begonst den viant hem van verre te thoinen op de strange
naer Oisteynde, ende doen en waren mer deur de haven noch gecommen de 5 vanen
ruyteren voors. die daer in esquadrons stonden, ende achter heur de wagens, die van
verre de strange mede seer swart maeckten ende den viant mogelijck deden vermoeden
dat meer volcx over waren.
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Graef Lodewijck gesonden hebbende om te recognosceren oft oick viant ware, ende
sulcx in tseecker verstaende, adverteerde terstont daeraf Sijn Excie, die doen tvoetvolck
in haeste dede marcheren ende mette clederen deur de haven trecken om geen tijt te
verliesen, ende al advenant de regementen overquamen, werden dselve in slachordren
ende verscheiden bataillons gestelt. De Engelsen ende Vriesen met vander Aa hadden
de avantgarde, daeraf de Engelsen ende Vriesen elcx in 4 bataillons gestelt werden,
ende vander Aa in een; daernaer quam mede deur de trouppe ruyteren van Marcel
Bax, die mede voor de avantgarde op strange reedt ende hem vervouchde bij de
trouppen van Graef Lodewijck. Den Generael Vere commandeerde de avantgarde,
ende siende den viant aencommen, was van opinie, dat men behoirde te retrancheren
ten noortoosten vande stadt ende daer den viant te wachten, maer Sijn Excie wetende
dat Graef Ernst smorgens geslagen was, twelcke hij dissimuleerde ende in den raet
van Vere geen uytcomtste siende als schendelijck geconsumeert te werden ende in
ruine te commen, heeft hemselven geresolveert slach te leveren, hoe eer hoe liever,
terwijle sijn volck noch clouck was, ende van tslaen vande Schotten niet en wisten,
achtende dat hij desen dach victorie most vechten ofte dat se alles mosten verdrencken
ofte verslagen werden, sonder aenschou te nemen oft tlant daermede aen een sijden
draet hing ofte niet, dewijle men des nu niet voorbij en konde ende de Staten dese
voyagie uytdruckelijck so gewilt hadden als of haer staet anders niet en hadde konnen
bestaen, ende daerom liet hij aen Vere weten, dat hij slach leveren wilde, dat men
slaen moste, dat bloet most vergoten werden desen dach, dat hij daerom geen ander
retranchement en wilde maken als van piecken ende musquetten ende dat hij Vere
sulcx alle sijn volck totten slach wilde bereiden ende in goede ordre houden. Hij
dede oick de bataille overtrecken, bestaende in de regementen vande Francoisen,
Walen ende Switsers, beleydt bij Graef George van Solms, ende hadden bij heur de
ruyteren van Graef Frederick, die mede terstont alles in slachordre gestelt werden,
te weten tvoetvolck in 4 trouppen ende de ruyteren in 4 trouppen. Hij hadde aende
cleine vierboete doen maken een brug op jachten ende schuyten om tvolck vande
arrieregarde, als de regementen van Graef Ernst, Gistelles ende Huchtenbrouck, die
hij tot besettinge voor de stadt gelaten hadde, oick mettet hooge water over te mogen
doen commen, indien men slaen moste, omdat hij de stadt niet geheelijck en wilde
verlaten, alleer te sien of den viant oick soude willen slaen. Hij dede de 6 halve
canons op de strange planten in thooft van sijn volck. Hij stelde
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tot alles de beste ordre mogelijck ende wapende hemselven met sijn broeder Graef
Hendrick, (die d’eerste reise van sijn leven hem nu dadelijck in een exploict van
oirloge soude vinden) de heeren Hertoge van Holsteyn, Furst van Anhalt, Heere van
Chastillon, heere van Gray, Drury, Almiral Nassau ende meer andere officiers van
sijn huys ende van tleger. De heere Philps Sidnei, tsij uyt vrese ofte anders, ontvont
hem van daer ende geraeckte met groote moeite ende naer veel schampere woorden
hem bij eenigen gegeven, tscheepe, selfs met presentatie van gelt ende voer doen
wech, niet dervende in den slach blijven.
In dese ordre verwachte Sijn Excie den viant, daertegen hij van verre eenige ruyteren
gesonden hadde, om noch naerder heur te recognosceren. Ende om gansch geen hoipe
van ontcommen aen yemant te laten, dede hij alle de schepen met amunitie, bagagie
ende anders weder naer Oisteynde gaen, daertoe sij goeden wint hadden. Den viant
die vrouch op de strange geweest was, bleef seer lang van verre staen, tsij omdat hij
als vooren delibererende was, ofte om sijn volck alles bijeen te brengen, sijn geschut
aen te voeren ofte om andere redenen. Altoos mits sijn verbeiden hadde Sijn Excie
tijt alle de soldaten in goede ordre te brengen ende te vermanen heur mannelijck te
willen quyten. Hij hadde eenich naerdencken op de Walen, maer heur commandeur
de heere van Marquette dede heur alles de hant opsteecken ende sweeren, dat se dien
dach met hem voor de voeten van Sijn Excie souden leven ende sterven. Geduyrende
dit stillestaen denuncieerden verscheiden personen aenden Ertshertoge van degeenen
die gesint waren, dat men voorts trecken soude, dat der Staten volck niet over de
4000 man starck en waren, ende drongen so veel sij mochten om de victorie, die se
seiden in de hant te hebben, te mogen vervolgen; eyntelijck so den Ertshertoge alle
de schepen van Nieupoort naer Oisteynde sach seilen, ende velen hem diets maeckten,
dat ontwijffelijck Graef Maurits ende de principale heeren daerinne souden wesen,
besloot hij mede voorts te trecken ende liever de fortune van slaen te tenteren, als
sijn tijt op de schantse Albertus te verliesen, ende begonst daerop met sijn leger de
strange langes voorts te trecken naer Nieupoort toe. In dit aentrecken naer Sijn Excie
hadden de ruyteren, die tot Oisteynde waren sonder pericule een voornamen dienst
konnen doen, indien sij mer thart hadden gehadt met 300 ofte 400 peerden (die sij
noch wel starck waren) alleenlijck den viant van achteren op een quartier mijls naer
te volgen sonder hem aen te grijpen, omdat in sulcken gevalle den viant nootelijck
altoos achter ende tegen heur soude hebben moeten houden 400 peerden om heur
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thooft te bieden, die dan sijn ruyterie so veel verswackt souden hebben, ende als den
viant op heur gekeert hadde, hadden sij mede mogen keeren ende al weder volgen,
als den viant weder hadde voorts getogen, ende indien den viant sonder naer heur te
sien den slach hadde aengevangen, konsten sij met eene charge van achteren hem
heel in desordre gebracht hebben. Maer sij waren so verveert, dat geen bevelen nochte
bidden vande Staten selfs heur ofte oick tvoetvolck konden doen wapenen ofte
uyttrecken, so veel vermach verschricktheit onder den menschen. Ontrent den middach
quam een groote trouppe cavalerie vanden viant langes de strange tot dicht bij Sijn
Excie leger, so men vermoet om den achtergelatenen te matsen+. Sijn Excie hadde goet
gevonden, dat men dselve soude doen rencontreren bij 2 compagnien harquebusiers
te peert om heur so aende schermutsinge te brengen ende tot onder tgeschut te locken,
twelcke niet gevolcht en werde, maer ter contrarie bij anderen gelast te schieten op
heur mettet geschut, dwelcke schietende in haeste 10 ofte 12 schooten, vluchte alle
de cavalerie vanden viant in de duynen, ende bleven tsedert een seer lange tijt aldaer.
Men en conde naderhant niet vernemen deur wiens last geschoten was+. Dese ruyteren
+ Doodslaan, vermoorden.
+ In een ander eveneens door Duyck eigenhandig geschreven berigt over den slag bij
Nieuwpoort, dat op het Rijks Archief berust (Loket-kast Holland, B 31, No. 5), wordt
bepaaldelijk gezegd, dat dit ontijdige afvuren van het geschut op last van Vere geschiedde.
‘Ontrent 11 uyren’, lezen wij daar, ‘quam de cavalerie vanden viant aendringen: de resolutie
was genomen dselve met 2 compagnien harquebusiers te doen chargeren, maer deur bevel
vanden Generael Vere werde met geschut daer op geschoten, waerdeur de ruyteren van Diest,
die de avantgarde hadden, schielijcken in de duynen vertogen.’ Trouwens Vere zegt het zelf
in zijne beschrijving van den slag (Bor, IV, Bijvoegsel van Authentieke stukken), ‘desja la
Cavaillerie estant venue soubs la portée de nostre canon, je proposay qu’il le falloit descharger,
qui fut trouvé bon, et si bien effectué qu’il faisoit escarter leurs troupes et fuir en desorde,
pour se sauver dedans les Dunes.’
Overigens komt het hierbovengenoemde berigt van Duyck, hoewel minder uitvoerig, in
hoofdzaak vrij wel overeen met zijn journaal. Omtrent één punt evenwel bestaat er een
merkelijk onderscheid, namelijk omtrent het gebeurde bij Leffinghem. Terwijl de voorstelling
van het journaal aan geen wederstand hoegenaamd doet denken, zegt het berigt, van Graaf
Ernst sprekende, dat hij, ‘vertogen wesende quam met tvolck op den pas van Leffinge
tamelijcken vrouch, doch vont den viant doen al gepasseert deur de engte vanden wech tot
op tbreede. Hij plante de 2 stucken ende stelde sijn volck in ordre om den viant noch te
keeren. Daer en tusschen quamen bij hem de compagnien van Piron ende Bruges mette
ruyteren uyt Oisteynde, om tfort Albertus te verseeckeren ende hem te helpen, maer mits
den viant hem mette menichte overwooch, ende t’elcken met versch volck aengreep, most
hij ten lesten de vluchte nemen ende tgeschut verlaten.’
Het komt ons voor, dat de voorstelling in onzen tekst de ware is; het zware verlies, de
vernietiging van het grootste gedeelte van het Schotsche regiment, op de vlugt omgebragt,
en vooral het flaauwhartige gedrag vande naar Ostende gevlugten gedurende het volgende
gedeelte van den dag, doen niet denken aan troepen, die alleen gedrongen worden te wijken
voor herhaalde aanvallen van een overmagtigen vijand. Veel waarschijnlijker is de lezing in
het journaal, dat zij ‘siende de ruyteren vanden viant aencommen met een goede resolutie
ende oick sijn voetvolck naerderen, sijn metten schrick overwoogen ende veel afwerpende
heur wapenen in confusie op een haestige vlucht gecommen.’
Hoe het zij, ontegenzeggelijk is het, dat het oponthoud van den vijand te Leffinghem van
beslissenden invloed is geweest op den slag, want zonder dat zou het Maurits welligt
onmogelijk geweest zijn, zijne troepen bij tijds over de haven van Nieuwpoort en in
behoorlijke slagorde te brengen, en in zoo verre is er veel waarheid in de eenigzins zonderlinge
uitdrukking in den brief van Uitenbogaert, den dag na den slag geschreven (Bor, IV, bl. 657),
als hij spreekt van des vijands ‘victorie over ons eerste regiment, die Sijn Excellentie schijnt
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gesien hebbende alle de trouppen van Sijn Excie ende dat dselve in ordre stonden om
te slaen, veradverteerden daeraf den Ertshertoge, die doen mette sake seer becommert
was, maer omdat hij geen middel en sach, om sonder groot gevaer ende desordre
dvoors. ruyteren wederom te crijgen, die sonder voetvolck waren ende een retraicte
van een cleine mijle souden moeten doen, liet hij se daer blijven ende dede alle sijn
leger marcheren om mede te slaen, hoewel velen hem seiden, dat hij met een deel
gedespereerde menschen ende die geen uytcomtste als in heur wapenen en sagen,
soude moeten vechten. Sijn Excie vont daerentusschen goet een deel van sijn
musquettiers in de duynen te logeren om de strange te

den vijand als een morgensoppe voorgeworpen te hebben, om sich daeraen wat te vergeten.’
Zeer natuurlijk is het dat hij daarop laat volgen: ‘gelijk sij den vijand ook sonderlinge goede
resistentie deden’; want behalve Maurits kende op dat oogenblik nagenoeg niemand den
waren toedragt der zaak, die opzettelijk geheim gehouden was. Vere, die de detachering van
Graaf Ernst had afgekeurd, glijdt er in het vervolg van zijn verhaal over heen.
Frederik van Vervou, die den broeder van Graaf Willem Lodewijk zeker den roem niet zou
onthouden hebben, welke hem toekwam, zegt in zijne ‘Gedenckweerdige geschiedenissen’
niets anders dan: ‘Graeff Ernst, nergens kunnende wijcken, is hij vande viandt geslagen
geworden, soo dat weinich daer van quamen, als die ruyter, die in Oostende vluchteden, ende
Graeff Ernst, Collonel Edmundt, ende drye van de Zeusche Capiteinen.’ (bl. 96.)
Het meest afdoende omtrent het gebeurde bij Leffinghem is naar ons gevoelen de brief, dien
Graaf Ernst aan Willem Lodewijk schreef (Groen van Pr., Archives, 2e serie, tome 2, pag.
17), en waarin hij zegt: ‘als ick des morgens umbtrent 8 uhren mit den beiden regimenten,
nemblichen dem Schottischen und Seeländischen, sampt 4 compagnie reuttern, bei der schantz
St. Albertus angekommen, ist den feindt stracks uf mich angemargirt, und weil der feind mit
all seiner macht praesent gewesen, und ich ihn vor einem morasz erwarten mueszen, ist er
so starck ankommen, das er mich abgetrieben, und ist das Schottische und Seeländische
regiment gantz ufgeschlagen.’ Laat het zich denken, dat een jeugdig aanvoerder, zelfs bij de
verst gedreven nederigheid, met geen enkel woord melding zou gemaakt hebben van het
gedrag zijner troepen, indien het waar was, wat van Reid in die dagen aan zijnen vriend
Stöver te Dillenburg schreef: ‘Graf Ernst was mit zweien regimenten an einen pas gelegt mit
welchen er zum euszersten gefochten’ (Id. pag. 15)? Evenmin spreekt Graaf Ernst een enkel
woord van een eigenlijk gevecht bij Leffinghem in den brief, dien hij later aan zijn broeder
schreef (Id. pag. 35).
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flanqueren tegen de cavalerie vanden viant, indien hij aenquame, dan naderhant
siende dat de zee begonst te wassen ende de strange enge te worden, ende dat den
viant daerom sijn meeste volck in de duynen dede trecken, beval hij van gelijcken
te doen, omdat ten lesten de strange so enge werde, dat men tvolck daerop niet en
conde houden. Hij dede mede 2 halve canons op de duynen brengen ende planten,
om oick op ende over de duynen te mogen schieten, doch ten lesten merckende dat
den viant hem heel starck begonst te ontdoen achter de duynen in de clingen, dede
hij niet alleen alle sijn cavalerie, maer oick meest alle de infanterie van de bataille
over de duynen commen, treckende de cavalerie in tvelt ende latende de infanterie
op de duynen ende in de clingen, die hij mede in verscheiden troupen als voeren dede
stellen ende ruym van malcanderen gesepareert houden, latende alleenlijck vande
avantgarde totte bewaringe van tgeschut op de strange een bataillon Engelsen van 6
vendelen ende hadde een gelijck bataillon van Engelsen mette trouppe van van der
Aa deur getogen tot in de clingen, ende de 2 andere bataillons vande Engelsen ende
de 4 vande Vriesen bleven in de duynen. Ende omdat hij terstont naer t’aencommen
van des viants peerden gemerckt hadde, dat de saken so verre geengagieert waren,
dat men voor seecker soude moeten slaen, sonderlings so hij anders geen uytcomtste
in sijn saken en sach, hadde hij den heere van Tijmpel naer Nieupoort gesonden, om
van voor de stadt te doen commen de regementen van Graef Ernst, Huchtenbrouck
ende Gistelles met de resterende cavalerie vande arriere garde, dwelcke aengecommen
wesende, hij mede dede stellen tvoetvolck in 4 trouppen, te weten t’regement van
Graef Ernst in 2 ende d’andere regementen elcx in eene trouppe ende de cavalerie
in 5 trouppen, doch dede de cavalerie bij de anderen op tvelt commen ende de
infanterie in de clingen houden om so alle sijn volck bij de hant te houden, te meer
dewijle met thooge water des naernoens uyte haven van Nieupoort losgemaeckt ende
onder seil gebracht waren alle de schepen die snachts niet en hadden konnen
uytcommen tot op 5 ofte 6 naer, die so vast saten dat se niet en waren af te brengen
geweest. Naer dat den heere van Tijmpel de regementen vande arrieregarde van voor
Nieupoort hadde gehaelt ende gebracht over de brugge bij de cleine vierboete, werde
terstont dselve so veel mogelijck afgebroocken ende de jachten ende pincken mede
afgebracht ende sulcx aldaer niet gelaten, daerop yemant hem soude mogen salveren,
omdat Sijn Excie geen hoipe als tot slaen wilde laten, daertoe de duynen tamelijck
advantagieus waren, maer omdat men daer
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geen ordre en const houden, hadden alle de verveerden den rechten middel gevonden
om heur vande trouppen te ontvinden ende heur uyte wege te mogen houden. Sijn
Excie behielt gestadelijck de wint voor hem ende hadde op den naernoen mede
vercregen beneficie vande sonne, die naer twesten gedrayt den viant naer t’oosten
in de oogen was. In dese ordre sagen de legers malcanderen lang aen. Ten lesten
quam den viant al meer ende meer aendringen, daerop ons geschut begonst te schieten,
ende sij schoten terstont wederom met 5 halve canons ende 1 veltstuck op de strange
geplant, twelcke een goede wijle duyrde ende oudertusschen quam heur volck deur
de duynen vast aen. Sijn Excie nam terstont een deel vande musquettiers vande garde
om de schermutsinge te beginnen ende doen stont sijn leger in dese ordre: Hij was
selfs met alle de cavalerie over de duynen op tvlacke velt, verdeilt in 18 trouppen,
doch so, dat elck commandeurs trouppen bijeen stonden. De avantgarde te voet
bestont van 43 vendelen knechten, die gestelt waren in 9 bataillons als vooren, ende
dese was heel starck. De bataille was niet so starck ende hadde mer 26 vendelen
knechten verdeilt in 4 bataillons, te weten, de Francoisen in 2 trouppen ende de reste
elcx in een. De arrieregarde was van 27 vendelen, mede verdeilt in 4 trouppen als
vooren. De avantgarde was meest in de duynen, een trouppe op de strange ende 2 in
de clingen, maer de bataille ende arrieregarde waren alles deur de duynen tot in de
clingen getogen. Naernoen ontrent half vier uyren was den viant so naer gecommen,
dat niet alleen dvoors. musquettiers vande garde aende hant waren, maer begonnen
in de duynen beide de avantgarden aen malcanderen te commen ende met musquetten
ende roers dapper te schieten, ende daermede begonst de slach met een seer
schrickelijck geluyt, so dat men niet dan schieten, roupen, trommelen ende trompetten
en hoirde. Sijn Excie siende tvoetvolck aldus aen malcanderen commen, ende dat tijt
was met de cavalerie mede te beginnen, dede eerst Graef Lodewijck met 3 vanen
ruyteren, te weten de sijne, die van Sijn Excie ende van Graef Hendrick op den viant
chargeren, te weten op heur cavalerie, ende naer hem mede chargeren Marcel Bax
met sijn vane ende die van Paul Bax ende La Sale. Dese treften so dapper, dat se
meest alle de ruyteren van des viants avantgarde braecken ende in de vlucht brachten,
doch met diverse evenementen. Marcel Bax met sijne ende de ruyteren van Paul Bax
vervolchde een partie ruyteren vanden viant totte poorte van Nieupoort toe; Graef
Lodewijck mette sijnen vermaeckte hem op tvelt, ende keerde wederom met oick de
ruyteren van La Sale, daeraf den ritmeester dwers deur den viant was
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gedrongen ende gereden naer Oisteynde, daerinne hij niet voorsichtich genouch en
dede. Bax bracht naer sijn ruyteren weder in ordre ende quam op tvelt bij Sijn Excie,
die middelertijt noch de ruyteren van Graef Frederick aende charge gesonden hadde,
die mede met tamelijcke advantagie chargeerden. Daer en tusschen vocht tvoetvolck
evenseer in de duynen met musquetten, roers ende piecken ende met een schrickelijck
getier, ende schenen vrij deurgaens oick te voet advantagie te hebben, omdat onse
advantgarde starcker was als die vanden viant, so dat ons volck noch niet dan voordel
schenen te nemen ende den viant repousseerden. Daernaer dede Sijn Excie noch
chargeren 3 vanen harquebusiers, beleit bij den ritmeester du Bois (die voor sijn
persoin in tleger was gebleven) te weten de vanen van Panier, Batenberch ende
Conteler. Dese in plaetse van te fonceren, swenckten ende wenden af ende schooten
so mette lange roers van tersijden op 2 vanen lanciers vanden viant, dwelcke op heur
terstont in flancke indruckten ende heur in desordre ende op de vlucht brachten, so
dat se oick braken met heur vlucht de 2 vanen van Bax die aenquamen om heur te
seconderen. Den viant druckte so aen, dat hij ten delen voorbij reedt 2 compagnien,
die met Clout op tvelt stonden ende heur daer vermaeckt hadden, die doen den viant
weder in flancke chargeerden ende afsneden, daerdeur den viant weder op de vluchte
quam ende een goet deel ruyteren verloor, hebbende altoos 2 vanen vande sijnen 7
vande onsen in desordre gebracht. Ende terwijle men die weder in ordre soude
brengen, dede Sijn Excie weder chargeren aen Stakenbrouck met 2 vanen, de sijne
naer Oostende wesende, Graef Lodewijck ende naer oick aen Graef Frederick, ende
hielt Balen met 3 vanen altoos voor reserve.
Onse advantgarde vocht daer en tusschen even opiniaterlijck, ende sonderlinge veelen
vande Engelsen, tot dat den viant siende dat sijn advantgarden te swack was, sijn
bataille, die heel starck was, aenbracht, die doen versch aencommende seer hart tegen
onse advantgarde vochten ende ten lesten dselve meest alles braecken ende in desordre
brachten, in twelcke den Generael Vere gequetst werde van een schoot, ende uyten
slach wech reedt, om hem te doen verbinden, maer den Colonnel Horatio Veer, siende
dese desordre, creegh bij hem den lieutenant colonnel Sutton metten capitein Ogle,
capitein Lauwer, lieutenant van des generaels vendel ende capitein Farfax, ende
bracht met behulp vande selven wederom in ordre ontrent 600 ofte 700 man uyt alle
de trouppen vande Engelsen, met dwelcke hij doen met een sonderlinge resolutie
weder ging chargeren de grootste trouppe vande bataille vanden viant, die starck was
over de
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2000 mannen, ende vocht daertegen so opiniaterlijck dat den viant hem qualijck
konde breecken ofte doen keeren. Sijn Excie siende dat den hoop hem te groot ende
te swaer was, dede eenige compagnien ruyteren daerop in flancke geven, die wel een
deel van dien in desordre brachten, maer de reste, vervoucht met heur advantgarde,
bleef den Engelsen ende Vriesen te machtich, daerom hij oick sijn bataille dede
advanceren ende t’regement vande Walen aentrecken om heur te seconderen, die
deden mede een brave charge ende hielen goede ordre om mette roers ende musquetten
wel te schieten, dewijle sij weinich piecken hadden om vast te staen. Doch eer desen
te degen aende hant quamen was de trouppe vanden Colonnel Horatio weder
gebroocken ende meest alle onse avantgarde begonst te deisen ende advantagie te
verliesen, ende terwijle Sijn Excie met sijne ruyteren, de ruyteren vanden viant hier
ende daer chargeerde, sondt hij noch aen de Switsers om den Walen te seconderen
ende naer heur oick de Francoisen in 2 trouppen, om den viant so t’elcken nieu werck
te geven ende met versch volck te doen vechten, die elcx deden dat sij mochten, maer
onse advantgarde moede ende meest gebroocken wesende, en konden sij den viant
niet doen wijcken. Oick ging onder dien mede aen tbataillon Engelsen dat op de
strange stondt met een goede resolutie om te forceren tgeschut vanden viant, daertegen
weder een trouppe voetvolcx vanden viant aenquam, gesecondeert met eenige
ruyteren, die op de Engelsen chargerende dselve braacken ende deden wijcken, ende
met alle dese chargen begonst den viant in de duynen voordel te crijgen, doende de
onsen duyn achter duyn verliesen, te meer so se ten lesten oick braecken ende in
desordre brachten alle de bataille van Sijn Excie. Dwelcke dat siende ende met veel
chargerens van sijne ruyteren alle de ruyteren vanden viant meest op de vlucht
gebracht hebbende, daerdeur oick sijne ruyteren alles gebroocken waren ende in
desordre gecommen, uytgeseyt alleen de vanen van reserve, dede hij aencommen
ende mede chargeren de arrieregarde, te weten, de Duytsen in 2 trouppen, naer heur
t’regement van Huchtenbrouck, ende ten lesten oick t’regement van Gistelles, om
middelertijt weder in eenige ordre te brengen de reste van sijn cavalerie, die hij met
bidden ende smeecken versocht ende vermaende doch ordre te willen houden, dewijle
doch geen ander uytcomtste en was, als van winnen, sterven ofte verdrencken; terwijle
van desen, werde den wagemeester geschooten ende alle de wagens quamen op de
strange in desordre ende begonnen in confusie over malcanderen te rijden, veel heel
diep ter zee inne. Veel conducteurs ende
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gevolch vanden leger, ende oick eenige ruyteren ende soldaten die heur onder de
bagagie begeven hadden, liepen uyt verveertheit mede in zee so diep, dat velen
verdroncken, twelcke bijgecommen was, omdat de carroije te dicht op tcrijsvolck
was gevolcht ende doen die wijcken mosten, dede men de carroije keeren ende
teruggaen, daeruyt desen schrick quam. Daer lach aen t’eynde vanden haven een
schip op droogh, daer de heere Vere, mogelijck despererende vande uytcomtste van
desen slach, diep deur twater rijdende, inneweeck. Den ritmeester Gent, die mede al
vrouch gequetst was, ende anderen liepen mede daerinne, so dat tschip so vol volcx
liep, datter niet meer inne en conden. De creet onder de vrouwen ende kinderen werde
uytermaten groot ende den schrick overal ijsselijck. De trouppen vande arrieregarde
vochten d’een voor d’ander naer met tamelijcke ordre ende steuyten doen wat de
macht vande bataille vanden viant, maer so den viant ten lesten mede sijn arrieregarde
dede avanceren ende sach dat meest alle sijne ruyteren op de vlucht waren, drong
hij met alle sijn voetvolck te gelijck met een uytnemende couragie so dapper aen,
als of hij de fortune hadde willen vercrachten. Doen begonst tvoetvolck van Sijn
Excie alles te wijcken, so wel op de duynen als in de clingen, ende sonderlings drong
een trouppe vanden viant op de strange, die d’Engelsen daer gebroocken hadden
uytermaten dapper aen, om de canon van Sijn Excie daer staende te vermeesteren.
Daer waren weinich trouppen van Sijn Excie die den rug keerden, omdat niemants
daertoe en quam als t’regement van Gistelles ende een trouppe vande Francoisen,
maer evenwel was twijcken generael van alle tvolck, duyn achter duyn, ende plaets
achter plaetse verlatende ende so groot ende duyrde so lange, dat scheen dat alle
saken verloren gingen, te meer so Sijn Excie doch noch de reste vande cavalerie niet
weder in ordre hadde konnen brengen, waerom elckeen met bedroefden oogen begonst
te sien, of oick de Heere die florissanten staet vande Nederlanden also soude laten
ondergaen ende accableren. De saken quamen so verre dat den viant ging meester
werden vanden canon van Sijn Excie. Dselve was op tvelt ende scheen alleen
onverschrickt te wesen, roupende, biddende ende smeeckende, dat elckeen de
desperatie voor meester wilde nemen ende liever vechtende sterven, dan alles
verdrencken ende versmoren, dat de saken noch sonder hoipe niet en waren, ende
bracht so met die wegen weder eenige ruyteren in ordre ende verstaende dat de canon
op de strange in so grooten danger was, sondt hij derwerts ende om op des viants
voetvolck te chargeren de 3 laeste vanen van reserve onder tcommandement van
Balen, om de saken
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te secoureren. Dese verdeilden heur dat Balen chargeren soude op de strange, Vere
in de clingen ende de vane van Cicil in de duynen. Dese quamen recht op de duynen
als den viant dicht bij tgeschut was gecommen, ende als de laeste schooten daermede
gedaen wierden met goede operatie op den viant ende tgeschut voorts geabandonneert.
Balen dede in tpasseren vande duynen langsaem rijden, om de peerden in asem te
houden, maer wesende op strange gecommen, chargeerde met furie op des viants
voetvolck, dat doen daer alleen was, hij nam se inne van tersijden ende over de
musquettiers, die weinich schooten, omdat se meest gelost hadden op de Engelsen
die voor heur opweecken ende brack se also ende bracht se op de vlucht, so dat velen
van heur dootgeslagen ende daer gevangen werden. De ruyteren van Cicil in de
duynen chargerende steuyten daer den viant ende braken eenigen, ende die van Vere
renverseerden mede een heel bataillon in de clingen, twelcke doen tsamen
veranderinge in de saken gaf, want d’Engelsen ende Vriesen, die langes de duynen
weecken, begonnen weder te staen ende thooft te bieden, ende ontrent 150 pieckiers
vande Vriesen aenvallende, deden den viant weder een duyne quiteren, ende daerop
begonnen eerst de bootsgesellen ende canoniers bij tgeschut te roupen val aen, val
aen, ende anderen, sonder fundament nochtans, victorie, victorie, op welcken roup
alle tcrijsvolck van Sijn Excie even dapper begonst aen te dringen ende den viant
alleenskens terug te wijcken, daerop doen tvolck van Sijn Excie heftiger aendrong,
waerdeur in de vluchte quam een trouppe ruyteren, die den viant in de duynen noch
van reserve scheen te houden ende doen werde sijn voetvolck vande laeste ruyteren
verlaten. Sijn Excie dat siende ende weder in ordre gebracht hebbende eenige ruyteren,
sondt dselve in cleine trouppen aen, om des viants voetvolck, die noch al wijckende
vochten, in flancke te chargeren, om die alles te breecken, daerdeur den viant
eyntelijck in de volle vluchte quam ende doen begonst de victorie haer voor Sijn
Excie gehelijck te openen, hebbende den slach geduyrt van half vier uyren af tot over
seven uyren toe. Den viant vluchtende werde bij tvolck van Sijn Excie seer vervolcht
langes de duynen, maer Sijn Excie noch vresende eenige desordre, creegh eenige
vanen ruyteren aende hant, die hij in ordre bracht ende op tvelt vast hielt. Hij dede
mede versamelen de regementen van Gistelles ende Huchtenbrouck ende meest alle
de Walen, om die tegen een val van noot bijeen te houden ende bleef also victorieus
ende meester van tvelt. T’is apparent indien des viants cavalerie so animeus gevochten
hadden als de infanterie, dat hij de victorie soude vercregen hebben, maer
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God mogelijck aensiende de larmen ende tranen dergeener, die in heure benautheit
hem aenbaden, gaf haer de vrese ende dede de cantse die voor den viant heel apparent
was, ten lesten in een oogenblick verdraijen, die men oick alleen de victorie heeft
toe te scrijven, omdat hij de God der heircrachten is ende niemant met reden dselve
soude konnen toescrijven een hoip volcx, die alles al aen t’wijcken ende velen op de
vlucht waren. Den Almirante van Arragon (dien schrick van Duytslant ende de
gansche cristenheit) was in dese slach bij ordre vanden Ertshertoge geweest bij de
gemutineerde ruyteren om ordre op heur chargeren te stellen, sittende op een
bidé-peert, omdat hij niet en meynde selfs daer te chargeren ofte gechargeert te sullen
werden, dan in de tweede charge die de compagnie van Pierre Panier dede op een
deel van deselve gemutineerden, werde hij Almirante daer onder de voet gereden
ende bij eenige Spangiaerden onder Panier bekent ende gevangen genomen wel een
groot half uyre voor de vluchte van heur volck ende so afgebracht. In desen slach
hadde den viant groot verlet gehadt, dat de sonne hem altoos in de oigen stont, ende
dat hij den wint so en tegen hadde, dat stof ende roock al op hem ende sijn volck in
tgesichte dreef, al mede deur de gehenckenisse Godes, die sijn volck barmhartelijck
aensach. De ruyteren van Oisteynde, die te vooren niet te vinden nochte te peerde te
crijgen waren, merckende uytet stof ende de lopers dat den viant op de vluchte was,
waren welhaest te peerde om doen naer te loopen, ende tvoetvolck liep oick so veel
uyter stadt, dat de Staten de poorten mosten doen sluyten, om te beletten dat alle
tvolck vande stadt niet uyt en liepe. Dese vervolchden mede een goet deel vande
vluchtende, sloegen noch velen doot ende cregen noch verscheiden peerden ende
gevangenen, maer hadden sij te voiren de couragie gehadt tot op den wech van
Leffingen te commen, so souden se den Ertshertoge ontwijffelijck gecregen hebben
ende alle de reste van tvolck lichtelijck konnen verdelgen ofte die gedwongen deur
de reviere te loopen ende te versmoren+. Immers omdat 20 ruyteren van Oisteynde
eerst op den engen
+ Hoewel de opmerking volkomen juist is, die Duyck eenige bladzijden vroeger maakt omtrent
het groote voordeel, dat de ruiters uit Ostende hadden kunnen aanbrengen indien zij den
vijand in den rug hadden bedreigd, zoo is het toch duidelijk, dat de aanwezigheid van dat
krijgsvolk, zelfs in weerwil hunner werkeloosheid, tot de detachering van Don Louis de
Velasco met 2000 man (Carnero en Campana zeggen 4000) heeft aanleiding gegeven. Carnero
geeft het gemis van die troepen op het slagveld dan ook aan als eene der redenen van de
nederlaag, die hij overigens hoofdzaketyk aan de houding der Spaansche kavalerie toeschrijft.
‘Algunos’, zegt hij, ‘han discurrido sobre este mal suçesso, y todos dan culpa a la desorden
que huvo en la cavalleria, y esta la atribuyen a no tener caveça que las governase y pusiese
en los puestos que convenia, porque faltava en ella el comissario general Juan de Contreras
Gamarra que era platiquissimo, y Don Ambrosio Landriano que se quedo enfermo en Bruçelas.
Y es cierto que si la cavallera con su fuga no rompiera el esquadron de la ynfanteria que
aviendo los de la frente suvido en la duna y ganado dos pieças de artilleria, que pasaran
adelante con la victoria, porque la ynfanteria del enemigo empeçava ya a blandear. Pero no
lo permitio Dio por sus secretos juycios ni que los Catolicos acometieran al enemigo con
todas sus fuerças sin dejar tan gran golpe de gente atras con Don Luis de Velasco’. (Guerras
civiles de Flandes, Lib XIV, Cap. 9.)
Opmerkelijk is het, dat een berigtgever uit Keulen, die den 9en Julij een vrij naauwkeurig
verslag geeft van den loop der krijgsbewegingen, mededeelt, dat het juist de bevelhebbers
van de Spaansche kavalerie waren, die na het innemen der schantsen bij Ostende den aanval
op het Staatsche leger afrieden. ‘Inmittels dieser zurüstung und ermanung’, schrijft hij, ‘hatt
sich die Spannische reutterei nicht konnen vertragen mit den votis der Obersten vom
Fueszfolck nnd hauptleuten von gemeltten Reuterey seindt der Meinung gewest, man sollt
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wech waren, coosen veele al twater, daeronder men seide dat den Ertshertoge was,
maer siende daernaer dat dselve ruyteren verveert werden ende wechreden, salveerden
sij heur doen alles deur denselven wech ende over de brugge naer Leffingen, sonder
dat oit yemant heur tot Leffingen toe vervolchde. Dese victorie was voor Sijn Excie
heerlijck, so omdat se vercregen was op sijn viant, in viande landen, als omdat hij
die gekregen hadde op een victorieusen viant, ende daerinne den slach meest gegaen
was over de Spangiaerden ende Italianen, die den meesten macht vanden viant waren
geestimeert, ende nu alles vooraen quamen als om mer te nemen de vruchten vande
victorie, die se meynden in handen te hebben. Sij was evenwel seer bloedich ende
met veel bloets verkregen, omdat Sijn Excie van sijn volck wel ontrent 1000 mannen
verloor, die doot bleven, ende noch wel 700 die swaerlijck gequetst waren. Onder
de doden verloor hij 3 ritmeesteren met namen Conteler, Hamylthon ende Barnard
(commanderende de compagnie van Graef Hendrick) met Jaques de Wael, lieutenant
van Batenberch ende meer andere officiers. De Engelsen verlooren vijf capiteinen
als Jaxley, Honiwod, Tyrrel, Duxberi ende Pyrton, met den lieutenant van Horatio
Vere ende verscheiden mindere officiers. De Vriesen verlooren twee capiteynen,
Holsteyn ende Assuerus. De Francoisen verlooren mede 2 capiteinen, met namen La
Simendiere ende Mariscot. Van Graef Ernst regement bleef doot den capitein Stael.
De Walen verlooren

mit der erhalttener und erworbener victori sich für diszmahl begnügen laszen, dan der feindt,
so alda dermaszen beschloszen, das er Ihnen nicht entlauffen kontte, mit hülff des landts und
anderer Kriegsleut, welche Ihnen folgten, mehr und mehr beschlieszen und ohne Schlag und
Stösz, in äuszerste noth bringen, und da er sich über See zum Theil salviren wollte, alsdan
den rest ohne einig gefahr und verlüst des volcks angreiffen undt bisz uffs haupt erlegen’.
(Arch. van Z. M.)
Den 13en October werden van de veertien vanen kavalerie, die de Spanjaarden bij Nieuwpoort
in ’t gevecht bragten, elf gecasseerd. (Zie Duyck’s Journaal op dien datum.)
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den capitein Jan de Bou met vele lieutenanten, vendrechs ende andere officiers van
alle regementen. Vanden viant sijn in de duynen ende op tvelt dootgebleven gelijck
tsedert uyte tellinge der dooden geestimeert werde ontrent 3000 mannen, ende
daeronder veel heeren, edelluyden, capiteinen ende officiers van marcque, sonderlings
vande Spaense ende Italiaense natie ende eenige Italiaense heeren versch in tlant
gecommen om den crijgh te sien, behalven degeenen die hier ende daer in de vlucht
dootbleven ende in de slooten ende wateren versmoorden, want men tsedert verstaen
heeft, dat een groot deel volcx bijnaest heel naeckt ende oick velen gequetst te Brugge
waren gecommen, ende dat den Ertshertoge selfs met grooten haeste was gevlucht
ende tot Oudenburch niet hadde derven blijven, maer noch dien nacht voorts gereden
was naer Brugge. Op hoipe vande victorie van smorgens was seer veel bagagie voorts
gecommen tot Leffinge toe, maer de voerluyden siende de vlucht van heur volck,
spanden de peerden uyte wagens ende liepen wech, ende lieten de bagagie daer staen,
die de gansche volgende nacht daer bleef. Anders waren vanden viant gevangen wel
600 personen, daeronder den Almirante voors. mette colonnellen Caspar Çapena
ende Luys del Villar, den Seneschal van Montelijmart, genaemt le Comte de la Fere
(die naer tot Oisteynde storf vande quetsuren) den Grave van Salms seer gequetst
eude Juan Cesate, ritmeester, met den cornet van Verdugo. Noch Vespasiano Stanco,
Vespasiano Magio, Juanni Baptista Gambaloiti, Decio Magio, Flaminio de la Verde
ende Jeronimo Roock, alles Italiaense capiteinen met 2 adjoudanten als, Camillo
Magio ende Angeli de Mariville, Don Luys de Monroy d’Avila, Don Diego
Didiacques, Hernando Mota, Don Caspar Morechon, Don Frco d’Eirarchaval, Frco
Ruys d’Aguira, Luys Peraça, Diego Calvo de Villalobos, Matthias d’Ostanges, Symon
Antheunis, capitein Lignan, Juan Navarro, alle Spaense capiteinen en chef, met Don
Pedro de Montanegro ende Frco Guevarra, gereformeerde capiteinen. Vande
Nederlantse regementen George d’Uyterwijck, Herry Flud, Robert Gliens alias d’Eyer,
Guillame Carré, Herry Jerves, Pieter Fiers, Jan Hayon ende Martijn Meinarts,
capiteinen van vendelen, met Claude de Lanoy dit la Moterie, gereformeert capitein
ende meer anderen, die naderhant versteecken ende verduystert werden, daeronder
noch waren verscheiden adjoudanten ende seer veel domesticque dienaers vanden
Ertshertoge ende Almirante ende onder dien van Marque comte Carlos Resyn, den
heere van Nertur de Croy ende Don Diego de Gousman, pagien vanden Ertshertoge,
Don Pedro de Montemajor, edelman van sijn huys ende Juan de Sinte Stevan, soin
vanden grooten pagador,
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met cocks, archers, hellebardiers, dienaers vande camer, vande stal ende meer anderen
ende bovendien wel hondert alferes, so vivos+als gereformeert ende veel andere
crijsofficiers. Men creegh vanden viant wederom alle de vendelen, die se gecregen
hadden vande regementen bij heur op huyden verslagen ende noch in de t’negentich
vendelen vande heuren met 4 cornetten ende een costelijcke geborduyrde standaert,
die men verstont dat de gemutineerde ruyteren gevoert hadden. Men creegh mede
vanden viant wederom de 2 halve canons op huyden bij Graef Ernst verlooren, ende
daer en boven noch 4 halve canons ende 2 veltstucken ofte halve coleuvrins met veel
amunitie, die hij met hem gebracht hadde, die in de vlucht alles op de strange verlaten
waren. Dese victorie werde vervolcht tot in de nacht, daerom seer qualijck alle tvolck
weder konden bijeen gebracht werden. Sijn Excie ging met eenige trouppen bij den
duyster logeren op tvelt vanden slach, niet wijt vande kercke van Westeynde, daer
alleenskens meer trouppen quamen, maer mits de nacht duyster was en konden sij
niet alles bij hem commen. Hij dede snachts bij hem brengen om wat te eeten den
Almirante ende begaf hem daernaer te ruste, danckende ende lovende God van dese
victorie ende van also ontcommen te wesen de pericule daerinne hij was geweest.
Graef Willem siende dat den twist ende scheuringe vande regieringe van Vrieslant
meer toenam, ende dat de gedeputeerden van Ostergoe ende Westergoe gansch af
weigerden weder tot Lieuwaerden te commen, schreef een lantdach uyt van
volmachten om bijeen te commen ende den twist ter neder te leggen, dan dat werde
bij velen so qualijck genomen ende geinterpreteert, alsof hij sich de souverainiteit
vande provincie hadde willen aennemen ende hem toeeigenen macht om den Staten
te bescrijven (hoewel in dese landen de stadhouders altoos de Staten hebben mogen
bescrijven ende geen dienaers ongeoirloft en behoirt te wesen in grooten noot heur
meesters te ontbieden) ende de animositeit ging so verre, dat de gedeputeerden van
Ostergoe ende Westergoe heur principalen screven dat se op de bescrijvinge vanden
stadthouder niet commen en souden, ende doen se niet en quamen, en const tot
nederlegginge vande swaricheiden niet gedaen werden, also ist seer moeijelijck in
sake van state te doen te hebben met heete verwerde hoofden, want al hadden de
gedeputeerden van Ostergoe al eenich recht om tot de scheidinge te commen, nochtans
naerdien de regieringe van tlant in de scheidinge niet en const blijven staen, en

+ Alférez vivo – Vaandrig in werkelijke dienst, in activiteit.
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behoirden sij niet af te weeren ende te verwerpen de rechte middelen, die dienen
mochten, om malcanderen te verstaen ende den staet weder te vereenigen, als was
t’middel vande volmachten ofte de principalen vande Staeten selfs.

[Den 3en Julij]
Den 3en Julij was schoin weder. Sijn Excie siende sijn leger vol alderhande
gequetsten van sijn eigen volck, vol gevangenen ende plunderinge vanden viant
ende sonder eenige vivres, mits alle de schepen wech waren, ende tvolck de vivres
heur uytgedeilt in den slach afgeworpen hadden, besloot voor eenige dagen naer
Oisteynde te gaen, om sijn volck te refraischeren, alle de gequetsten te mogen doen
verbinden ende cureren, ende ordre te stellen op de gevangenen, ten einde sijn leger
daeraf mocht ontledicht worden, mogelijk meinende oick, dat den viant sijn verlies
niet haest en soude konnen repareren. Desen raet was wel goet ende aengenaem voor
den soldaten vanden leger, maer periculeus voor de staet van tlant, omdat apparent
was, dat indien men stracx op Nieupoort aenging, terwijle den schrick groot is, dat
se haest tot desperatie souden commen ende de plaetse overleveren, die men mogelijck
niet lichtelijck en sal konnen crijgen als den schrick wat gepasseert, ende de saken
weder wat verseeckert sullen wesen, beneffens dat men nu wel weet, dat niet veel
crijsvolck in stadt en is, ende dat den viant mogelijck terstont veel crijsvolckx daerinne
sal senden om tleger op te houden ende tijt te hebben om sijn saken te radoubberen.
Doch eenigen die desen raet dreven, maeckten de plaetse seer swack, so dat Sijn
Excie die soude konnen becommen alst hem beliefde, hoewel anderen meinden, dat
men daermede ging verliesen een groot deel vande vrucht van so sorgelijcke victorie.
Volgende dan dvoors. resolutie brack alle tleger op, ende ging logeren op tvelt bij
St Mariekercke, ende Sijn Excie tooch naer Oisteynde om metten Staten op alles
naerder te delibereren. Tcrijsvolck tot Oisteynde was so verwoet op den viant, om
den slach van gisteren over heur gevallen, dat se so binnen als buyten de stadt alle
de gevangenen vanden viant, die daer quamen, dootsloegen, tot dat Sijn Excie met
harde ende strickte bevelen ende mette hooge hant des dede verbieden ende beletten,
naerdat noch wel 30 ofte 40 mannen daer gesnoevelt waren. Den Colonnel Edmonde
dede tot Oisteynde brengen 7 capiteinen, 10 lieutenanten ende 11 vendrechs van sijn
regement uyte doden gehaelt, die hij dede begraven. Uyt Oisteynde werde eenich
volck naer Oudenburch gesonden om te weten of den viant daer noch was, maer sij
bevonden de plaetste noch beset, ende verstonden dat Don Luys de Velasco al vrouch
naer Brugge getogen
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was, om daer tleger weder te vergaderen, daer bij hem quamen ten lesten Graef
Frederick vanden Berge, den Grave van Barlaymont, den Graef van Busquoy, de
Colonnellen Monroy ende la Bourelotte ende meer anderen. Men verstont mede dat
den Ertshertoge vrouch metten dach tot Brugge was gecommen ende mer een uyre
ofte 2 vertouft hebbende, voortsgetogen was naer Gent naer de Infante. Sijn Excie
dede noch desen dach onder sijn crijsvolck bevelen, dat se alle de gevangenen vanden
viant souden brengen tot Oisteynde om daerop geteyckent ende voorts bewaert te
worden, ende dat men oick alle de gequetsten binnen de stadt soude brengen om
verbonden ende voorts naer andere steden gesonden te werden om te doen cureren,
om also sijn crijsvolck metten eersten daervan te ontlasten. Tmeeste deel van desen
dach bleef de verlaten bagagie vanden viant noch tot Leffingen staen, sonder dat oyt
yemant vande onsen so verre reedt ofte daernaer sach, twelcke die van Oudenburch
bemerckende, sonden eenige peerden om de wagens te halen ende weder tot
Oudenburch te brengen, daerinne ons volck heur lelijcken versagen, ende was te
verwonderen dat naer so groote victorie so weinich affectie ofte lust onder tvolck
was om die wel te vervolgen ende heur prouffijt daermede te doen.
De Heere van Oldebarnevelt schreef terstont van desen slach aen Caron in Engelant
om de Coninginne des aen te dienen. Ende so hij van desen naer den ontfang vande
brieven rapport aende Coninginne dede, was dselve daerinne so verblijt, dat se hem
in den raet dede commen ende wel 3 uyren blijven, omdat se heur niet en const
versaden vande tijdinge, seggende ten lesten dat de Staten so wel regierden, dat sij
ende alle Princen mosten bekennen, dat dselve heur meesters waren ende om wel te
regieren van heur behoirden te connen leeren, ende seide dat se God op haer knien
daerover soude dancken.

[Den 4en Julij]
Den 4en Julij was windich weder. Tleger bleef stille leggen, ende Sijn Excie leide
metten Staten in deliberatie of men naer Sluys ofte weder naer Nieupoort soude gaen.
In tstuck van Sluys werden veel swaricheiden geimagineert ende daertegen stont seer
de resolutie van thooftdessein (so men dat noemde) om naer Duynkercken te gaen,
want of sij wel te vooren in die pericule waren gevallen van te moeten slaen op de
persuatie die sij hadden, dat den viant mits de muterie geen leger en soude konnen
bijeen brengen, en geloofden sij nu noch te meer, dat den viant dit verlies niet en
soude konnen repareren, ofte men soude hem Nieuport ende andere plaetsen wel
afnemen, ende bleven daerom te vaster staen op tpoinct van om weder naer Nieupoort
te gaen, daerop nochtans niet
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eyntelijcx geresolveert en worde. Daerentusschen werden tot Oisteynde begraven
de ritmeesteren Conteler, Barnard, den wagemeester Johan Langley, den lieutenant
de Wael met meer anderen, ende de gevangenen vanden viant werden daer in de
kercke gebracht ende opgeteyckent, die bevonden werden in crijsvolck ten getale
van 520 personen, daeraf de meeste helft waren Spangiaerden, veel ltaliaenen, ende
vande Walen ofte lantsaten de minste. Men dede mede in scheepen doen om naer
Hollant ende Zeelant gevoert te werden alle de gequetsten vanden leger, die bevonden
werden te wesen over de 700 menschen, behalven verscheiden anderen die noch
binnen Oisteynde bleven omdat se te seer gequetst waren. De Staten deden ordre
stellen op de begravinge van heur volck, die bij de schantse Albertus des morgens
verslagen waren geweest, maer alle de doden vanden viant liet men leggen in de
duynen, die noch lang daernaer lagen, ende ten lesten met sant meest overstooven.
Ontrent dese tijt ontfingen de Staten Generael tot Oisteynde wederom brieven van
Bassigny ende de anderen, daerbij sij, antwoordende op der Staten scrijven, alsnoch
versochten pasport om selfs te mogen commen ende heur last te openen. Hierop
communicatie met Sijn Excie gehouden, werde bij aendringen van eenigen
goetgevonden, dat men heur pasport verleenen soude om tot Bergen op den Zoem
te commen, om te sien of men met die communicatie eenige beroerte in die landen
konde maken, dewijle sij noit so weinich Spangiaerden daer gehadt en hadden als
nu, dat se meest verslagen waren ende de provincien best de middel hadden om heur
selven vrij te maken. Met dit geimagineert voornemen werden heur pasport vergunt
om tegen den 20en deser tot Bergen op den Zoem te commen, daer men heur hoiren
ende ten meesten dienste vande landen soude bejegenen.

[Den 5en Julij]
Den 5en Julij was schoin weder, ende omdat den wint starck noortwest was en konden
geen schepen uyte haven commen tot groote beswaernisse vande gequetste soldaten,
die in de schepen bleven leggen sollen. Tleger bleef noch tot Oisteynde stille, ende
al wast dat men begonst te seggen, dat den viant hem bij Brugge weder rallieerde,
ende dat men daerom naer alle redenen van oirloge behoirt hadde Oudenburch
wederom inne te nemen ende wel te besetten om in tlant van Vlaenderen een open
pas te houden ende so naer aen Brugge te mogen commen, dat men de versamelinge
daer hadde mogen beletten, so werde des evenwel versuymt al op die onseeckere
persuasie, dat den viant sijn schade niet en soude konnen verhalen ende sijn leger
hermaken, ende daerom werde hem tvaste
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lant rontsomme beset gelaten ende ons leger besloten gehouden tusschen de moerassen
ende de zee, als of men t’allen tijden, wanneer men begeren soude, wel een vande
passen om in Vlaenderen te commen, soude konnen crijgen, daerinne velen meinden
dat onvoorsichtelijck gehandelt werde, want gecommitteert sijnde die faute, dat men
de vrucht van so schoinen victorie op Nieupoort niet en hadde vervolcht ende gelet
dat tusschen Nieupoort ende Sluys mer 3 wegen en sijn om vande duynen in tvaste
lant van Vlaenderen deur de moerassen te konnen commen, te weten den wech van
Blanckeberge naer Oudenburch, den wech van Oisteinde langes Bredene naer
Oudenburch ende den wech van Mariekercke naer Leffingen ende Snaeskercken,
die alle 3 enge ende met schantsen beset waren, so meinden sij, dat men den viant
alle voordel liet om Oisteynde even benaut te houden, tbinnenste van Vlaenderen
met cleine macht te konnen beschermen ende om met een half leger alle de desseinen
van Sijn Excie alomme te konnen difficulteren. Doch de aenporringe vande executie
van thooftdessein op Duynkercken +ende de vaste persuasie, dat men Nieupoort ende
Veurne sonder groote moeite soude konnen winnen ende dan passen genouch in
Vlaenderen hebben, dede dit alles passeren ende alleenlijck dencken, hoe men metten
eersten weder naer Nieupoort soude gaen, daertoe men ten lesten last gaf aen alle
tleger wederom voor 4 dagen vivres uyt te reicken ende om de ontcommen Schotten
ten getale van ontrent 500 wederom te wapenen, die alles gereduceert wierden onder
de compagnien van Edmonde, Brog, Caddel, Hinderss. ende Kair, die noch in tleven
waren, ende vanden Sergiant Mayor ... Nijs ende Jacob Philps, lieutenant van capitein
Michel, die mede ontcommen waren ende van nieus capitein gemaeckt werden+. Men
delibereerde mede

+ Als een klein bewijs van het goed vertrouwen, dat de Algemeene Staten toenmaals nog in
het welslagen hunner verdere veroveringsplannen hadden, moge dienen, dat zij den 3en Julij
aan den Agent Sailly den schriftelijken last zonden om bij voorraad te ‘informeren, wye
binnen de steden van Nyenpoort, Duynkercken ende Grevelingen de rijckste ende partidichste
reeders van des vijants schepen sijn ende d’heeren Staten daervan adverteren’. (Resol. der
Staten Gen. 3 Julij 1600.)
+ Verder werd nog door de Algemeene Staten besloten, dat men de Engelschen met 800 man
zou versterken; de provinciën werden aangeschreven, hunne compagniën compleet te maken;
aan Graaf Willem Lodewijk werd verzocht, zooveel vendelen naar het leger te zenden als
eenigzins zou kunnen geschieden, en de Graaf van Hohenlo uitgenoodigd om met de eerste
gelegenheid vijf vanen ruiters en tien vendelen knechten naar Vlaanderen te zenden (Resolutie
der Gen. Staten 4 Julij 1600). De ligting in Engelant ontmoette geene zwarigheden:
integendeel, Caron schreef reeds den 8en Julij aan de Staten Generaal: ‘De Heere van
Oldenbarnevelt hadde mij oock vermaent, van U. M. E. wege, dat ick op H. M. soude begeeren
datter een nomber van 10 of 12 hondert Engelsche soldaten tot recrute hier opgelicht souden
mogen worden: daerin heeft H. M. oock geen swaricheyt gemaekt, maer mij tselve terstont
vrijmoedich geconsenteert’. (Gedenkst. van J. van Oldenbarnevelt, II, bl. 291.) Binnen vier
weken was dan ook reeds het grootste gedeelte van deze nieuwe ligting in het leger
aangekomen. ‘Hyer comen alle daghen nyeuwe Engelsche soldaten over, zoo datter nu ontrent
600 vande recreute hyer zijn aengecomen’, schreven de gedeputeerden van den Raad van
State den 29en Julij 1600 aan de Algemeene Staten. (Lias loopende van 1600, op het Rijks
Arch.)
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den Almirante Luys del Villar ende alle capiteinen ende officieren ende oick de
gemeine soldaten vanden viant gevangen naer Hollant ende Zeelant te senden, te
weten den Almirante met eenige vande principaelste op Woerden ende d’anderen in
de steden alomme te logeren, ende dat men se om bewaert te wesen soude doen
convoyeren met 4 oirlochschepen ende daerop selfs doen gaen den Almirante met
alle de capiteinen ende principaelste gevangenen om beter verseeckert over te
commen, ende dat men op de schepen, daerop d’andere gevangenen wesen souden,
eenige musquettiers te convoy soude doen gaen. Sijn Excie gaf aen Jan Hamilthon
de compagnie te voet vanden ritmeester Hamylthon ende dede die naer tleger commen.
Hij gaf oick de compagnie van Turqueau aen Charles Logier, die van Walraven
aenden soin van Piron, die van La Grappe aen Philips Cardon, lieutenant van van
der Noot, die van Busigny aen ... Waes, lieutenant van Rollé ende die van Gistel,
aen des overleden capiteins broeder. Hij gaf mede aenden Heere van Cruiningen de
compagnie van Stael ende die van Hans van Eyndhoven (die bijnaest alles ontdaen
was) aen Ernst Borck, lieutenant vanden colonnel Gistelles. De compagnie van La
Simandiere gaf hij aen Pommarede, die van Cormieres aen du Puys ende die van
Mariscot aen Chilandre, latende de Engelsen staen ter gifte vanden Heere Vere, ende
de Vriesche ter gifte van Graef Willem. Daerentusschen verstont men vast dat den
viant hem begonst te versamelen bij Brugge ende dat vele van sijn oversten, die men
meynde doot te wesen, daer bijeen waren, ende dat mer een van heur Colonnellen
in den slach doot was gebleven met namen Bastock, die t’regement van Standley
hadde, doch omdat men voornam weder naer Nieupoort te gaen, werde de brugge
naer Leffingen (daer den viant laest overgecommen was) gebroocken. Ende de Staten
screven aenden Coning van Vranckrijck ende Coninginne van Engelant van heur
victorie ende voornemen op Duynkercken te executeren ende versochten vrije toevoert
van vivres uyt derselver landen. Sij screven oick naerder aen alle de provincien van
dese victorie ende versochten daerbij dat se metten eersten de consenten wilden
voorderen ende innewilligen.
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[Den 6en Julij]
Den 6en Julij was seer regenich weder. De saken al blijvende bij de oude hoipe van
Duynkercken te konnen vermeesteren, toogh Sijn Excie met alle den leger weder naer
Nieuport, daer hij t’meeste deel van sijn leger mettet lage water deur de haven bracht
ende wederom ging logeren ten westen vande stadt, latende ten noorden aende cleine
vierboete achter den dijck de regementen van Gistelles ende Huchtenbrouck ende
beoosten de haven Graef Ernst met 6 vanen ruyteren. Hij dede terstont de approchen
beginnen langes den dijck vande vierboete naer de sluyse aldaer toe, ende scheen
hem gansch aen te stellen tottet beleggen vande stadt so veel tweder mocht geleyden.
Daer en tusschen waren de Staten tot Oisteynde doende, om ordre te stellen op
tverstercken van heur volck in plaetse vande dootgeblevenen, ende om des metten
eersten voer de Engelsen te doen, gaven sij aenden heere Vere een ordonnantie van
4000 £ ende voor de Schotten een ordonnantie van 3000 £ aenden colonnel Edmonde.
Ende omdat de Schotten dapper geslaegen waren, werde goetgevonden dat den
Colonnel om de racreute te doen selfs naer Schotlant soude gaen om den Coning van
alles met de beste bescheidentheit te mogen berichten. De Staten deden oick in
schepen doen den Almirante van Arragon, Luys del Villar, meest alle de andere
capiteinen ende officiers ende wel 350 gemeen soldaten om naer Hollant ende Zeelant
deur de steden gesonden ende daer bewaert te mogen werden. Ende om verseeckerder
over te commen, lasten dat men den Almirante met alle de principale gevangenen
op oirlochschepen soude doen gaen ende de reste in ledige schepen, daerop men
eenige musquettiers te convoy soude bestellen. Ende naerdat de Staten der Almirante
hadden doen begroeten, werde hij ende alle de anderen tscheepe gedaen, maer den
wint viel so contrarie, dat se dien dach mosten blijven leggen. De Staten ontfingen
noch een vendel, twelcke den Graef van Hohenloe in t’overquartier, in tconvoy van
Wachtendonck gekregen hadde met brieven van denselven Graef, dat hij met 5 vanen
ruyteren ende de regementen knechten van Duvenvoorde ende Wingaerden tot in
Zeelant gecommen was, waerom de Staten aen hem screven, dat hij met alle
mogelijcke vlijt tselve volck, of selfs naer Oisteynde brengen, ofte oversenden soude.
Vanden viant vernam men noch dat hij bij Brugge versamelde, ende dat Don Alfonso
d’Avalos daer mede gecommen was.

[Den 7en Julij]
Den 7en Julij was noch seer regenich weder, so seer, dat men in tleger voor Nieupoort
naulijcx yet doen konde, doch dede Sijn Excie evenwel sijn legers retrancheren, ende
de soldaten waren meest doende om heur tegen den grooten regen te hutten. Ontrent
den middach ende naernoen togen
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oick naer tleger de regementen van Piron ende vander Noot met de reste vande
Schotten ende gingen logeren bij Graef Ernst, ende men liet uyt Oisteynde vertrecken
naer Blanckeberge ende Brugge alle de suite ofte domesticquen van thuys vanden
Ertshertoge ofte den Almirante met den capitein Liegnan, die seer gequetst was, voor
aller welcker rantsoenen den Almirante voor sijn wechgaen geteyckent ende hem
verobligeert hadde. Vanden viant verstont men, dat sij vast voor Brugge vergaderden
ende dat Don Alfonso d’Avalos in poste gesonden was naer Hammont, om de
gemutineerde Italianen te persuaderen naer tleger te commen om dienst te doen,
waerdeur eenigen te grooter achten de faute te vooren gecommitteert, dat men niet
gegaen en was naer Oudenburch om van daer te disturberen de vergaderinge vanden
viant bij Brugge, ende altoos af te loopen ofte te brantschatten twest quartier van
Vlaenderen ende den viant vande middelen van dien te incommoderen, omdat se
meinden dat den viant niet onderlaten soude alles te bewegen om weder een leger
bijeen te brengen, te meer so men verstont, dat hij veel nieuwe lichtingen in Artois
ende Henegouwe dede doen, ende van daer naer hem ontbooden hadde alle de oude
garnisoenen met de benden van ordonnancie. In tleger van Sijn Excie was mettet
quade weder groot gebreck van broot, daerom seer gejacht werde om amunitiebroot
derwerts te brengen. Snachts dede Sijn Excie al voorts naer de stadt approcheren,
maer tweder was so quaet, dat men weinich uytrechten konde. Tot Oisteynde sterf
den capitein Pontoubert van t’regement van La Noue, die in den slach seer verhit
wesende, veel soutwaters uyter zee hadde gedroncken, ende daernaer de souticheit
van dien hadde willen wechnemen met drincken van asijn. Sijn compagnie werde
gegeven aen een edelman genaemt du Buisson.

[Den 8en Julij]
Den 8en Julij was tamelijck weder. In tleger was noch tvolck al meest doende om te
hutten ende de legers te retrancheren. De Staten Generael al voor heur vertreck uyten
Hage op aendringen van eenigen geresolveert wesende te hoiren spreecken de
gedeputeerden vande Staten Generael der landen onder den Ertshertoge wesende op
tstuck vande conferentie van vrede, ende nu siende dat de saken in Vlaenderen niet
so voorts en wilden als sij wel gemeint hadden, hebben voorgenomen van Oisteynde
naer Zeelant te vertrecken ende van daer naer Antwerpen te seinden de pasport voor
deselve gedeputeerden volgende heur voorgaende resolutie om tot Bergen op den
Zoem te commen, waerom sij heur met convoy hebben doen brengen in den leger
voor Nieupoort om aen Sijn Excie oirlof te nemen ende metten eersten te mogen
vertrecken, alwaer
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Sijn Excie heur in tlange de swaricheit van dit beleg communiceerde, in gevalle den
viant sijn leger weder bijeen konde brengen, ter oirsake dese plaetse qualijck te
besluyten was rontsomme, ende sonderlings aende sijde van Dixmuyden, ten ware
hij sijn leger noch voorder scheide, ende op dien wech mede een partije van sijn leger
bracht ende dselve wech met geschut te besetten, meinde hij dat tselve te veel tijts
requireerde. Daer en tusschen liet hij vast repareren de schantse aenden Nieuwendam.
De Staten bleven snachts in tleger ende men approcheerde vast ten noortwesten vande
stadt, alwaer den viant uyter stadt veel schoot ende snachts een valschen alarme
makende, uytet werck verdreef alle de werckluyden, die uyt vrese gingen loopen.
Sijn Excie dede snachts branden eenige bruggen, die uyt Veurneambacht naer de stadt
leiden, maer de brugge gaende naer Dixmuyden en konde men niet branden, omdat
den viant daer te goede wacht hielt.

[Den 9en Julij]
Den 9en Julij regendet seer. De Staten siende de swaricheit in dit beleg, stelden tselve
alles aen Sijn Excie, om daerinne te doen gelijck hij te raede soude vinden ende so
veel mogelijck ten minsten dese plaetse sien te crijgen om de reputatie vanden tocht
ende de contributie in Vlaenderen te mogen weder in train brengen +ende vertogen
daernaer wederom naer Oisteynde. Daerentusschen vont men hoe langer hoe meer
swaricheit in dit beleg, omdat tweder so quaet was, dat men naulijcx konde
approcheren, behalven dattet so hooch vloeide, dat alle de trancheen aenden
havendijck onderliepen, ende dat den viant vast rontsomme starcker werde, so dat
niet geraden gevonden en werde tleger noch eens te scheiden, om de stadt oick aende
Dixmuydensen sijde te besluyten. Hierom en vont Sijn Excie oick noch niet goet
tgeschut aen lande te doen, voordat alle approchen ende batterien gereet souden
wesen, twelcke naer noch veel verhinderinge causeerde, dede nietemin ten noorden
in den dijck voor de stadt een batterie maken tot 12 stucken, ende ten oosten over de
haven een batterie tot 4 stucken; ende om dselve wel te mogen bewaren, dede

+ Hoe moeijelijk het den Staten viel om toe te stemmen in het vertrek van het leger zonder dat
er eenig materieel voordeel uit de behaalde overwinning gevolgd was, blijkt onder anderen
daaruit, dat zij den 8en Julij in den brief aan Maurits, waarbij zij hunne komst in het leger
aankondigden, zijdelings den raad gaven, om zich stormenderhand van Nieuwpoort meester
te maken. ‘Ende soe Zijne Excellentie’, schreven zij, ‘doenelijck soude vinden de stadt te
forceren met een furieuse batterie in weynige daegen, sonder deselve met vele wercken te
omcingelen, dat d’heeren Staten meyninge is, dat Zijn Excellentie door haer E. compste
aldaer egeenen tijt int prepareren van t’geene daertoe noodich is, en soude willen verliesen’.
(Resol. der Staten Gen. 8 Julij 1600.)
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hij seer veel gabions maken. Op den naernoen ging Sijn Excie naer den Nieuwendam
om daer een dijck deur te steecken ende tlant daer ontrent te inunderen. Sij staken
den dijck deur ende daer liep veel waters inne, maer en was niet van sulcke operatie
als men wel gemeint hadde, mits daerachter noch een ander dijck lach, die gansch
Veurneambacht beschermde. Daerentusschen werde men alle dagen vast merckende,
dat meer volcx in de stadt heur thoinden, dat se alle dagen meer ende meer met
geschut uyter stadt schooten (twelcke de approchen seer difficulteerde omdat Sijn
Excie noch geen geschut geplant en hadde) ende dat de plaetse starcker was, als men
wel gemeint hadde, mits die buyten de grachte vande stadt van tsuytoosten af langes
tsuyden ende westen omme totte haven ten noorden toe noch een omwater hadde,
twelcke uytwaterde door een sluyse in de havendijck leggende, die bedorven was
ende niet open en conste gedaen werden om t’elcken metten hooge water weder te
sluyten, ende dat se een ander sluyse in stadt hadden, daermede sij de wateren van
Veurneambacht, die mits t’natte weder starck waren geworden, konden ophouden
ende sulcx tvoors. omwater so doen rijsen dat tlant op beiden sijden most onderloopen.
Nietemin om tquartier van Graef Ernst ten noostoosten vande stadt geretrancheert
wesende tegens uytvallen ende anders beter te bewaren, dede Sijn Excie daerinne
planten 4 stucken geschuts. Desen dach werde den ingenieur David van Orleans in
de voet geschooten, ende voor Oisteynde quamen tscheepe den colonnel Wingaerden
met 9 vendelen knechten ende 5 vanen ruyteren bij den Grave van Hohenloe uyt
Zeelant gesonden, denwelcken in t’aencommen de galeijen waren gevolcht, maer
omdat de scheepen heur dicht slooten ende d’oorlochschepen bij heur hadden en
dorsten sij niet aencommen, hoewel tweder heel calm was.

[Den 10en Julij]
Den 10en Julij was een eclipsis der sonne die voor Nieupoort claerlijck gesien werde
op den middach. Anders wadent seer uyten noortwesten, waerdeur de schepen in de
haven van Nieupoort seer tegen malcanderen stieten mettet hooge water ende
malcanderen veel schade deden. Hier sach men nu claerlijck dat de haven van
Nieupoort niet bequaem en is om veel schepen tegen een noortwesten storm te
bewaren ofte men moste de stadt hebben ende de schepen mettet hooge water tot
aende stadt ende ten minsten tot achter de cleine vierboete brengen. Anders ging
men noch al voort mettet approcheren ende maken vande batterien, dan gelijck
difficulteit in saken van state irresolutien causeert, gebeurde mede in desen, dat
tgeene d’eenen dach geordonneert ende goetgevonden werde, tsanderen
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daechs als qualijck veracht ende verworpen werde. De voors. 1e batterie was eerst
goetgevonden te maken tot 12 stucken om daeruyt t’meeste effort te doen, ende werde
nu geacht daertoe onbequaem, waerom noch een 3e batterie geordonneert worde,
treckende bet ten noortwesten vande stadt, ende om twercken van dien, ende de
approchen, die men noch doen moste, te favoriseren, werden naernoen in de 1e batterie
4 stucken geplant, doch Sijn Excie en wilde niet, dat men noch daermede schieten
soude. Die vande stadt mogelijck merckende, dat men in den dijck geschut geplant
hadde, brachten een stuck onder den moelen ende schooten daermede seer naer de
voors. eerste batterie ende d’andere approchen. Sijn Excie laste evenwel, dat men de
boots, daerinne tgeschut geladen was, soude in de haven brengen om alle tgeschut
te mogen landen so haest van noode soude wesen, ende ging op naernoen met eenige
ruyteren ende sijn garde naer tclooster van Duynen in Veurneambacht, om de
advenuen ende wegen wat te besichtigen. Hij sondt oick alle dagen verscheiden
soldaten met springstocken in tlant om deur de velden te loopen ende kuntschap te
crijgen. Dese brachten tegen den avont inne 2 personen commende van Dixmuyden
naer Nieupoort, dwelcke seiden dat La Bourelotte eergisteren avont met 2000 man
in Nieupoort was gecommen, twelcke, hoewel onwarachtich was, nochtans gelooft
werde, omdat men van die tijt af meer volcx was gewaer geworden ende dien avont
oick eenigen ontdeckt hadde op den wech van Dixmuyden. Hierom bevreesde Sijn
Excie een uytval ende dat den viant daermede sijn geschut mocht commen te forceren,
ende daerom dede hij des avonts de 4 stucken in de 1e batterie geplant terugge trecken
ende brengen naer de cleine vierboete, ende dede alle de wachten in de approchen
verdubbelen. Mettet aftrecken van dit geschut werde veel volcx in tleger seer
gedecourageert ende de approchen en gingen so niet voort als wel behoirt hadde, ja
scheen dat Sijn Excie selfs van die uyre aen begonst te twijfelen aende uytcomtste
van dit beleg.

[Den 11en Julij]
Den 11en Julij was beter weder, ende hoewel den viant dien nacht niet en was
uytgecommen ende daerom velen twijffelden of oick warachtich ware, dat meer
volcx in stadt was gecommen, bleef Sijn Excie mette sake seer becommert, ende ging
daerom de approchen alomme besichtigen, daerinne hij seer moijelijck was, omdat
them alles scheen qualijck gedaen, daer hij t’nochtans selfs te vooren gelast hadde
so te doen, daerom hij t’elcken alle dingen op een ander voet ordonneerde ende
scheen bij geen stucken te resolveren. Die vande stadt schooten seer veel met geschut.
Op den naernoen werden gevangen gekregen eenige vrouwen van Veurne, dwelcke
seiden dat la Bourelotte daer was met veel volcx, ende eenige
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fortificatien aende stadt hadde geordonneert, dat hij oick eenich volck naer
Duynkercken hadde gesonden. Desen dach werde volmaeckt een schantsken ten
westen vande stadt geleit, om tegen t’uytvallen te mogen dienen als een vast corps
de guarde. Sijn Excie hem noch niet seer wel verseeckert houdende van t’uytvallen,
dede snachts wederom seer starcke wacht in de trencheen houden ende hadde last
gegeven, om de brug over t’omwater voors. leggende ende streckende naer
Dixmuyden aftebranden, maer so tvolck daer quam, vonden se den viant heel starck
buyten de stadt, so dat se ontrent de brugge niet en konden commen, ende en consten
om tstille staen vanden viant anders niet bedencken, of hij moste volck, ofte een
convoy in stadt krijgen, hoewel sij aende oostsijde vande stadt een alarme maeckten
ende schenen te willen uytvallen, daerdeur de Schotten ende anderen veel uyte
approchen verliepen, mits de schrick noch seer onder heur was, doch en quamen niet
uyt. Desen dach werde men gewaer tgeene velen te vooren niet en hadden willen
geloven, te weten dat de stadt tlaege lant konde inunderen, want sij desen nacht so
veel waters op tlage lant lieten loopen, dat men niet alleen niet voorder approcheren
en konde, maer selfs oick veel loopgraven moste verlaten, ende daermede ging desen
nacht deur. Tlant van Veurneambacht is alles meest laegh lant, seer gebroocken ende
vol sloten, waerdeur bij quam, dat de boeren een mijle weechs van ons leger, alles
met heur beesten noch bij huys waren, hebbende t’meeste van heur meublen in de
velden gedragen, ende t’elcken als eenige ruyteren van ons aenquamen, liepen sij in
tvelt, ende over een sloote gesprongen wesende, spotteden mette selve.

[Den 12en Julij]
Den 12en Julij was wederom betrocken weder. Daer quam een soldaet vande onsen
bij Sijn Excie die den voorleden nacht metten viant gemarcheert hadde, ende onder
hem dienste genomen hadde om vande gevanckenisse los te commen. Dese
verseeckerde dat snachts in stadt gecommen waren ontrent 2000 mannen te voet
onder tbeleit van La Bourelotte, den Heere van Valengijn, lieutenant colonnel vande
Bourguignons ende anderen, ende dat Graef Frederick met eenige anderen dselve
tot bij Nieupoort toe geconvoijeert hadde. Hierom vermoede men of denselven La
Bourelotte wel den 8en naer Veurne mocht getoogen wesen ende nu weder naer
Dixmuyden gekeert. Nietemin Sijn Excie nu de sake voor seecker houdende, sont den
heere van Tijmpel in haeste naer Oisteynde, om de Staten voor heur vertreck noch
te spreecken ende desen te communiceren ende met eenen aen te seggen, dat hij niet
veel hoips van goede uytcomtste tot dit beleg en hadde, ende met heur te beraetslagen
of niet beter en ware
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tleger in tijts op te breken, eer sijn volck ende de tijt te vergeefs te consumeren. De
Staten en gaven aen Tijmpel geen eyntelijcke resolutie, maer seiden dat sij t’alles
gestelt hadden aen Sijn Excie, dan Sijn Excie wetende met wat hefticheit van resolutie
men tleger hier gebracht hadde, en begeerde den ondanck op hem alleen niet te laden
ende in desen niet te doen als met der Staten welbehagen. Terwijle Tijmpel naer
Oisteynde was, dede Sijn Excie de approchen voorderen, doch slappelijck, ende
vresende een uytval, dede de voorste approchen blooten van volck ende mer eenige
sentinellen daer houden met last alles meest bij de sluys te houden om niet overvallen
te werden. Des naernoens ontrent 5 uyren viel den viant uyt ter poorten naer de
vierboete ende oick ter Suyderpoorte naer Dixmuyden; die naer de vierboete
uytquamen schenen starck te sijn wel 500 ofte 600 mannen ende druckten de eerste
trancheen inne, daer se weinich resistentie vonden, ende toogen in haeste voort naer
de sluyse. De onsen dat siende weecken tot ontrent de groote vierboete, ende bleven
daer staen, ende so se terstont ontset cregen uyte regementen van Gistelles ende
Huchtenbrouck, die achter de cleine vierboete lagen, vielen sij den viant met groote
couragie weder aen ende dreven hem met meerder haeste weder terugge, dan hij te
vooren aengecommen was. Tscheen dat den viant wat wilde resisteren aende sluyse,
maer siende ons volck met sulcken resolutie aencommen, mosten sij de wijck naer
de stadt nemen ende alle de approchen wederom verlaten. Desen uytval duyrde wel
een uyre lang, in twelcke uyte stadt dapper geschoten werde. Vande onsen bleef doot
een Schots capitein, Jacob Philps genaemt, met noch 14 soldaten ende verscheiden
gequetst. Vanden viant bleef doot den heere van Valangijn voornt. ende wel 40
mannen met hem, meest omdat se wat te lang hadden willen resisteren aende sluys,
ende daerom ten lesten so schielijck vluchten mosten, dat wie viel terstont achter
blijven moste, ende dootgeslagen werde. Valangijn was mede al gevangen, maer
werde bij anderen in de furie dootgeschooten. Hierop sondt Sijn Excie des avonts
naer Oisteynde de heere van Nassau om den Staten oick van desen te berichten ende
naerder op alles te doen delibereren, te meer, so men tijdinge hadde dat den Graef
van Busquoy te Dixmuyden was gecommen om daer te blijven. Ende om tegen
gelijcke uytvallen te voorsien, laste Sijn Excie aende sluyse in den dijck een vaste
corps de guarde te maken ende rontsomme met een goede walle op te setten, om daer
altoos thooft te mogen bieden. De partije vanden viant, die ter Suyderpoorte
uytgecommen was, en quam niet aen, ende scheen mer te wesen om te amuseren,
waerom
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men geloofde, dat de meininge vanden viant was geweest ten noorden te forceren
tgeschut, indien het in de batterie noch hadde gestaen. Nietemin quam Sijn Excie
altoos in meerder bedencken vande uytcomtste van dit beleg, ende of hij wel den
heere van Nassau naerde Staten gesonden hadde, besloot hij nochtans snachts, dat
hij op morgen selfs naer de Staten naer Oisteynde soude gaen, sonderlings omdat in
sijn crijsvolck alle dagen claerder bemerckt werde een groote onwillicheit tottet
wercken ende een meerder vrese als de gelegentheit toedroege, twelcke velen meynden
toe te commen, omdat eenigen onder den soldaten uytstaken, dat men tvolck daer
op een vleysbanck hadde gebracht, daerdeur die soldaten naer de victorie vanden
voorgaende slach verschrickter schenen te wesen, als in den slach selfs, omdat se
overdenckende de gevaerlijckheit vande saken, indien de cantse qualijck geluckt
hadde tselve lichtelijck geloofden, ende werden daerinne seer verstijft, omdat se
alomme de groote irresolutie ende wanhoipe van Sijn Excie selfs in alle saken sagen.
Anderen meynden des bij te commen, omdat se qualijck gelt ontfingen ende heur
altijt met amunitiebroot niet en wilden lijden, ende anderen, dat se daeromme niet
wercken en wilden, omdat se in tlant loopende, thienmael meer aen beesten wisten
te crijgen, dan se met wercken winnen konden.

[Den 13en Julij]
Den 13en Julij was eerst schoin weder, maer begonst op den avont ende nacht seer
te regenen. Sijn Excie reedt heel vrouch uyten leger wech naer Oisteynde, om metten
Staten noch te spreecken, die doen in tlange met hem op de sake delibereerden, ende
hoirende de gelegentheit van alles, vonden doen goet, dat men tleger stille houden
soude voor de stadt met de beste verseeckertheit ende dat men naer Oisteynde senden
soude 3 ofte 4000 man met 12 stucken geschuts, om wech te nemen de schantsen
daervooren leggende. Middelertijt werde dapper gearbeit aen tcorps de guarde op de
sluys begonnen, ende die vande stadt hielden heur seer stille, schietende so weinich,
dattet te verwonderen was. Den Colonne! Wingaerden quam op den middach met 4
vendelen voetknechten in t’leger ende so hij recht tot aen tquartier ten westen was
gecommen, viel den viant ten noorden naer de sluys ende vierboete toe wederom
uyt, maer niet so starck als te vooren. Hij vont de voorste approchen naer gewoente
weinich beset ende overliep daerom dselve lichtelijck, maer aende eerste batterie
werde hij gesteuyt, ende de wachten daer, van achteren gerenforceert wesende, werde
dapper weder uyte approchen gedreven, doch omdat hij geen tegenstant en dede als
te vooren, liet hij seer weinich volcx, te meer omdat hij niet verre uyt en was ende
met menichte
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van schieten vande walle gedefendeert werde. De 4 vendelen van Wingaerden werden
op tvelt gehouden, ende alle tvolck naer de stadt gevoert op den uytval, ende doen
die gecesseert was, quamen sij voorts in tleger, starck ontrent 400 mannen. Corts
naer heur volchden de 5 vanen ruyteren vanden Grave van Hohenloe, van Onstae,
van Edmonde, van Wermeloe ende van Arthur (die de compagnie ruyteren van Sidnei
hadde gecregen) starck ontrent 320 peerden, daeraf Arthur onder Balen ging ende
d’anderen bleven onder tbeleit van Onstae. Sijn Excie quam op den avont wederom
mette voors. resolutie, ende werden doen terstont geordonneert om naer Oisteynde
te gaen de 9 vendelen van Wingaerden, 6 vande Engelsen, 5 vande Vriesen, 4 vande
Francoisen, 2 vande Walen ende 4 van Graef Ernst. Doch Sijn Excie dit scheiden
overdenckende ende dat den viant rontsomme starck was, wilde hem noch naerder
daerop bedencken, ende beval daerom dat de compagnien heur wel gereet souden
houden, maer niet vertrecken sonder naerder last. Des nachts viel den viant wederom
uyt, ende hoewel hij niet aen en quam, belette hij nochtans de approchen.
In dese tijt was den Coning van Vranckrijck tot Lyons gecommen om van den Hertoge
van Savoyen sijn recht van Salussen te hebben ofte hem met gewelt daertoe te
bedwingen, ende terwijle hij vast den gedeputeerden van Savoyen in thandelen
ophielt, prepareerde hij hem vast ten oirloge ende sont rontsomme deur sijn lant
commissien uyt om volck te lichten ende die van Savoyen te mogen overvallen, eer
sij souden konnen gereet wesen, ende hoewel vele vande restanten vande ligue wel
gaerne hadden gesien, dat men de saken van Savoyen mette wapenen niet en hadde
getermineert ende daerom excusen sochten om derwerts niet te gaen, so en dorste
nochtans niemant hem beroeren ofte heur voor denselven Hartoge ontdecken, in
vougen dat scheen, dat daer wel een groot vier mogt ontsteecken, twelcke selfs de
Spangiaerden wel aenden brant mocht helpen.

[Den 14en Julij]
Den 14en Julij regendet seer. In achtervolginge vande resolutie van gisteren gaf Sijn
Excie last om 12 stucken geschuts te schepen ende naer Oisteynde te brengen om van
daer tegen de schantse te mogen gebruyckt werden. Men delibereerde mede op de
voors. compagnien voetknechten of men se daer senden soude onder tbeleit vanden
Graef van Solms, ofte van Graef Ernst. Daer waren consideratien ten wedersijden,
dat den Graef van Solms te vooren gecommandeert hadde als de schantse Albertus
gewonnen werde ende anders ouder was ende meerder experientie ende respects
hadde, ende aen d’andere sijde, dat Graef Ernst wonderlijck
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neerstich was ende nimmermeer rustende om naer te commen tbevel dat men hem
gaf maer altoos trachtende tselve precys te volbrengen. Maer terwijl men dit
disputeerde bleef tprincipael achter de deure staen, te weten oft geraden was tleger
van sulcken partije volcx te ontblooten ende te swacken, daer den viant in de stadt
ende rontsomme tamelijck starck was. Oick terwijle men aldus delibereerde,
bemerkten de soldaten seer wel dattet op een breecken vanden leger soude afloopen
ende waren daeromme seer langsaem in t’arbeiden ende approcheren, omdat se
meinden verlooren arbeit te doen. Daer beneffens konden sij oick weinich doen,
omdat tweder deurgaens so quaet ende onstumich was, dat scheen dat God selfs onse
saken hier wilde beletten. Nietemin om t’uytvallen vanden viant te beletten, ofte so
veel mogelijck te difficulteren, sneedt men deur den dijck benoorden dicht aende
stadt, opdat degeenen die ter poorten uyt souden willen commen, niet langes den
effendijck souden mogen aencommen als te vooren geschiet ware.
Desen dach quam uyte gevanckenisse van Brugge den capitein Daem Verhorst,
gewisselt tegen een capitein vanden viant, genaemt Martijn Meinarts, dwelcke seide
dat den viant hem vast onder Brugge hadde versamelt ende verscheiden trouppen
herwerts aen hadde gesonden, ende dat se onder Brugge laest hadden gehadt de reste
vande Spangiaerden, de keurlingen van Vlaenderen, die den Ertshertoge op ontbooden
hadde, maer dat die alles vertogen waren naer Oudenburch. Keurlingen sijn mannen
uyt alle dorpen gekooren om bij noot op de been te commen met wapenen tot defensie
van tlant. Hij seide mede, dat men daer uytgaf, dat se al wel 8 ofte 9000 man te voet
weder starck waren. Dit gaf noch meer bedencken in tvoors. verswacken vanden
leger.

[Den 15en Julij]
Den 15en Julij was noch onstumich, regenich weder, ende omdat de tijdingen vanden
viant vast continueerden, en vont Sijn Excie niet goet sijn leger te verswacken, maer
claerlijck siende, dat hij voor dese stadt niet en konde uytrechten, achte beter te wesen
tgansche beleg op te breecken om metten leger naer Oisteynde te gaen ende sien, of
hij de schantsen daer nemen konde; beval daerom dat men alle tgeschut dat te lande
was op 8 halve canons naer weder tscheepe doen soude, ende alle de schepen vlot
doen leggen, om mettet hooge water te beginnen uyt te loopen; ende om de retraicte
van voor de stadt onbecommert te mogen doen, dede Sijn Excie de afgeworpen schantse
op t’eynde vande haven leggende weder wat opmaken ende tschantsken op de sluyse
benoorden de stadt al voorts opmaken om volck in beiden te mogen houden, ter tijt
toe
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alles buyten pericule ware. Eenige gevangenen vanden viant seiden dat tot Veurne
een starck garnisoen was geweest, maer dat een deel van dien weder vertogen waren
naer Dixmuyden, twelcke vermoet werde te geschieden om meer volckx bijeen te
brengen. Des naernoens quam haestelijck ende alleen in tleger de heere van
Oldenbarnevelt, die met Sijn Excie ontrent een uyre lang in communicatie was op de
sake van dit beleg ofte op tstuck vande handelinge, daervan den heere van Bassigny
gescreven hadde, ende sij omme souden vertrecken naer Bergen, ende keerde terstont
daernaer weder naer Oisteynde, ende scheen doen dat de resolutie vastelijck genomen
was dit leger te breecken ende daermede geheelijck naer Oisteynde te gaen om te
sien wat voordel men daer soude konnen doen, want hierop werde terstont last gegeven
aende compagnien naer Oisteynde gedestineert, dat se niet vertrecken en souden.
Den viant was snachts heel stille, ende omdat de onsen dachten deur te gaen, en
gaven sij hem oick geen occasie met approcheren.

[Den 16en Julij]
Den 16en Julij was tamelijck weder. Sijn Excie verstaende uyt 2 gevangenen, dat den
viant nu in Nieupoort over de 2500 soldaten hadde, ende in Dixmuyden over de 1000,
sont vrouch naer Oisteynde den Heere van Nassau, om metten Staten altemael noch
te spreecken ende naerder te communiceren op tbreecken vanden gehelen leger, tsij
dat de heere Oldenbarnevelt des also begeert hadde, ofte dat Sijn Excie om minder
ondanck op hem te laden, daerinne met alder advys wilde procederen. De Heere
Nassau quam tot Oisteynde recht so de Staten gereet waren om te vertrecken naer
Zeelant, ende met heur in deliberatie getreden, vonden alles goet tleger te breecken
ende mette beste verseeckertheit ende ordre mogelijck naer Oisteynde te brengen,
ende daernaer begonnen de Staten op den naernoen tscheepe te gaen. Sijn Excie was
daerentusschen mette ingenieurs gereden tot bij de schantse Albertus ende ontrent
Mariekercke, om te sien waer hij sijn leger best soude konnen nederslaen ofte logeren
om versch water te mogen hebben, ende vont dat in die heele streeke van Oisteynde
af geen versch water en was, dan bewesten de schantse Albertus langes de duynen
ende den slaper ofte zeedijck daer achter leggende, alwaer themels water tusschen
de duynen ende den dijck beclemt bleef, ende sulcx soet was. Hierom vont hij goet
sijn leger daer te brengen in de lengte van een tamelijcke canon-scheute vande
schantse Isabelle. Hier en tusschen sondt hij naer Oisteynde om den Staten noch wat
te doen wachten, indien sij niet wech en waren ende selfs met heur naerder te mogen
spreecken. De Staten waren al tscheepe gegaen, maer hoirende dat Sijn Excie daer
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was, quamen weder aen lant om hem noch te spreecken. Ende of wel verdrietich
ende achterdelich bevonden werde tleger van voor Nieupoort op te breecken ende
daermede geheel ende al te verliesen de vrucht van so magnificken victorie ende
sonderlinge de hoipe totte conqueste van Duynkercken so seer te vooren ingebeelt,
item dat de reputatie van Sijn Excie ende vande macht van tlant daermede dapper
geengagieert soude werden, so werde nochtans beter geacht tleger noch in tijts te
breecken ende te brengen naer Oisteynde, dan tselve voor Nieupoort met groot gevaer
ende sonder apparentie van vrucht te doen consumeren. Dese resolutie generalijck
genomen, gingen de Staten wederom tscheepe ende voeren op den avont af, in twelcke
de oirlochschepen dapper schooten, ende daer bleven alleenlijck tot Oisteynde de
heeren Coorn, Boulesz. ende Aleman. Sijn Excie ging aenspreecken den Generael
Vere ende oick den gequetsten colonnel vanden viant Çapena, ende quam op den
avont wederom in tleger. Des nachts werde men gewaer seer veel volcx vanden viant
bij Ramscapelle ende anders op den wech van Nieupoort, daerdeur men vermoede
dat eenich convoy in de stadt gedaen moste werden.

[Den 17en Julij]
Den 17en Julij was schoin weder. In tleger dede Sijn Excie alle saken aenstellen om
op morgen te mogen vertrecken, waerom des morgens vrouch mettet hooge water al
veel schepen uyte haven van Nieupoort waren vertogen, maer mettet hooge water,
dat des avonts was, gingen meest alle de schepen uyte haven, ende al advenant elcx
uytquam, maeckten die seil naer Oisteynde. Ende opdat te meer verhaest soude
werden de schepen uyt te brengen, ging Sijn Excie selfs derwerts. Den viant hielt hem
tamelijck stille, ende men vernam van hem dat den Ertshertoge alle de passen om in
Vlaenderen te commen ende alle de naeste garnisoenen tamelijck beset hebbende,
vertogen was naer Bruessel om meer volcx te doen aennemen ende de benden van
ordonnantie, mitsgaders de oude garnisoenen uyt Artois ende Henegouwen naer
Vlaenderen te doen marcheren. Sijn Excie sondt den scheepscapitein Arien de Jonge
naer Oisteynde om aldaer te doen aenhouden alle de ledige schepen, ende voorts
terstont naer Zeelant te gaen, ende van daer naer Oisteynde te doen commen noch
100 schepen, om met sijn volck wech te mogen commen, indien hij schielijck
vertrecken moste. Des nachts was men alomme seer stille, maer die vanden
Nieuwendam hadden een alarme, omdat eenigen heur seiden, dat den viant naer heur
toe marcheerde, daer doch niet aen en was. Snachts dede Sijne Excie mineren de
cleine vierboete om die te doen springen, indien den viant op den aftocht op hem
soude willen uytvallen,
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ende gaf last dat men morgen heel vrouch de gemaeckte schantskens soude afwerpen,
uytgeseit op de sluyse ende tschantsken op de duynen aenden mont vande haven.

Beleg vande schantse Isabelle.
[Den 18en Julij]
Den 18en Julij was tamelijck weder, ende tgansche leger was vrouch in roere om te
packen tottet vertreck. Ten 6 uyren werde een schoot in tleger met grof geschut
gedaen, wesende een signael dat alle tvolck heur in de wapenen stellen mosten. Ten
7 uyren daeraen werde noch een schoot gedaen, wesende signael om te beginnen te
vertrecken. Daerop begonst de carroije terstont alles naer de haven te gaen, om mettet
lage water te mogen deurcommen, ende tvolck dat ten westen van Nieupoort gelegen
hadde, trock uytet quartier ende stelden heur alles in slachordre. Daernaer begonst
men tquartier te branden, treckende tvolck langsaem naer de haven toe. De kercke
van tdorp (abdie) ten Duynen was over lange gebrant geweest ende alle thout van
binnen uyten toorn gebroocken, maer de cappe stont er noch op. Daer waren eenige
soldaten, die met stroy ende andere materie tot boven aen die cappe clommen ende
dselve mede aen brant staken. So seer sijn sommigen lustich om quaet te doen. Tlage
water was ten 11 uyren, ende ten half thienen begonst eenige cavalerie mette carroije
deur te trecken, ende om de retraicte beter te doen, werden de 4 stucken van Graef
Ernst uytet quartier gehaelt ende gebracht op de strange op de oostsijde vande haven,
om daermede te mogen schieten over de haven, indien den viant uyte stadt viel ende
tot op de mont vande haven commen wilde. Ontrent 10 uyren begonst tvoetvolck
deur de haven te trecken ende ten half elf uyren werden alle de wachten van voor de
stadt gelicht ende begonnen mede te vertrecken naer de haven toe mette regementen
van Huchtenbrouck ende Gistelles, die noch eenige musquettiers terug lieten om te
schermutseren, indien den viant mocht uytcommen, maer den viant en sondt niet dan
een man ofte twee uyt ende hielt hem cort in de stadt, waerom de musquettiers ten
lesten mede aftoogen, ende werde also tgansche leger sonder eenich verlies over de
haven gebracht. Dit gedaen werde den Nieuwendam aen brant gesteecken ende
tgarnisoen van dien quam daer uyt trecken over
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Westeynde naer tquartier van Graef Ernst toe, die doen mede met alle sijn volck
uyttooch naer de strange, ende sijn quartier dede branden. Hiernaer quamen
verscheiden soldaten uyte stadt naer de cleine vierboete toe, maer eenige Francoisen
overloopende, wenckten heur dat se vande cleine vierboete souden afblijven, waerdeur
dselve vierboete niet en sprong. Tleger aldus alles bijeen gebracht, tooch langes de
strange heene tot tusschen Mariekercke ende Ravesij, daer tselve mede geslagen
werde, ende de ruyteren alles gelogeert aenden slaeper ofte zedijck achter de duynen,
ende tvoetvolck in tvelt, welck velt so laech ende moerassich was, dat niet mogelijck
en scheen te wesen daer eenich volck te mogen houden, indien het veel geregent
hadde. Sijn Excie dede noch dien nacht de approchen beginnen tegen de schantse
Isabelle, ende om dselve te favoriseren op de duynen beoosten de schantse Albertus
planten 4 halve canons, ende dede een 2e in tvelt beginnen tusschen de duynen ende
Isabelle, ende daertoe een loopgrave trecken vande duynen af om derwerts vrij te
mogen commen.

[Den 19en Julij]
Den 19en Julij was schoin weder. Sijn Excie dede sijn leger deur de duynen ende over
den slaperdijck retrancheren, ende indien den viant langes de strange tegen sijn leger
mocht willen aencommen, dede hij op de bequaemste duynen 2 platte formen maken
om geschut daerop te stellen ende de strange te mogen flanckeren, ende oick binnen
deur tlant, indien van noode ware, hoewel tlant daerontrent met slooten seer
gebroocken was. Men schoot vast altemet vande duynen in de schantse, ende die
vande schantse schoten veel wederom. Den viant was ontrent Nieupoort in de duynen,
daer den slach geschiet was met een groote partije volcx, tsij om noch naer eenige
doden te soucken ofte andersins, ende vertooch daernaer weder naer Nieupoort.
Desen dach ende volgende nacht werde opgemaeckt de 2e batterie in tvelt, ende
daerinne geplant 6 heele canons, ende men begonst ten westen vande schantse deur
tvelt mede te approcheren.

[Den 20en Julij]
Den 20en Julij was schoin weder. Sijn Excie dede vrouch eenige voleen op de schantse
schieten uyt beide de batterien, die men sach dat goede operatie deden, ende sondt
daernaer om de schantse te sommeren, maer die van binnen en wilden den tromslager
niet hoiren spreecken, ende wenckten hem dat hij afblijven soude, daer deur men
bestont te mercken, dat men dese plaetse beswaerlijck soude konnen crijgen,
sonderlings omdat men seide, dat den viant met sijn leger weder naer Oudenburch
quam. Hierdeur vreesde Sijn Excie dat den viant eenigen aenslach mocht commen te
maken om te branden de schepen die beoosten de stadt
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Oisteynde in de Geule lagen, ende ging daerom selfs over de Geule tvelt besichtigen,
ende vindende dat sulcx lichtelijck om doen was met een laech water, beval dat alle
de schepen uyte Geule mosten wech gaen om op t’diep ofte ten noorden de stadt te
leggen. Ende omdat tusschen de 2e batterie ende de schantse Isabelle noch een groote
creecke was, dede Sijn Excie de trencheen van dage derwerts ende langes de creecke
seer verbreden ende gereetschap maken om te nacht daerover te mogen commen,
ende so een batterie veel naerder aende schantse te maken, omdat de 2e wat te verre
vande schantse stont. Desen dach quamen eenige ledige schepen uyt Zeelant tot
Oisteynde aen, ende omdat de Staten Generael scrijvens uyt Vranckrijck becommen
hadden, dat wederom 50.000 cronen daer gereet waren voor heur, ende dat sij mits
den apparenten crijgh van Savoijen bevreesden of dselve penningen mochten
gediverteert werden, werde den commissaris Francois Doublet in haeste naer
Franckrijck gesonden met 2 Hollantse oirlochschepen ende last dselve penningen te
ontfangen ende daermede de Mase inne te commen ende niet in Zeelant, omdat men
t’anderen tijden bemerckt hadde, dat die van Zeelant begonnen te spreecken van
dselve penningen daer te houden. De Staten vande Nederlanden metten Ertshertoge
waren vergadert als den slach bij Nieupoort geschiede op tstuck vande consenten,
daerinne sij niet en hadden konnen verdragen, maer naer tverlies vanden slach,
consenteerden sij te onderhouden de ordinaris garnisoenen geraemt op 8450 man te
voet ende te sullen costen ter maent 81.120 £ ende tot een leger 10.000 mman verdeilt
in 5 regementen, die costen souden 128.700 £. Item de 15 benden van ordinancie te
betaelen voor 6 maenden vol, ende de reste halve soldie beraemt ter maent op 60.750
£, ende tot onderhout vanden Ertshertoge in tjaer 250.000 £, ofte ter maent 21.000
£, ende voor 250 wagens voor tleger ter maent 16.667 £, ende voor oncosten van
tcollecteren vande middelen ende van t’monsteren van tcrijsvolck 12.000 £ ter maent,
maeckende also tsaemen ter maent 320.000 £. Vele vande provincien drongen aen
om dit te doen vinden op de voet ende quote vande novennale bede, maer
d’Ertshertogen decideerden de disputen ende stelden ter maent op Brabant 70.000
£, Limborch 6000, op Lutsemburch 10.000 £, Gelder op 10.000 £, op Vlaenderen
95.000 £, op Arthois 30.000 £, Henegouwen 30.000 £, Rissel 10.000, Douay 5000
£, Orchies 10.000 C, Valenchijn 5000 £, Namen 7000 £, Dornick 3500 £, Tournesis
5000 £, Mechelen 3500 £. Doch Brabant creegh hiernaer in December op den 18en
een private acte, dat se souden mogen gestaen, mits betalende alle maenden 60.000
£ ende die van Antwerpen, dat se heur
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quote daerinne voor een jaer lang souden mogen innehouden, ende de Staten
bewillichden ten laesten mede heur quote, meest te vinden op de consumptien. So
haest dese consenten waren gedragen vertooch den Ertshertoge wederom naer Brugge,
daer hij desen dach arriveerde, ende teickende een quartier voor alle de gevangenen
van oirloge, maer omdat tselve niet heel conform en was tquartier te vooren bij den
Almirante te Groot Lit +gemaeckt, ende dat daerinne waren eenige clausulen, daeruyt
men sach, dat hij meer trachte sijn gevangenen voor dese reise los te trecken ende
dan voorder aen geen quartier gehouden te wesen, als om tselve absolutelijck te
maken ende te doen houden; dat oick van des viants sijde selfs veel tegen tquartier
was gedaen so in tvangen van soldaten ende stellen op de galeije als in t’niet willen
hoiren trompetters ende tromslagers om gevangenen commende, ende oick de
gevangenen vande onsen niet willen rantsonneren laten; item dat den Ertshertoge
selfs gedoocht hadde, dat men onse soldaten uyt Oudenburch treckende tegen
t’appoinctement van hem selfs geteyckent, hadde berooft, ende die van Snaeskercken
tegen tselve appoinctement vermoort, ende anders eenige soldaten in tlant van
Vlaenderen opgehangen, so sondt Sijn Excie ten lesten tselve quartier wederom aenden
Ertshertoge met scrijvens, dat hij tquartier absoluyt soude maken, sulcx als te vooren
bij den Almirante gedaen was ende doen repareren tgeene daertegens was gedaen,
waernaer Sijn Excie wel gesint was alle de gevangenen op tselve quartier los te doen
laten. Dan omdat den Ertshertoge daernaer tselve niet en wilde doen, bleven alle de
gevangenen sonder quartier.
De Staten Generael hadden terstont so sij in Zeelant gecommen waren een pasport
voor den Graef van Bassigny ende d’andere gedeputeerden vanden viant gesonden
naer Antwerpen om tegen den 20en Julij tot Bergen op den Zoem te commen, ende
daer heure last te mogen openen, waerom dselve Staten +desen dach uyt Zeelant naer
Bergen getogen sijn, om op morgen mette voors. gedeputeerden vanden viant te
spreecken. Sij quaemen naernoen aldaer ende gingen logeren in de slinckersijde van
thof. Een uyre naer heur quamen daer mede den Graef van Bassigny voornt met
Philps Benting, heer te Biecht, den Pensionaris Hendrich de Coot ende een Secretaris,
ende gingen logeren aende rechter sijde in thof. De Staten

+ Het dorp Lith aan de Maas, ook wel Groot-Lith genaamd, ter onderscheiding van Lithoyen,
dat voorheen den naam van Klein Lith droeg.
+ De heeren van Kenenburg, Oldenbarnevelt, Jacob Huygensz., van der Dussen, Sille, Santen,
N. Hubert, Renesse, Franckena ende Alberda, met Aerssen.
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Generael van dese sijde gingen heur terstont wellecoem hieten ende gingen doen
wederom wech. Des avonts noide den Gouverneur Bax alle de heeren van beiden
sijden te gaste, ende waren vrolijck met malcanderen tot in de nacht.

[Den 21en Julij]
Den 21en Julij was heel heet ende schoin weder, ende mits de voors. nacht tot twee
plaetsen bruggen gemaeckt waren over de creecke voor de 2e batterie, ende van daer
een trenchee begonnen naer seecker hooch lant, twelcke ontrent 500 treden vande
grachten van tfort lach, volmaeckte men voorts van dage dselve tranchee ende men
maeckte een 3e batterie op tselve lant tot 12 stucken, om van so veel naerder de
schantse in furie te beschieten, ende om te beter te flancqueren werde oick in twesten
een 4e batterie gemaeckt tot 2 stucken, daeraen men desen dach meest arbeide.
Terwijle van dien sach men dat den viant een convoy vande schantse Clare tot Isabelle
deden met veel wagens over een wech, die sij midden deur de moerassen gemaeckt
hebben, waerom Sijn Excie te meer bemerckte dattet hier hart om bijten soude wesen,
omdat die vande schantse bij noot so veel secours souden crijgen als sij souden willen,
ende dat hij daerom vooreerst most maken dien wech te vermeesteren ende oick
wech te nemen een cleyn schansken leggende ten oosten van Isabelle, genaemt
Grooten Dorst, tusschen twelcke ende Isabelle de voors. wech aen quam ten suyden
vanden gront ende ruinen vande kercke van Sinte Catharinen, daerom hij last gaf
aenden Grave van Solms om te nacht met 500 man hem te begeven op deselve ruinen
daer te retrancheren, ende oick een retranchement tot aenden wech te maken, om
dan een batterie tegen Grooten Dorst te rechten. Men sach desen dach dat den viant
veel groef tusschen de schantse Colombijn (leggende benoorden het dorp Santvoort)
ende de schantse Clare (die ontrent Steene lach) tsij om daer te logeren ofte den wech
naer Clare beter te verseeckeren. Tsavonts schooten alle de schantsen triumphe, so
men vermoede, omdat den Ertshertoge in heur leger gecommen was. Snachts daeraen
ging den Graef van Solms om de hoochte van Ste Catherinen te saiseren, maer
daeromtrent commende, vonden eenige sentinellen perdue, die op heur schooten,
waerom sij meynden dat den viant heel starck daer was, ende sulcx sonder ander
moeite daertoe te doen, gingen sij wederom ende weecken ten noorden naer tgeschut
met sulcke apprehensie, dat sij beduchten of den viant heur volgen ende trachten
soude tgeschut te vermeesteren, ende waeren daerom seer sorchvuldich om de
bruggen, die over de creecken lagen, te besetten, daertoe veel scheen te helpen dat
die van Isabelle dapper schooten. Dese faute
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benam Sijn Excie naderhant de hoipe totte veroveringe niet alleen van dese schantse,
maer oick om in gans Vlanderen wat te konnen doen, ende smeet voorts in de asche
de gehoipte laeste vrucht van so magnificken victorie, te meer so men noch s’anderen
daechs den heelen dach sach, dat den viant op die plaetse niet en was gelogeert, ende
dattet sulcx mer sentinellen perdue waren geweest. + Men hadde snachts noch een
+ Het mislukken van den aanslag op St. Catharine schijnt beslissend geweest te zijn om Maurits
tot het besluit te brengen, dat het opbreken van het leger noodzakelijk was. Den volgenden
dag schreef hij aan de Staten Generaal, dat hij bezwaarlijk iets van belang zon kunnen
uitrigten, ea met de andere krijgsoversten en de voornaamste officieren van het leger het
raadzaamste had geoordeeld, dat vooreerst de kavalerie, wie het aan fourrage ontbrak, naar
Brabant en elders zuo worden gezonden. (Lias loopende 1600.) In weerwil van dit gevoelen
van den Prins, dat in deze en verscheiden volgende brieven ondubbelzinnig wordt uitgedrukt,
werden er nog bevelhebbers gevonden, die met hem van meening verschilden. Immers was
dit bepaald het geval met François Vere, zoo als blijkt uit eenen brief, dien de gedeputeerden
van den Raad van State den 25sten Julij aan de Staten Generaal schreven, en waarin wij het
volgende lezen:
‘Gisteren onder anderen hebben wij Uwer M. E. bij onze missive te kennen gegeven dat
alhyer waeren gecomen van weghen Haere Mat van Engelandt Milord Cobbam en Sr Walter
Raley. Wij hadden oock voorgenomen heure E. dyen dach te gaen begroeten, dan alsoo zij
bij Zijne Excie bleven tot den avondt zoo hebben wij tselve uytgestelt tot op huyden. Desen
morgen dede Monsr Veer versoucken dat de heere Aleman bij hem wilde comen, die hij in
bedencken gaff oft ons nyet geraden en soude duncken die voorsz. Heeren aen te spreken
(overmits zij van meyninghe waeren metten yersten weder nae Engelandt te keeren) ende te
versoucken dat heure E. bij Haere Mat wilden te weghe brenghen dat alhyer van weghen
ende tot costen van Haere Mat enich secours mochte gesonden wordden, opdat ons legher
nyet gedrongen en wordde met schande van hyer te vertrecken. Wij hebben ons voor den
noen bij de voorsz. heeren laeten vinden, ende naerdat wij de behoirlicke complimenten
hadden gedaen, hebben wij heure E. gebeden dat hun gelieven soude onsen staet aen Haer
Mat te recomanderen in generalibus terminis. Daertoe wordde bij hun gerepliceert dat sij
gemeent hadden ons legher voor Duynkercken of ten minsten voor Nyeupoort gevonden te
hebben. Dat het schijnt wij gheen uytlantsche hulpe en begeerden, gelyck opt voerjaar was
gebeurt dat Haere Mat hadde toegelaten 2000 soldaten uyt haer landt herwaerts te laeten
gaen. Dat aen den Agent naderhandt was gescreven hij soude die aldaer laeten blijven. Indien
wij begeerden Haere Mat yet voorgedragen te wordden, dat Milord Cobbam desen avondt
noch soude terugge varen, dat hij tselve geerne doen soude; middelertijt mochten wij ons
daer op beraden. Naer recommandatie als voor ende declaratie dat wij tot dese expeditie ons
uytterste vermogen hadden geemploijeert, zoo hebben wij ons affscheyt van heur E. genomen.
Daernae zijn wij naer tquartier van Zijne Excie getrocken om ons wedervaren Zijn Excie te
kennen te gheven, ende te vernemen wat Zijn Excie dyenaengaende soude moegen wesen
bejegent; dan wij en hebben nyet connen verstaen dat de voorn. heeren aen Zijn Excie daervan
enighe openinge hebben gedaen. Nae verscheyden discoursen zeyde Zijn Excie: zoude dan
Monsrm Veer cunnen goet vinden dat wij alhier naer meer volcx souden behoren te wachten?
(daervan men in lange nyet en soude cunnen versekert wesen). Wij hebben voor dees tijdt
noch te veel volcx, ende al waeren wij de helft stercker, zoo soude men met 4000 soldaten
die drye ingangen met schantsen beset om dieper in Vlaenderen te comen, cunnen sluyten.’
Uit den inhoud van dezen brief, die onder de ingekomen stukken van de Staten Generaal op
het Rijks Archief (Lias loopende) berust, is niet onduidelijk op te maken dat Vere het met
den Prins omtrent dit punt volstrekt oneens was, ja zelfs dat hij, door de gedeputeerden in
aanraking te brengen met de genoemde Engelsche heeren, aan de zaken een anderen loop
trachtte te geven, die meer met zijn gevoelen overeenkwam.
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en const des anderen daechs oick niemant in die trenchee blijven, als te seer van
achteren ontdeckt wesende. Men stelde anders aende 3e batterie de gabions daertoe
noodich, die men vulde ende tot een batterie prepareerde, ende om mettet geschut
daeraen te mogen commen, werde de creecke recht voor de 2e batterie gedempt. Men
volmaeckte mede de 4e batterie ten westen om geschut daerinne te mogen planten,
ende omdat men ontwijffelijck meinde dien nacht de hoochte van Ste Catherinen te
saiseren ende sulcx den Grooten Dorst te mogen aentasten, hadde Sijn Excie bij
tgarnisoen van Oisteynde een ander approche ende trenchee laten maken op de
creecke van Ste Catherinen loopende naer de Grooten Dorst om denselven Grooten
Dorst oick vande oistsijde te naerderen ende mogen aentasten, maer dat werck bleef
daernaer vruchteloos, omdat niet geeffectueert en werde de approche op Sinte
Catharine.
Desen dach smorgens quamen tot Bergen op den Zoem in thof bij malcanderen de
Staten Generael van dese sijde, heur mede intitulerende gedeputeerden, ende de
gedeputeerden vande Staten vande andere sijde, dwelcke naer een corte congratulatie
overleiden een brief vande Staten van Brabant, Limborch, Lutsemborch, Gelderlant,
Vlaenderen, Artois, Henegouwen, Valenchijn, Namen, Rijsele, Douay ende Archies,
Dornick, Tornesy ende Mechelen, gescreven binnen Bruessel op den 5en Junij ende
onderteyckent P. Masius, houdende, dat se op de brieven vande Staten van dese sijde
vanden 22en Marty 1599 niet en hadden geantwoort, omdat se tsedert niet vergadert
en waren geweest, deurdien de Ertshertoge eerst moetende alomme doen de
gewoonlijcke eeden, heur niet eer en hadden bijeen ontboden. Dat se verlangden
dese Staten op deselve vergaderinge mede te sien, twelcke mits de oneenicheit niet
geschieden en konde. Dat de landen noit meer en hadden gefloreert, dan als die
tsamen onder eenen oversten heere hadden geseten, twelcke daerom noch te wenschen
ware. Dat se hoipten daertoe te konnen commen, indien sij met dese Staten in spraecke
conden commen. Dat heur daerom dunckt, dat men alle voorleden saken behoirt te
vergeten met een eeuwich geswijch ende in ruste te bedencken de middelen om uyt
dese verwerringe,
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daerinne de landen sijn, te geraken, dewijle die den staet bederft, ende tot noch geen
uytganck hebben gevonden. Dat se heur nieuwe princen bij heur hebben ende daerom
trachten om weder te keeren tot heur oude voorspoet, ende sulcx desen scrijven,
opdat dese Staten van gelijcken deden om uyt dese ellenden te commen met een
goede vereeninge, die anders d’een ende d’ander onderwerpen de fortune van gansch
eens bedurven te werden, ende niet en dijden dan tot schade vande ingeborenen ten
wedersijden. Dat men daertegen moet voorsien, dat God noch even machtich is, mits
dat men mer aenneme dese occasie ende sorchelijck voor degeene, die dselve sullen
veronachtsamen. Dattet mer aen dese Staeten en hangt om hiervan een prouve te
nemen bij onderlinge versamelynge, tsij hier bij heur ofte in neutrale plaetsen. Dat
se hoipen dat elcx daerbij vernougen sal konnen hebben, daertoe uyt heure
vergaderinge gesanten met volle macht sullen gesonden worden, om alle
achterdencken wech te nemen, mits dat dese Staten van gelijcken doen, als de
Gedeputeerden Bassigny, Benting ende Coot naerder sullen verclaren, daerop sij
verwachten sulcke antwoort ende resolutie, als de Staten van dese sijde tot een goeden
vrede van noode sullen achten. D’opscrift was aende Staten van Gelderlant, Hollant,
Zeelant, Utrecht, Overijssel, Vrieslant ende Groningen. Hierbij verhaelden sij in
tlange de swaricheit de landen overgecommen met desen swaren inlantsen crijgh,
representeerden de onseeckere ende bederffelijcke uytcomtste van der oirlogen, ende
ter contrarien van dien de commoditeiten vanden pays, ende dat daeromme alle de
Staten van heure sijde niet meer ter herten en namen, dan te dencken op de middelen
om tot een goede pays te commen ende voor t’expedientste bedachten te wesen met
dese landen in handelinge van vrede te commen, ende versochten sulcx, dat dese
Staeten heur daermede wilden conformeren ende bestemmen een plaetse van
bijeencomtste, in Brabant, in Hollant ofte in eenige neutrale landen. Dat sij daertoe
gesanten souden senden met volle macht om te handelen ten genougen van partijen,
mits dat men van dese sijde van gelijcken wilde doen, ende seiden anders al dat sij
konden om onse Staten daertoe te persuaderen, waerop de gedeputeerden vande
Staten Generael van dese sijde antwoorden, dat sijluyden oick niet lievers nochte
meer en sochten als twelvaren ende vrijheit vande Nederlanden, die bij den
Spangiaerden verdruckt werden. Dat daerom de Staten vande andere sijde heur mede
mosten disponeren om heur oick tegen de Spangiaerden te stellen, als die van dese
sijde hadden gedaen, daertoe sij nu beter occasie als oit te vooren hadden, omdat de
Spangiaerden in 30
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jaren in dese landen noit so onstarck sijn geweest als nu, mits den slach van Nieupoort.
Immers dat se vooral versochten te verstaen, off de meininge was dat alleen mette
Staten van d’andere sijde soude gehandelt worden, ende of se oick gesint waren te
doen effectueren tgeene tot der landen welstant soude gehandelt werden, dan of de
meininge was, dat men metten Ertshertoge ofte Spangiaerts soude moeten handelen
ende van deselve de effectueringe vercrijgen. Den Graef van Bassigny ende d’andere
gedeputeerden vande andere sijde seiden daerop niet gelast te sijn, dat se oick een
Prince hadden ende sonder denselven niet en vermochten te doen, vertrouden nietemin
dat hij t’alles soude goetvinden ende doen effectueren. De gedeputeerden van dese
sijde seiden plat uyt, dat se niet gesint en waren metten Ertshertoge te handelen,
omdat hij aen Spangien so verbonden was, dat men met hem niet en soude konnen
accorderen, dat dese landen dienstelijck soude konnen wesen, noch in den welstant
van dien, noch in de religie ofte vrijheyt ende gerechticheyt derselver. Ende mits de
gedeputeerden vande andere sijden heur daerop innehielden ende naerder niet en
verclaerden bij gebreck van last ende om tegen heuren Prince niet te misdoen, dan
alleen bleven insisterende om eens bijeen te mogen commen, gaven de gedeputeerden
van dese sij voor heur eintelijcke resolutie denselven mede een brief aende Staten
vande andere sijde vanden 21en Julij, houdende dat se heuren brief hadden geopent
ende met heur gedeputeerden lange gecommuniceert op den inhout van denselve,
ende daerop dienstelijck gevonden aen heur principalen rapport te doen, ende sullen
besorgen dat heur principalen op de propositie van heur gedeputeerden behoirlijck
sullen antwoorden. Dat se daerom sijn gescheiden met vertrouwen, dat heur
gedeputeerden mede getrou rapport aen heur sullen doen, dat se desen ten besten
sullen verstaen, ende dat se den welstant der Nederlanden met heur in gunstige
recommandatie souden houden. Ende was ondergescreven, die gedeputeerden vande
heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlant, geteyckent C. Aerssen. Ende
scheiden so ten lesten van malcanderen naer veel caresseren, vermanen ende
recommanderen in tgenerael ende particulier, wesende aende voors. gedeputeerden
gegeven copie vande voors. brieven. Hebbende de onsen wel bemerckt dat die vande
andere sijde seer confuys waren geweest, als men heur aengemaent hadde op de
middelen om te doen effectueren tgeene sij souden resolveren ofte met ons accorderen,
daerom geacht werde dese sake meer te geschieden om den gemeinen man ginder
den mont te stoppen als op hoipe van wat uyt te richten.
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[Den 22en Julij]
Den 22en Julij was seer heet ende schoin weder, maer Sijn Excie en was niet wel
tevreden, dat men snachts so versuymt hadde St Catharinen te saiseren, te meer so
men desen helen dach noch niemant daer gelogeert en sach, doch omdat den viant
nu reden hadde te bemercken, dat hij daernaer trachte, vreesde hij altoos geprevenieert
te werden. De trencheen ten noortoosten gemaeckt most men meest verlaten, omdat
se mits tvoors. versuym te seer onvrij waren ende openlagen. Daerentusschen quam
uyt Zeelant naer Oisteynde een vloote schepen, daerinne waren 9 vendelen knechten
van Duvenvoorde, te weten de sijne ende die van Aert van Brienen, Corn. Maertss.,
Souck, Calslagen, Rijswijck, Poelgeest, Jac. van den Eynde, Steenhuys ende Arkel,
ende hadden bij heur 7 oirlochschepen, ende omdattet calm weder was, waren de
galeijen op heur uytgecommen, doch en cregen geen schepen vande vloote, omdat
se seer cort bijeen bleven, maer wel een ander schip ofte passager, dat wat verre
buyten af was ende branden tselve, volgende altoos de vloote tot op een groote mile
naer aen Oisteynde, alwaer sij der boven om voeren, ende gingen so deur de
oirlochschepen, schoten dapper van verre ende brachten so de schepen ten lesten
alles sonder schade te lijden tot Oisteynde. Men arbeide desen dach seer aende
approche bij die van Oisteynde gemaeckt, om dselve tegen den uytval te verseeckeren,
want omdat Ste Catharinen niet gesaiseert en was, bleef dselve alleen ende in gevaer.
Snachts dede Sijn Excie wederom tenteren om op de hoochte van Ste Catharinen te
commen ende hadde daertoe 3 regementen doen marcheren ende tgeschut bij de hant
brengen om terstont daer te planten ende den Grooten Dorst te mogen beschieten,
maer daer ontrent commende, bevonden dat den viant heur geprevenieert ende dvoors
plaetse gesaiseert hadde ende so dapper op heur schoot, dat se terugge mosten wijcken
ende tgeschut doen wederom brengen, twelcke de vruchte was van tversuym van
gisteren. Daerentusschen dede Sijn Excie in de 4e batterie 2 stucken planten om in
flancke op Isabelle te mogen schieten.
Desen dach vertogen van Bergen op den Zoem weder wech de gedeputeerden vanden
viant, meinende noch dien avont binnen Bruessel te wesen, ende de Staten Generael
vertogen mede wederom naer Zeelant om voor eenige dagen daer noch te blijven.

[Den 23en Julij]
Den 23en Julij was schoin ende heet weder, ende omdat men sach dat den viant ons
hadde geprevenieert ende niet alleen gesaiseert de hoochte vande kercke van Ste
Catherinen, maer aen t’uytcommen vanden voors. wech tusschen den Grooten Dorst
ende Isabelle hem selven logeerde ende
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een retranchement maeckte, daer sij noch van dage seer arbeiden, dat scheen, dat hij
daer geschut wilde planten, werde dit beleg voor verlooren ende vruchteloos geacht.
Want in alles werde veel swaericheit bevonden, te weten dat men de schantse niet
rontsomme en const besetten, dat men se van heur secours niet en const uytsluyten,
ende als schoin de bresche daerop al soude geschooten wesen, dat men dan noch
aenden storm niet en soude konnen commen dan in misericordie van tgeschut van
Grooten Dorst ende vande musquettaden vande trencheen van Ste Catharine ende
daer aenden voors. wech gemaeckt, waerom Sijn Excie siende, dat den compas in
Vlaenderen verloopen was ende dat daer meer niet en was uyt te rechten, besloot
sijn leger metten eersten op te breecken ende wech te gaen, sondt daerom weder naer
Zeelant den capitein Arien de Jonge, om van daer naer Oisteynde te doen commen
alle de ledige schepen die daer waren. Hij gaf last dat men de 6 halve canons uyte
2e ende de 2 stucken uyte 4e batterie te nacht soude wech halen ende naer Oisteynde
brengen, ende dat men op morgen de schantse Albertus soude slechten, ende meinde
op overmorgen te trecken op de oistsijde van Oisteynde om sijn volck van daer
bequamelijcker te embarqueren. Desen dach quam voor Oisteinde aen een oirlochschip
vande Coninginne, daerinne waren Milord Cobbham, Sr Walter Raly ende Sr Herry
Pemel, Vice Almiral van Engelant ende andere ridders commende om tleger ende
de plaetse vande bataille te besichtigen. In t’aencommen schooten sij seer uytet schip
ende seiden dat noch op wech waren de Graven van Noorthumbelant ende Rutlant
met heure broeders ende andere heeren om desen somer hier tleger te besichtigen.
Des avonts werde tvoors. geschut afgehaelt, maer om geen semblant van vertrecken
aenden viant te maken, werde de approchen evenwel gevoordert, in twelcke den
ingenieur Andries de Roy deur den arm geschooten werde sonder been te raken.

[Den 24en Julij]
Den 24en Julij was schoin ende heet weder. Sijn Excie dede sijn approchen al soetelijck
voorderen, ende den viant arbeide seer aen sijn retranchement aenden voors. wech,
twelcke hij dapper stijf ende hooch maeckte. Sijn Excie ging besichtigen ten oosten
van Oisteynde over de Geule, om sijn leger daer te logeren, overmits de voeragie
begonst dunne te worden. Hij bevont dat op de oostsijde wel voeragie was, maer
nergens geen soet water, ende dat hem mitsdien onmogelijck was sijn leger daer te
houden, derhalven hij besloot in t’oude quartier te blijven, totdat de schepen souden
commen om te mogen wech varen ende dede sulcx ophouden de afwerpinge van
Albertus die begonnen was. Ende omdat hij op
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sijn vertreck de retraicte ten aensien vanden viant soude moeten doen, dede hij in de
duynen bijnaest ten half wege tusschen Albertus ende de stadt een 5e batterie maken,
ende 2 halve canons gecommen uyte 4e batterie, daerinne planten om de retraicte te
verseeckeren ende den viant in sijn retranchement aenden voors. wech met schieten
wat te quellen. Des morgens vrouch quam noch een coninginne schip voor Oisteinde
ende schoot in t’aencommen seer, daerinne waren de Graven van Noorthumbelant
ende Rutlant met heur broeders ende meer andere ridders, dwelcke, aen lant
gecommen wesende, met de andere heeren des middachs naer tleger quamen, bij
Sijn Excie aten, ende gingen der naernoens met Graef Lodewijck ende eenige vanen
ruyteren bcsichtigen tvelt, daer den slach was geschiet ende daer de doden noch
lagen. Hier en tusschen dede Sijn Excie sijn quartier noch al voort beschantsen ende
de voorste approchen tegen Isabelle beset houden met musquettiers, die met schieten
den viant bedeckt deden houden. Den colonnel La Bourelotte, wesende in
t’retranchement vanden viant aenden voors. wech, ende opclimmende om wat te
besichtigen werde met een musquet deur den cop doot geschooten, twelcke bij den
viant geacht werde een groot verlies, omdattet een stout soldat was ende onversaecht
om wat hasardeus aen te grijpen. Aen onse sijde werde in tbeen gequetst den capitein
Aeneas van Treslong, doch sonder pericule.
De saken liepen in Vrieslant hoe langer hoe meer in tverwerren, omdat den algemeinen
lantdach niet en const gehouden werden ende de gedeputeerden van Ostergoe ende
Westergoe een particulieren lantdach van heur leden ofte Goen hadden uytgescreven
ende dat thof (die bij instructie verplicht waren huer met geen saken van politien ofte
regieringe te bemoeijen nochte in cas van scheuringe d’een ofte d’ander partije te
mogen bijvallen) bij openbare mandaten aende volmachten verboden hadde tot
Franicker te gaen, maer de gedeputeerden insisterende op de particuliere vergaderinge,
brachten te wege dat de volmachten vande twee Goen tot Franicker quamen, die
daervoor eerst approbeerden de scheidinge van tcollegie, tot dat de steden de 6 specien
souden innewilligen, ende deputeerden 4 edelluyden om naer Lieuwerden te gaen
ende thof te bewegen hem in desen stille te houden ende te sien hoe men de sake
soude konnen in accoorde brengen, maer thof pretenderende dat se tegen heur bevelen
tot Franicker waren gegaen, liet se alle vier tot Lieuwaerden arresteren, twelcke niet
weinich de sake en verbitterde. Corts daernaer beschreef thof de voors. gedeputeerden
van Oostergoe ende Westergoe naer Lieuwaerden te commen
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om dese swaricheit te mogen afmaken, ende so d’anderen niet en quamen, gaven
hoip dat se yemant naer Franicker souden senden om te sien hoe men de sake daer
best soude konnen handelen, doch naderhant heur anders bedenckende, deden deur
den procureur generael procederen tegen Hottinga, Roussel ende Isebrandi, ende
depescheerden van dage daerop mandement, bij twelcke sij heur peremptoirlijck
deden citeren tegen den 29en deser in persoin te commen hoiren den eisch van
denselven Procureur Generael ende daerop te antwoorden, ende dat voor de eerste,
tweede, derde ende vierde reise, met inthimatie, sij quamen ofte niet, dat se evenwel
voorts souden procederen, wesende het mandement gegrondet als of sij op eigener
auctoriteit dese scheuringe hadden gemaeckt ende eenige registers met des lants segel
hadden met genomen. Dese maniere van doen scheen veel onpartijdige menschen te
seer precipitant ende dangereus in een populaire regieringe als tegenwoordich alomme
in dese landen is.

[Den 25en Julij]
Den 25en Julij was noch heet ende schoin weder, tleger lach stille ende schoot altemet
naer den viant wederom. Op den naernoen ging Sijn Excie besichtigen de Engelse
schepen in tgeselschap van alle de Engelse ende veel andere heeren, ende daer wat
gerefraischeert hebbende, scheide op den avont wederom vande scheepen, die doen
seer dapper schoten ende thoinden dat se wonderlijck voorsien waren van geschut.
Eenigen meinden dattet onvoorsichtelijck gedaen was van Sijn Excie op deselve
schepen te gaen, omdat men hem daer een baste hadde konnen spelen, maer hij
willende bethoinen dat hij dselve heeren ganschelijck vertroude, ging daerop, achtende
heur daermede eere ende vruntschap te bewijsen. Sijn Excie hadde sijn meeste
becommeringe om de retraicte seeckerlijck te mogen doen ende laste daerom dat
men in de approchen ten noorden 2 goede corps de guarden soude maken ende als
schantskens viercant optrecken om t’uytvallen vanden viant beter te beletten.

[Den 26en Julij]
Den 26en Julij was noch heet ende schoin weder. Sijn Excie hielt sijn leger noch stille,
ende verstaende dat den viant wederom veel volcx geleit hadde in de schantse te
Bredene, ende daerom bevresende dat se hem empeschement mochten willen doen,
als hij sijn volck in de Geule mocht commen te embarqueren, tooch over de Geule
tlant besichtigen, ende ordonneerde een halve mane te maken over de Geule tot
bewaringe vande brugge daer geslagen, ende wat hooger op de creecke ofte canal
loopende naer Bredene op beiden sijden een retranchement te maken, om sijn volck
daerinne te mogen houden, welck retranchement aende voors. halve mane aengetogen
soude werden. Daer en tusschen dede hij uyte
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haven van Oisteinde wisselen ende uyttrecken alle de ledige schepen ende die op
tdiep leggen, om te mogen gebruycken ter bequaemster plaetsen tottet embarquement.
Die vande schantse Isabelle schooten seer veel, in twelcke naernoen den capitein
Ingenhaef tbeen afgeschooten werde, daeraen hij noch tenselven dage sterf. Daer
quam eenen vanden viant over, die verseeckerde de doot van La Bourelotte, ende
men verstont op den avont, dat desen dach bij Brugge gecommen waren 2500 man
te peert ende te voet vande gemutineerden tot Hamont, die met groote beloften van
betalinge gedaen marcheren waren, ende dat den Ertshertoge doende was om noch
12 benden van ordonnancie op de been te brengen, daerdeur des viants leger vast
starcker werde ende de hoipe van yet goets te doen voor Sijn Excie vast weiniger. Op
den avont gingen wederom tscheepe om naer Engelant te varen de heeren Cobham,
Rhaly, Pemel ende anderen, ende voeren des nachts af met beide de schepen, maer
de Graven van Noorthumberlant ende Rutlant met heur broeders ende andere ridderen
bleven noch bij Sijn Excie, om tlant hier te besichtigen.

[Den 27en Julij]
Den 27en Julij was noch heet ende schoin weder. Sijn Excie wesende vastelijck
geresolveert sijn leger geheel van hier op te breecken ende wech te brengen, tvoetvolck
in schepen naer Zeelant ende de cavalerie in schepen naer Bergen op den Zoem ende
vooreerst een goede partije volcx noch tot Oisteynde te laten, sonder eenich seecker
dessein vooren te hebben, maer alleen sulcx te doen, als de heeren Staten Generael
souden goetvinden, heeft desen alles aen deselve Staten gescreven, met verclaringe
dat hij mettet volck in Zeelant soude wachten op heur antwoort om te weten of men
tleger breecken ofte langer bijeenhouden soude, ende wat men noch voorder soude
mogen doen. Hij dede voorts seer arbeiden aende retranchementen over de Geule
beoosten de stadt begonnen, alwaer hij deur dede steecken den dam, die t’zeewater
vande contrescharpen hielt, om te meer waters te doen innevloeijen ende de Geule
meer tochts te geven. Hij creegh mede tijdinge, dat de gemutineerden voorseecker
bij des viants leger waren gecommen, twelcke te meer gelooft werde, omdat men
desen dach voor Oudenburch veel salven hoirde schieten, daerom hij in sijn leger
ende approchen de wachten dede verswaren ende mede wacht houden over de Geule
in de begonnen trancheen tot bewaringe vande schepen, die daer leggen mosten,
omdat de haven van Oisteinde so seer vol was, datter geen schepen meer innecommen
konden. Hij dede mede seer arbeiden aende corps de guarden totte retraicte voor
Isabelle begonnen.

[Den 28en Julij]
Den 28en Julij was heet ende schoin weder. Sijn Excie begonst alle
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de preparatien tottet vertreck te maken. Hij dede de quartieren in stadt afsteecken
om te logeren boven tgarnisoen noch 39 compagnien te voet ende 4 vanen ruyteren,
ordonneerde mede dat men in de stadt soude brengen noch 50.000 pont cruyts, twee
halve ende 2 heele canons met de scharpen daertoe, noch 80.000 lb caes, ende boven
t’90 lasten rogge, alrede in de stadt wesende, noch 10 andere lasten. Anders lach
tleger noch stille, schietende altemet op de schantse, ende die vande schantse
wederom. In stadt werde begraven den capitein Ingenhaef.
De gedeputeerden vande Staten van Oostergoe ende Westergoe in Vrieslant gaven
op van dage een libel uyt, daerbij sij recuseerden thof voor rechters in de saken van
heur principalen, omdat se partijdich waren, ende in t’citeren vande gedeputeerden
voors. gedaen hadden tegen heur eedt ende instructie, geciteert heur overicheit, ende
sulcx de hoocheit van dien hadden gevioleert, seggende dat se geen rechters en hadden
als heur principalen, bevalen heur daerom op privatie van heure officien op te houden
van sulcke wegen van doen, ende dat de Raden die van wegen de 2 Goen waren
gestelt op s’anderen daechs naer insinuatie voor heur souden compareren om
rekenschap van sulcken heur doen te geven, ende so se voorts gingen met procederen,
wilden sij daertegen sulcke middelen bij de hant nemen, als sij souden goetvinden.
Ende of wel sij dry notarissen gecommitteert hadden om de insinuatie te doen, en
wilde thof dselve notarissen niet hoiren spreecken, waerom de gedeputeerden om
dselve insinuatie te doen den lesten deser mosten deputeren twee advocaten.

[Den 29en Julij]
Den 29en Julij was noch seer schoin weder. Tleger lach noch al stille, maer omdat
dese dach uyt Zeelant tot Oisteynde quamen 70 ledige schepen, begonst Sijn Excie
op tvertreck van tleger naerder te voorsien. Hij dede in de stadt brengen de 4 stucken
geschuts voors. ende dede voorts verdeilen de ledige schepen vooreerst onder de
cavalerie, om daermede wech te mogen commen, omdat hij achte t’voetvolck
lichtelijcker wech te brengen als de cavalerie.
Desen dach quam uyt Vranckrijck wederom den commissaris Doublet mette 50.000
cronen, die hij, in Hollant gecommen, most overleveren aenden ambassadeur
Busenval, dwelcke alleer die over te tellen dselve dede verslaen in nieuwe Overijsselse
nobels om daeraen te quinten 6000 ofte 7000 gulden, die bij verslaen ende verargeren
vande munte tot oneere van sijn meester te prouffiteren waren.
Ontrent dese tijt werde van sijn aenhoudinge ontslagen ende vrijgelaten den Grave
van Essex, met last wel toe te sien, met wien hij voortsaen
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sal converseren ende geen suspecten aen te houden, twelcke geschiede om hem stille
te doen houden ende alle militaire personen van hem te vervreemden, om hem in
cleinicheit te doen houden.

[Den 30en Julij]
Den 30en Julij was noch schoin weder. Sijn Excie prepareerde alle saken tottet vertreck
tegen morgen, ende om minder belet in tscheepen te hebben, sondt hij op den naernoen
15 vanen ruyteren naer Oisteynde, die noch dien avont meest alles geembarqueert
werden, ende daeraf noch eenigen dien dach afvoeren. Men en behoufde niet veel
commandementen te gebruycken om heur tschepe te doen gaen, aengesien elcx so
ijverich ende blijde was wech te mogen commen, dat se niet dan altewel heur selven
schickten ende tscheepe begaven, twelcke noch al teyckenen waren vande vrese
vanden slach. Ende omdat Sijn Excie gesint was de schantse Albertus aftewerpen
ende hij vreesde dat hem tselve noch veel belets soude doen, dede hij de bolwercken
mineren om cruyt daeronder te leggen ende die te mogen doen springen.

[Den lesten Julij]
Den lesten Julij was noch schoin weder. Van Oisteynde voeren vrouch af 106 schepen
met ruyterie geladen, die alles recht naer Bergen op den Zoem gingen. Sijn Excie
brack vrouch van voor Isabelle alle sijn leger op, doende de stucken vande platte
formen op de duynen wech halen ende naer Oisteinde voeren, ende hebbende tselve
alles in slachordre op de strange gebracht, tooch daermede naer de schantse Albertus
toe, daer de borstweringe afgewurpen was. Ende wesende tusschen de schantse ende
Oisteynde, dede hij lang halte doen, om alle de reste van tvolck ende bagagie uyten
leger te verwachten. So haest die alles voorbij waren, dede hij t’vier in de minen
onder de bolwercken steecken, maer omdat de minen niet wel gestopt en waren, ende
oick weinich cruyts in elcx lach, eventeerden dselve altemael, ende sloegen totte
poorte uyt, twelcke Sijn Excie siende, ende dattet nu te laet was de wallen met
schuppen af te werpen, heeft tselve also laten leggen, ende doen aen stucken slaen
de sluyse leggende beoosten aen deselve schantse. Daernaer heeft hij doen aftrecken
de 4 halve canons uyte eerste batterie op de duynen, ende van voor Isabelle doen
wech commen alle de wachten vande trencheen ende anders, ende is daernaer al
langsamelijck naer Oisteinde getogen, doende in tvoorbijgaen oick afhalen de 2 halve
canons uyte leste batterie op de duynen. Den viant quam totten laten avont toe seer
weinich uyt, ende noch niet voorder als in de gemaeckte corps de guarden. De
cavalerie van tleger quam eerst naer de stadt om te schepen, ende werde desen dach
meest alles gescheept op 7 vanen naer, die men bij gebreck van schepen
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niet wech brengen en konde. Tvoetvolck werde naer desen dach mede meest alles
gescheept, so verre de schepen recken konden, daertoe den ijver ende begeerlijcheit
om wech te wesen seer veel holp. Tegen den avont voer Graef Lodewijck met eenige
ruyteren die noch gescheept waren mede naer Bergen toe, ende den viant siende dat
ons leger gansch wech was, nam op den avont de schantse Albertus weder inne ende
begonst die wat te prepareren om te houden ende den wech van Nieupoort daermede
weder te sluyten.

[Den eersten Augusti]
Den eersten Augusti was schoin weder. Alle de schepen mettet voetvolck voeren
vrouch met een goede wint af naer Rammekens met last daer te blijven ende te
wachten op bescheit. De resterende schepen met cavalerie gingen oick af om tot
Bergen mede te landen. Sijn Excie dede voorts in schepen van amunitie, in
oirlochschepen ende soetelaersschepen gaen de resterende Schotten ende Switsers,
die te cort van schepen quamen, in vougen dat hij t’alles scheepte dat met gaen soude
ende haeste daernaer dapper dat doch alle de amunitieschepen uyte haven souden
commen, die hij rontuyt des naernoens mettet hooge water wilde uytgebracht hebben.
Daerentusschen liet hij in de stadt boven de 11 compagnien die daer in garnisoen
waren, vande Engelsen de compagnien van Hamont, Daniel Vere, Holcraft, Farfax,
Metkercke ende Vavasour onder tbeleit van Hamont; vande Vriesen die van Ripperda,
Hans Vries, Melis van Amerongen ende Ernst van Millingen onder t’beleit van
Ripperda; vande Duytsen ende Switsers die van Huseman, Cotwis, Embiesen,
Cruningen, Hans Sax, Hans Barnard onder tbeleit van denselven Huseman, lieutenant
colonnel; vande Francoisen ende Walen de compagnien van Dussau, Fermentieres,
Pomarede, Buisson, Francois Marischal, Fr. Marlye ende van Gilson, onder tbeleit
van Dussau; vande Zeuwen ende Schotten de compagnien van Bievry, Dominicque,
Pacquo le Ducq, Logier, Hamylthon ende Caddel onder tbeleit van Bievry; ende
vande Hollantse ende Stichtse compagnien die vanden Colonnel Wingaerden, van
Calf, Bovetis, Arckel, Calslagen, Poelgeest, Floris van Wingaerden, Ruse, Dirck de
Jong ende van Loen onder tbeleit van denselven Colonnel, ende vande ruyteren
souden voor een tijt daer blijven de vanen van Balen, Cicil, Vere ende Arthur onder
tbeleit van Balen, ende bij gebreck van schepen bleven daer mede de vanen van
Onsta, Edmonde ende Wermeloe onder tbeleit van Onstae, ende om tselve gebreck
mosten mede tot Oisteynde blijven alle de wagens ende treckpeerden. In summa op
alle desen ordre gestelt wesende, ging Sijn Excie mette gedeputeerden vande Staten
des
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naernoens ontrent 3 uyren tscheep in oirlochschepen, om met sijn exempel alle de
anderen te eer te doen bewegen om mede uyt te porren, ende maeckte terstont seil,
maer en seilde niet wijdt of hij en wierp weder t’ancker in de gront ende bleef leggen
om de lesten uyte haven te wachten, ende siende dat veel cleine schepen al voor
seilden, dede dselve signael met een schoot om mede te blijven, dan die waren so
verre geadvanceert, dat se niet wederom commen konden, ende naer 5 uyren
verstaende dat alle de schepen, die uyt Oisteynde commen souden, uyt waren, maeckte
hij wederom seil ende quamen tot bij de cleine schepen, die voor waren, daer hij
weder t’ancker wierp ende bleef, omdat tweder heel calm was, wesende ontrent een
mile van Oisteynde.

[Den 2en Augusti]
Den 2en Augusti was betrocken donderich weder. Des morgens ontrent 2 uyren voor
dach begonstet moy op te coelen, waerom alle de schepen seil maeckten ende voorts
voeren, maer omdat de wint w. n. w. was, mosten sij meest de lantcuste van
Vlaenderen houden, ende so voorts seilende, quamen tot dicht voor tgat van Sluys
heen, daer men de 4 galeijen aende schantse bij de Knock sach leggen, ende omdattet
matelijck waide, voeren de smackseilen wat voor uyt met de ingaende vloet, doch
so se recht voor tSwarte gat quamen, viel de wint als in een sack ende werde so seer
calm, dat alle de schepen mer dreven mette stroom. De galeijen siende alle de smacken
aldus voor uyt, ende dat mits de calmte de oirlochschepen bij heur niet commen
konden, begonnen uyt te commen langes het eilant van Casande heen, welck gat
tamelijck lang is, ende commende aen t’eynde van tgat, souden ontwijffelijcken veel
smacken met amunitie ende bagagie geladen te schande gemaeckt hebben, maer
rechts in deselve tijt begonstet te regenen ende te waijen, in vougen dat de smacken
weder seilen konden ende de oirlochschepen naer de galeien toecommen, waermede
meest alle de oirlochschepen naer de galeijen toeliepen, ende de galeijen dat siende,
keerden wederom ende roeiden tgat weder inne, in twelcke de achterste schepen
recht aenvoeren om de galeijen te onderscheppen, maer een santplate daer tusschen
beide leggende, belette des, doch schooten van alle canten seer naer heur, ende
sommigen van so naerbij, dat de galeijen heur met musquettiers defendeerden als
geen geschut van tersijden voerende. Men sach hier wat voordel galeijen in calmte
op schepen hebben, ende hoe beswaerlijck dattet is voor schepen dselve te volgen,
mits sij tegen stroom ende wint op konnen commen, daer heur geen schepen en
konnen volgen. De vloote voer voort ende quam onbeschadicht tot voor Vlissingen
(hoewel eenige schippers van
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smacken heur schepen al geabandonneert hadden) alwaer Sijn Excie uytet oirlochschip
in sijn eigen schip ging ende voer voorts totte haven van Middelburch, daer alle de
schepen mettet voetvolck lagen. In sijn schip vont hij de gedeputeerden van Zeelant
ende een commis uyt Hollant, die daer was gecommen met 115.000 £ tot betalinge
van tcrijsvolck ende ging tsavonts tot Middelburch logeren.

Andere geschiedenissen.
[Den 3en Augusti]
Den 3en Augusti was betrocken stormich weder. Sijn Excie was mette Staten in lange
deliberatie wat men mettet leger soude mogen aengrijpen, maer omdat hij sonder
seecker dessein, twelcke hadde mogen dienen, om den viant in haeste te diverteren
uyt Vlaenderen was gescheiden, ende dat mits t’retardement twelcke nu hier geschiet,
den viant middel ende tijt gegeven werde om mede sijn volck ontrent de Schelde te
brengen ende sulcx bij de hant te hebben, heeft men voor best moeten innesien
tcrijsvolck voor eenigen tijt in de steden te leggen ende te refraischeren om te sien
wat continantie den viant soude houden, ende wat men naer de occasien noch soude
konnen doen. Desen volgende begonst men terstont de patenten aen tcrijsvolck uyt
te deilen, ende men laste dat alle tgeschut ende amunitie soude gebracht werden ter
Vere in de haven ende daer gehouden tot naerder bevel. In vougen dat scheen dat
wij tsedert de victorie in onse actien so verblint waren, dat wij niet en wisten wat te
doen, want indien tvoornemen hadde konnen vallen om op den Bosch ofte de Grave
yet voor te nemen tot diversie, men soude daermede den viant in haeste hebben
konnen in Brabant trecken ende daernaer gelegentheit hebben konnen vinden tot
verlichtinge van die van Zeelant yet op Sluys ofte de schantsen voor Sluys voor te
nemen+.
+ De Staten beschouwden, en niet ten onregte, de verovering van Sluis en tegelijk daarmede
de verdrijving van Spinola’s galeijen, als de meest wenschelijke onderneming, welke in die
dagen beproefd kon worden. Den 29sten Junij hadden zij aan hunnen agent Sailly te Calais
geschreven: ‘Alsoe wij onderrigt wordden van een overgekomen slave vande galeijen des
vijants datter apparentie is, soe verre d’andere slaven wisten dat sij overkommende alhier
souden vrij zijn, dat zij ontloopen ende wat van importantie souden aenrichten, soe hebben
wij goetgevonden u daer af te adverteren, begerende dat ghij met alle dexteriteyt soe vele
soudt (bewerken) dat die voorsz. slaven opte galeijen tot Sluys mogen sekerlijck gelooven
ingevalle sij yet weeten uyte richten om hen te vrijen, dat men hen alhier niet en sal misdoen
maer vele meer favorizeren.’ (Minuten van uitgegane brieven der Staten Generaal, Rijks
Archief.) Zelfs den 15en Augustus toen het geheele leger reeds uit Vlaanderen vertrokken
was, oordeelden de Algemeene Staten nog, ‘datter jegenwoordich egeen notabelder exploict
en soude kunnen nogh mogen voorgenomen werden, als het ruineren vande galeijen des
vijants in t’gat vande Sluys met gewelt, dewijle den vijandt notoirlick daerop seecker
fundament maeckt, dat hij dese landen door de beroovinge vande zeevaert, ende
consequentelick vande neringe ende traffycque bij middel van t’gewelt der voorsz. galeijen,
ende die hij noch meer uyt Spaignen verwacht, ende het invaderen, verbranden ende
verwoesten vande eylanden in Hollandt ende Zeelandt, eyntelijck sal krencken ende ruineren,
ende onder sijn gewelt brengen, ende dat men daerom dit exploict soude behooren te
behertigen, om ’tselve indient eenichsints doenlijck soude sijn, alwaer t’oock met eenigen
hazardt, met Godes hulpe eerstdaechs bijder handt te nemen ende te effectueren’. (Secreetboek,
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Ende omdat Sijn Excie niet van meininge en was wederom so hooch in zee te loopen,
laste hij dat men tgeschut ter Vere weder in ponten soude doen, ende de boots daerinne
tselve geweest was, afdancken. Besloot mede t’meeste voetvolck in Zeelant te houden
ende de ruyteren in Brabant, maer die van Zeelant en wilden tvoetvolck niet
accepteren, ten ware men dselve wel dede betalen, daerop aen alle tvolck uyte
aengecommen penningen betaelt werde een halve maent solts, ende aen die van
Zeelant verseeckert, dat men se voorts wel doen betalen soude.

[Den 4en Augusti]
Den 4en Augusti regende ende waidet seer. Men gaf voorts uyt de resterende patenten
aen tvoetvolck, daervan veel noch desen dach begonnen te vertrecken naer heur
garnisoenen, te weten d’Engelsen ende Francoisen alles in Zeelant ende de reste naer
Hollant ende in Brabant, om den viant beter in asem te houden ende sijn volck wat
in de vette landen van Vlaenderen ende Brabant te doen blijven, om die wat uyt te
mergelen ende af te teeren.
Desen dach gaven de gedeputeerden van Oostergoe ende Westergoe in Vrieslant bij
openbaren placcaten uyt de redenen waerom de citatie van thof tegen eenigen vande
heuren uitgegeven, nul was, dat thof partijch was, ende rechter wilde wesen in een
sake die heur niet en gebeurde, dat se tegen heuren eedt in de hoocheit vande provincie
tasteden, dat se niet en vermochten tegen heur overicheit rechtsvoorderinge te doen
ofte voor te nemen, dat sij gedeputeerden mits dien tselve hof ende heur

15 Augustus 1600.) Meer dan waarschijnlijk is het Maurits geweest, die er nu een
onoverkomelijk bezwaar in zag, om, zelfs wanneer men door eene diversie een gedeelte van
de vijandelijke strijdkrachten naar Brabant had kunnen trekken, het beleg te slaan voor eene
vesting, die veel te sterk was om binnen korten tijd te kunnen worden ingenomen, zooals
vier jaren later bleek, toen zij onder veel ongunstiger omstandigheden nog drie maanden
weerstand bood.
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jurisdictie wraeckten ende recuseerden. Ende omdat de gedeputeerden vande seven
wolden ende steden tot Lieuwaerden gebleven voornamen te disponneren over de
penningen van Oostergoe ende Westergoe ende daerop assigneerden, ende de
ontfangers tot furneren van penningen bescreven ende aenmaenden, gaven dselve
gedeputeerden vande Goen tot Franicker uyt seecker open placcaet, bij twelcke sij
allen grietsluyden, secretarisen, bisitteren, dorprichters, ontfangers van grietenien
ende dorpen ende allen ingesetenen vande selve Goen verboden de bevelen vande
gedeputeerden tot Lieuwaerden te obedieren ofte met heur communicatie te houden
ofte oick te obedieren de bevelen van thof bij fameuse libellen (so sij seiden) tegen
heuren eedt gedaen op peine van gestraft te worden als fauteurs vande verstoorders
vande gemeine ruste. Aldus ging de animositeit van alle de partijen daer dapper in
swanck, als of sij tschip in de gront wilden hebben.

[Den 5en Augusti]
Den 5en Augusti regendet seer. De reste van tvolck vertooch meest naer de garnisoenen
ende de schepen, die de cavalerie naer Bergen op den Zoem gebracht hadden, ledich
gemaeckt wesende, werden naer Oisteynde gesonden, om van daer te halen de andere
ruyteren met alle de wagens ende treckpeerden, ende omdat tcrijsvolck te voet daer
noch most blijven, werde mede gelt derwerts gesonden om elcx een halve maent
solts te geven.
De saken vande Almiraliteit der Vereenichde Nederlanden waeren alomme deur
quade regieringe ende tverbot vande licenten bij den viant gedaen seer verloopen
ende tot een groote verwerringe ende verachtertheit gecommen ende sonderlings in
Zeelant, deurdien mits tsluyten vande Schelde de middelen vande binnelantse licenten
cesseerden ende deur de vrese vande galeijen de middelen vande convoyen vande
uytgaende ende innecommende goederen seer gekrenckt werden, daer nochtans de
equippagie ter zee, om dselve galeijen wille seer most verswaert worden, twelcke
tot noch toe in Zeelant groote swaricheit hadde gemaeckt, omdat de middelen vande
licenten op de Schelde alleen so machtich waren geweest, dat se daeruyt ende uyte
convoyen niet alleenlijck de equippagie ter zee wel ende rijckelijck konden doen,
maer noch alle jaren een goet deel van dien imployeren tot subsidie van heur quote
te lande, twelcke de meeste oirsake was geweest, waerom sij te vooren de middelen
te water niet en hadden willen laten commen in een gemeinen beurse voor alle de
almiraliteiten. Ende dewijle nu de middelen te water so swack waren, dat se uyte
middelen te lande mosten gesubvenieert werden, werde de quote van Zeelant te hart
ende te beswaerlijck voor de provincie, so verre, dat se in langen
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tijt heur volck te water geen afreeckeninge nochte betalinge en hadden konnen geven,
maer dselve houdende in gestadigen dienste, altoos gesleept ende gediffereert hadden,
begerende nu wel so tscheen de middelen in tgemeen te laten commen, om d’andere
provincien in de groote t’achterheit van heure almiraliteit te doen concureren. Hierover
gebeurde in dese tijt dat t’oirlochschip van Ligier Pieterss. aencommende tot
Vlissingen ende in de 30 maenden geen afreeckeninge gehadt hebbende, tbootsvolck
van dien begonnen te muyten, ende so noch een oirlochschip ofte twee aenquamen,
deden die van gelijcken, waerdeur die vande Almiraliteit aldaer seer becommert
waren, ende versochten de gedeputeerden vande Staten Generael ende Raet van State
tot Middelburch wesende, bij heur te willen commen om met heur te adviseren, hoe
men best hierinne soude mogen voorsien, alleer dit vier voorder quame te ontsteecken.
Men vont goet met heur bij provisie te doen handelen ende daerentusschen te sien
wat middelen men soude mogen voornemen om de sake te stillen. Dit exempel sal
apparentelijck alle de Almiraliteiten doen terugge dencken.

[Den 6en Augusti]
Den 6en Augusti was tamelijck weder, mits het weinich regende. Die van Middelburch
gaven op heur stadthuys van dage een braef banquet, daer se Sijn Excie ende alle de
andere heeren genodet hadden.

[Den 7en Augusti]
Den 7en Augusti regendet seer. De Staten van Hollant hadden desen dach een
dachvaert uytgescreven, ende begonnen te vergaderen, blijvende bijeen totten 13en
toe, meest op tpoint om gelt te vinden ende rapport te doen vanden Vlaemschen tocht
ende de besongien tot Bergen op den Zoem verloopen, op dewelcke sij voor eerst
besloten met alle ernst te doen innen de restanten vande middelen desen jare
geconsenteert, ende dat de steden sulcx d’een helft vande capitale impositie mette
verdubbelinge van dien binnen 14 dagen ende de wederhelft binnen 14 dagen daernaer
sullen doen opbrengen. Dat de dorpen daertoe mede geexecuteert sullen werden,
ende om van tcorpus wegen te verdubbelen voor de geenen die beneden de 25 £ geset
sijn, mits dat men heur theuren keure sal geven renthen in tgenerael op de verpondinge
van heur dorp ofte particulier op de landen als andere. Dat men de ontfangers vande
landen voorts op interest sal doen lichten de resten vande 400.000 £ in Majo
geconsenteert te lichten, gelet wesende dat d’almiraliteiten wel 3.000.000 £ sijn
verloopen ende de equippagie ter zee ende binnenwateren beloopt wel 100.000 £ ter
maent meer als de middelen vande convoyen ende licenten innebrengen, ende dat
de ongerepartieerde ruyteren ende knechten wel 150.000 £ ter maent trecken ende
de lasten sulcx alomme groot sijn.
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Daer werde wel verstaen, dat men alle de middelen tot noch toe niet ingewillicht
behoirde aen te nemen ende die vande Almiraliteit promptelijck te assisteren, maer
de difficulteiten vielen op de particuliere resumptie. Want om 200.000 £ op de voet
vande verpondinge te vinden en werde des ten platten lande om t’sober gewas van
tvoorleden jaer ende de slappe suyvelmarckt van dit jaer niet practicabel gevonden.
D’impost op de waren mette ronde mate werde mede niet practicabel geacht sonder
diversie van neeringe te maken. D’impositie op de wolle, sijde, goude ende lynde
Iakenen ende op boomolie, honich, sirop, talck, roet, smeer ende anders is mede niet
wel practicabel geacht ende van cleyn innecommen. De capitale impositie werde
mede niet meer praticabel geacht. Nietemin omdat uyt alle de voors. lasten de staet
van tlant alle jaren wel te cort soude commen 1.500.000 £ is verstaen dat de edelen,
gedeputeerden vande steden ende gecommitteerde raden eenige middelen souden
ramen, die practicabel mochten wesen om daervan rapport te doen, waerop
gebesoingeert ende noodich geacht tot de lasten te lande promptelijck te moeten
vinden 400.000 £ ende tot assistentie vande Almiraliteit 800.000 £, is op welbehagen
ingewillicht tschoorsteengelt tegen 2 £ op elcke haertstede van tlant, mits dat men
in t’setten op de verlichtinge vande armen sal letten. Dat men eenige goude ende
silvere penningen sal munten, die in ander landen mede mogen gangbaer wesen,
maer hier so hooch sullen gepermitteert worden, dat men ettelijcke hondert duysenden
daeruyt mach vinden, (twelcke doch naderhant niet voorts en ging). Dat men in treyn
sal brengen de impositie op de ronde maet op den besten voet mogelijck, mits dat
van t’eerste incommen in dese landen niet betaelt en worde, maer wel in tvercoopen
daernaer, als te weten tot laste vanden cooper van tlast terwe 15 st, rogge 10 st, geerst
ende mout 15 st, haver, bouckweyt, spelt 10 st, erweten, boonen, ront ende plat saet
20 st, vanden hoet hoppe 3 st, ende anderen naer advenant. Dat uyte excijsen vande
steden sullen commen ten minsten voor een jaer ten prouffite van tgemeen lant op
elcke tonne biers bij den tappers inne te leggen 12 st, ende bij den borgers inne te
leggen 4 st. Dat men van alle losrenthen voor den jare 1601 sal contribueren den 8en
penning ende vande lijfrenthen den 16en penning, mits dat de rentgevers dan niet
meer en mogen corten dan beide die middelen, en gingen naer niet voort, omdat se
niet en konden ingewillicht werden. Werde noch geresolveert dat men ter naester
dachvaert soude letten op den impost vande lakenen, olie ende anders, gelijck mede
om te beneficieren de generale middelen van wijnen,
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bieren, wolle lakenen ende de middelen vande consumptien, uytgeseit van greinen
ende vanden sout, ende dselve te mogen verhoogen een vierde paert, twelcke sij
dienstelijcker achten als den staet vande landen meer te laten vervallen. Vonden niet
goet eenige groote belegeringe bij de hant te nemen, omdat t’saison al verre verloopen
is, maer dat Sijn Excie sal mogen despicieren om met surprinse wat te doen op de
galeijen ofte anders, ofte bij devastatie vande viants landen. Dat men sal doen casseren
de wagens, treckpeerden, schepen ende de soldaten bij den steden aengenomen. Dat
men ter naester vergaderinge sal adviseren op tverminderen vande costen vande
Raden ende officiers vande Almiraliteit ende die in tverpachten vande middelen
gedaen werden ende anders in den helen staet vande landen. Dat men van wegen de
landen den Almirante mette colonnels voor een redelijcken prijs sal aennemen +ende
hem aenseggen, indien hij weet los te doen commen alle de gevangenen van dese
landen in Spangien ende in de Nederlanden gevangen sittende ofte op de galeijen
sonder rantson, dat men hem mede sonder rantson sal los laten ende alle de andere
officiers ende soldaten op redelijck rantsoen, ofte so hij des niet en wilde aennemen,
dat men de Spangiaerden ende Italianen mede sal tracteren als sij dese lantsaten doen,
so lange tot dat se daervan ophouden, ende de costen ende anders, die men aenden
Almirante sal leggen, sullen gevonden worden op de gevangens deur hem te ontslaen.
Werde voorts rapport gedaen van des Keisars gesanten, vanden tocht ende slach in
Vlaenderen, vande besongien gehouden metten Graef van Bassigny ende anderen,
vande 50.000 cronen uyt Vranckrijck gecommen, vande apparente oirlogen van
Savoijen om tstuck van t’marquisaetschap van Salussen. Dat de gedeputeerden van
Engelant ende vanden Ertshertoge te Bouloigne

+ De Admirant was als gevangene aan Graaf Lodewijk van Nassau, en Luys del Villar aan den
generaal Vere geschonken.
In eenen uitvoerigen brief, van den 4en Julij 1600, dien Erasmus Stöver ontving van een
zijner neven, die den togt in Vlaanderen mede maakte, schrijft deze omtrent het rantsoen,
dat Graaf Lodewijk van den Admirant te wachten had, het volgende: ‘Mein gnädige Herr
Gr. Ludwig hatt in dieser Schlacht ein gutte beut bekommen. Der Admirant is von der
reudterey gefangen worden; den haben die herrn Staden ahn S. G. geschencket und sein
rantson gesetzt auff hundert tausend doppele ducaten. Meinen auch die herrn das diselbe
sum wohl soll erlangt werden. Und seind S. G. alsdan genugsam besorget umb ein gravenstand
zu führen. Ich hoffe, so fern Gott gnad geben wird, das wir in disen landen einige gutte
weittere victorie haben werden, mein G. herr soll Gouvernor von Flander werden, so viel
wir dasz unter unsen commandament bringen können.’ (Archief van Z. M.)
Bij de uitwisseling van den Admirant werden aan Graaf Lodewijk honderd duizend en aan
Vere vijf duizend gulden als losprijs gegeven. (Resol. der St. Gen. 21 April 1601.)

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

721
waren gescheiden terstont naer tverlies vanden slach in Vlaenderen. Dat de Coninginne
van Engelant geconsenteert hadde lichtinge van 1000 man tot racreute ende den
Coning van Schotlant om 3000 ofte 4000 Schotten in der Staten dienst te laten
commen in den toecommende jare. Noch werden in heur vergaderinge gelesen de
brieven vande alteratie in Zeelant op tschip van Ligier Pieterss. Item is daer gehoort
Cornelis Frans Wittess. verclarende naerder dselve alteratie ende de groote
verachtertheit vande almiraliteit van Zeelant, die niet machtich en was dese aenstaende
swaericheit alleen te weeren. Sijn noch gehoort de heeren van Zanten ende Hubert
op tselve subject, clagende over de onvermogentheit van Zeelant ende versouckende
promte assistentie. Daerop sij goetgevonden hebben dat met den capiteinen, die
binnens jaers geen gelt ontfangen en hadden, terstont soude gehandelt werden op
d’een helft van heur dienst, ende so de Staten van Zeelant daertoe ordre willen stellen,
dat die van Hollant heur dan promptelijck assisteren sullen met 50.000 £ ende dat se
de andere capiteinen bij maenden heur afreeckeninge willen geven, te weten alle
maenden aen 2 schepen. Die vande Almiraliteit tot Rotterdam versochten mede
assistentie om de heetste ende verachterste capiteinen ende eenigen die men soude
mogen afdancken, te betalen, dien geantwoort werde, dat se de lijsten daervan souden
overleveren, ende dat men se promptelijck sal doen assisteren, daertoe de
gecommitteerde Raden gelast waren om alle alteratie te voorcommen. Ende daermede
scheide dese dachvaert, wiens resolutien, als commende vande machtichste provincie
in de gemeine sake meest gevolcht wierden.

[Den 8en Augusti]
Den 8en Augusti was tamelijck weder. Tot Oisteynde sterf aen sijn quetsure den
gevangen colonnel Çapena, die met een wagen gesonden wert naer de schantse
Albertus ende Isabelle, daer hij ontfangen ende voorts wechgebracht werde om hem
te doen begraven.

[Den 9en Augusti]
Den 9en Augusti was tamelijck weder. Sijn Excie vertooch uyt Zeelant naer Bergen
op den Zoem, alwaer hij eenige compagnien voetvolck ontboot, ende de beste soldaten
uyt meest alle de andere compagnien in meininge ergens een aenslach te maken,
daertoe noch alle de ruyteren in Brabant waren gehouden+.
+ De aanslag, waarvan hier gesproken wordt, was reeds beraamd voordat Maurits te Bergen
op Zoom was aangekomen. In de resolutiën van den Raad van State van den 29sten Julij
1600 lezen wy daaromtrent het volgende: ‘Den Secretaris Huygens, den Raede
communicerende eenen brieff vanden Gouverneur Bacx, is goed gevonden, aen hem
Gouverneur daerop te schrijven, dat men nodigh agt, datter een exploit van executie aen de
onwillige dorpen over den Demer nu worde gedaen, dat men hem daertoe authoriseert omme
tselve metten eerste met correspondentie van den gouverneur ende assistentie vanden major
Lambert te doen [* Hiermede kunnen niet anders bedoeld zijn, dan Herauguieres, Gouverneur,
en Lambert, Sergeant Majoor van Breda.]; ligtende soo veel crijgsvolck, als men uyt de
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Den viant was ontrent dese tijt van voor Oisteynde meest wechgetogen, latende daer
ontrent boven de garnisoenen vande schantsen noch 2 regementen knechten ende
hadde mette reste den pas genomen naer de Schelde, ende om sijn volck lichtelijck
over ende weder van Brabant in Vlaenderen te brengen, hadde ontrent Repelmonde
een brug geslaegen ende scheen aende Schelde te willen blijven leggen.

[Den 10en Augusti]
Den 10en Augusti was tamelijck weder. Van Oisteinde voeren wech alle de wagenen
ende treckpeerden, mitsgaders de 7 resterende vanen ruyteren, omdat se daer geen
boete en konden doen+, ende quamen met goede voorspoet tot in Zeelant, van waer
de ruyteren mede naer Bergen toogen om te debarqueren, ende de andere schepen
mette wagenen ende treckpeerden bleven in Zeelant om te wachten bescheit.
Desen dach quamen in Zeelant aen de schepen van Moucheron, die naer Oist Indien
geweest waren, ende aldaer gecommen aen een eilant, daer se meynden te
traffycqueren ende heur scheen alle acceuil gedaen te worden. Den Coning van
t’eilant scheen begeerich om de schepen te sien ende was daer aengecommen, ende
om van hem meer confidentie te

steden van Bergen op den Zoom, Breda ende omleggende frontieren sal nodigh hebben, mids
dat die plaetsen altijts verseekert latende; dat men hem die saecke recommandeert; oock
omme het crijgsvolck niet te hazardeeren; dat men hem recommandeert de eerbaerheyt der
vrouwen ende jonge dochteren, ende oock daerop te letten, dat die kosten niet te vergeefs
werden gedaen’ ... ‘Hiervan den Gouverneur Heraugieres tot Breda te adverteren, ten eynde
hij den Gouverneur Bacx hiertoe, ligtende aldaer drie bequame veldstucken met hare furnituren
etc., midsgaders den major Lambert hij hem daertoe mede late gebruycken, die behulpsame
handt te bieden.’
Den 2den Augustus wordt besloten, dat Paul Bacx deze expeditie zal kommanderen, ‘ten
ware graaf Lodewijk van Nassau met last van Zijne Excellentie tot eenigh exploict, off eenig
ander aensienelijck bevelhebber daer was aengekomen’.
Intusschen schreef Herauguieres den 1sten Augustus aan den Raad van State: ‘Je ne trouve
nullement convenable d’exploicter en ceste conjuncture ce dont Vos Sries m’escrivent par
lettres du 29e du passé. Dautaut que nos fortifications estans prestes a estre joinctes au rempart
de la ville, sont au plus dangereux qu’elles pourroient estre. Et auroie plustost besoing d’estre
renforce de trois ou quatre compaignies jusques à ce que lesdes fortifications soient hors de
danger, que non pas de degarnir la garnison. Joinct quil faut craindre les mutinéz de Diest
et de Hamont, qui ne faudroient d’estre incontinent à pied et à cheval à la queue de nos gens,
lesquels ne pourroient estre à beaucoup pres si fort qu’eux.’ (Lias loopende, van 1600.)
Hierop werd aan Herauguieres teruggeschreven dat hij slechts de drie veldstukken met de
noodige munitie zou zenden (Resol. van den Raad van State 3 Aug. 1600). De zaak schijnt
daarop uitgesteld te zijn tot de komst van den Prins te Bergen op Zoom.
+ Boete doen – baete doen, van nut zijn.
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doen nemen, bracht met hem 30 lasten peper. Gecommen wesende in tschip daer
Holtman op was, overvielen sijn volck denselven ende sloegen hem doot ende
meinden tselve schip te vermeesteren, maer om t’ontset dat heur van t’andere schip
geschiede, en consten sij des niet doen ende mosten sulcx met heure caracellen weder
afwijcken, twelcke die vande schepen siende, namen dselve peper ende wierpen se
in heur scheepen, ende wesende anders onderwege seer geswackt van volck, waren
sij wederom gecommen met cleine ladinge, in vougen dat se niet veel meer weerdich
als de costen vande reise wederom en brachten.

[Den 11en Augusti]
Den 11en Augusti was regenich weder. De Staten Generael ontfingen brieven van
Sailly ende Aerssen uyt Vranckrijck, beide houdende dat den Hertoge van Savoijen,
die te vooren scheen te hebben willen bewilligen de restitutie van Salussen, ende
deur sijn ambassadeurs dselve hadde doen beloven tegen den 10en deser, nu wederom
swaricheit maeckte, ende dat daerom den crijgh in dat quartier wel mocht voorts
gaen. In dese tijt was in Brabant ende Vlaenderen ingewillicht het schoersteengelt
tegen een gulden op elcke schouwe, so wel in de steden als platte landen, mits dat
vande schouwen daer neeringe deur gedaen werden (als van taverniers, rotissiers,
smeden, goutsmeden ende andere) dubbelt gelt soude betaelt worden. Dit consent
ende meer anderen waren aldaer bij den Staten ingewillicht terstont naer den slach
van Nieupoort om de saken te redresseren.

[Den 12en Augusti]
Den 12en Augusti was regenich weder. Sijn Excie sondt last om alle de wagenen ende
treckpeerden naer Hollant te voeren ende daer te casseren, ende willende selfs voor
eenigen tijt tot Bergen blijven, ontboot daer veel bagagie met alle sijn jacht.

[Den 13en Augusti]
Den 13en Augusti was noch regenich weder. Tvoetvolck meest tot Bergen gecommen
wesende, hadde Sijn Excie oick uyt Bredae bescreven alle de ruyteren met verscheiden
wagens uytet lant, die desen dach naer Bergen toogen, ende hoewel desen tocht noch
niet begonnen en was, liep in Hollant rontsomme tijdinge, dat Liere overvallen ende
ingenomen was, tsij dat t’exploict ofte den aenslach daerop was gemunt ofte niet.

[Den 14en Augusti]
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Den 14en Augusti was schoin weder. Tvolck alles tot Bergen wesende, werden
opgehouden, tsij omdatter yet voorgecommen was dat den aenslach belettede, ofte
dat de brug over de Schelde gemaeckt wesende, ende dat den viant lichtelijck
overcommen konde, swaricheit ende bedencken daerinne maeckte+.

+ ‘Wij zijn alhier tot Berge opten Zoom gecommen,’ schrijft Maurits den 13en Augustus aan
de Staten Generaal, ‘ende hadden zeecker getal volcx herwaerts ontboden, in meeninghe met
deselve ende de cavaillerie althans in Brabant wesende, d’executie te doen doen over
d’onwillige dorpen. Maer alsoo se t’eenemael gereet waren omme uyt te trecken, quamen
ons tijdinghe van degene die wij uytgesonden hadden, dat den vijandt tusschen Mechelen
ende Lier was gecomen met het volck dat hij met hem in Vlaenderen gehadt heeft, uytgenomen
de drye regementen die hij ontrent Oudenborch heeft gelaten. Ende alsoo hij daermede jegens
Oostende nyet can uytrichten, zouden wij onder UE correctie goetvinden, dat de voorsz.
negenendertich compaignien, die wij aldaer hebben gelaten, herwaerts ontboden worden.’
In denzelfden brief had de Prins namelijk voorgesteld slechts 12 kompagniën in Ostende te
laten en de overige 39, die daar zeer bezwaarlijk konden onderhouden worden, er uit te ligten.
Hiermede evenwel konden zich de Staten Generaal niet vereenigen (Secr. Resol. van den
15en Augustus 1600), hetgeen dus mede eene oorzaak was dat het beraamde plan niet tot
uitvoering kwam.
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In dese tijt waren uyt Duynkercken geloopen 10 schepen van oirloge onder tbeleit
vanden heere van Wackene, Lieutenant Almiral, ende gevaren naer de buyssen vande
vischerie. Den commanderende voor Duynkercken, daer leggende met 12 schepen
en was heur uytvaren niet geheel gewaer geworden, waeromme hij heur mer naersondt
3 schepen, ende bleef mette reste leggen. Dese Duynkerckers quamen onder de
haringbuyssen ende vielen daer eerst op een oirlochschip, daer capilein op was den
jongen Cloyer, twelcke sij dapper beschoten ende bevochten, ende in tselve schieten
ging een cogel deur een tonne cruyts in tschip van Cloyer staende, waermede tvier
daerinne vatte, twelcke tschip meest al dede wechspringen ende vergaen. Sij vielen
oick aen t’almiraelschip vande visscherie, twelcke sij mede so uytrechten, dat tselve
naer verlies van veel volcx tlant most kiesen. Daernaer namen sij ontrent 7 ofte 8
buyssen vande Mase ende 7 ofte 8 van Noorthollant die se alles in de gront hackten,
sommigen met volck met alle, ende sommigen sonder volck, die se afnamen ende
behoudende den stierman, setten tvolck meer over in vreemde schepen, die se op zee
gemoeteden ende lieten die so wechvaren. Hierdeur was de confusie onder de buyssen
seer groot, elcx maeckte seil om te ontcommen, sommigen salverende heur want,
ende anderen tselve verlatende ende werden hier ende daer bij den viant vervolcht,
twelcke eenige dagen duyrde, tot dat t’almiraelschip van Enchuysen ende noch 1
ofte 2 oirlochschepen daer quamen, die heur deden de buyssen verlaten ende zee
kiesen. Tscheen dat bij den viant dit exploict voorgenomen was om de gansche
vischerie voor dese landen te verderven ofte ten minsten om te water mede quartier
te doen maken ende sulcx alle de visscherieschepen op sauvegarde ofte contributie
te brengen.

[Den 15en Augusti]
Den 15en Augusti was schoin weder. Den tocht in Brabant alsvoeren gebroocken
wesende, werde alle tvolck weder naer garnisoen gesonden, de
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wagens ende treckpeerden naer Gorinchem ende Schoinhoven gevoert wesende,
werden alles gecasseert.
Den Graef van Gaury in Schottlant eenich miscontentement op den Coning hebbende,
hadde denselven met practycquen onder dexel van ter jacht te gaen op sijn huys
gecregen, ende meinde op van dage hem daer te doen ombrengen bij personen daertoe
geapposteert, maer deur dien d’executeurs verschrickten ende tfeit niet effectueren
en dorsten, werde tselve niet alleen belet maer den Graef van Gaury met sijn broeder
bij den Coning selfs ende sijn suite dootgeslaegen, daerover thof ende gansche lant
seer beroert waren.

[Den 16en Augusti]
Den 16en Augusti was heel schoin weder. Men creegh tijdinge dat den viant noch
aende Schelde lach, ende dat sijn crijsvolck op beiden sijden seer oevel op den boer
leefde ende den ougst daer ontrent seer bedurven.

[Den 17en Augusti]
Den 17en Augusti was schoin weder. Men lach alomme stille. Den capitein Massau,
die tot Oisteinde sieckelijck was gebleven, sterf ontrent dese tijt. Sijn Excie hoirende
de tijdinge, dat die van Duynkercken uyt waren naer de buyssen ende dat se daer
onder waren geweest, beval terstont dat uyt Zeelant souden uytloopen 20
oirlochschepen, de 12 onder tbeleit van Corn. Leunss. om te gaen leggen voor
Duynkercken ende tweder innecommen te beletten, ende de 8 onder tbeleit van
Cornelis Leynss. om in zee te gaen ende de Duynkerckers te soucken, die men met
alderhaest dede gereet maken om in zee te gaen.

[Den 18en Augusti]
Den 18en Augusti was heel schoin weder, ende omdat Sijn Excie vast stille lach,
deputeerden de Staten Generael naer hem toe de heeren Gilpijn, Oyen, Beveren ende
Aleman, om mette selve te delibereren oft niet mogelijck en soude wesen noch yet
voordelijckx te doen tegen de galeijen van Sluys ofte de schantsen daer ontrent ofte
oick op den Rijn, om dien stroom te openen tot voorderinge vande commercien ende
om den Duytsen eenich contentement te geven, van eenigen van dewelcken de Staten
dit jaer in verscheiden payementen ontrent 200.000 £ te dien eynde getogen hadden
om den viant vanden Rijn af te weren. Met dese last vertogen dselve gecommitteerden
op van dage ende met heur ging een commis met penningen om aen alle
t’ongerepartieerde crijsvolck te betalen een halve maent solts, so van degeenen die
tot Oisteinde lagen, als die in Zeelant ofte Brabant waren.
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[Den 19en Augusti]
Den 19en Augusti was heet weder. Sijn Excie siende dat in Brabant niet veel uyt te
rechten en was, omdat den viant noch even vast op de Schelde bleef leggen, sondt
een goet deel vande overrijnsche ruyteren
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weder naer heur garnisoen, die van dage deur tlant van Altena passeerden om in de
Betuë te commen, ende dede in Brabant noch blijven 18 vanen ruyteren ende meest
logeren tot Bergen op den Zoem ende tot Bredae ende eenigen van dien tot
Steenbergen, Geertruydenberch ende Heusden.

[Den 20en Augusti]
Den 20en Augusti was seer heet weder. In dese tijt liepen de saken in Vrieslant vast
tot alle rouwicheit ende tot sulcken bitterheit, dat thof tegen de gedeputeerden van
Oostergoe ende Westergoe, te weten Hayo Roussel, Jan Hottinga ende Echo Isebrandi
uytgaf een sententie, daerbij sij dselve deporteerden van heure staten ende officien,
verclaerden inhabil, ende dat men heure goederen soude annoteren. Sijnde een
beclaegelijcke sake, dat de animositeiten der menschen niet en konnen cesseren voor
de ruine van d’een ofte d’andere ende onlijdelijck dat in een vrije lantsregieringe
yemant also overvallen wort, om den last van sijn principalen gevolcht te hebben.
Den Coning van Vranckrijck siende dat hij bij den Hertoge van Savoijen vast
uytgestelt werde van d’eene tijt tot de andere op tstuck van Salussen, ende hebbende
eenige preparaten van crijsvolck bijeen geruckt, dede de stadt Chambery in Savoijen
overvallen ende innemen ende terstont de oirlogen openbaer verkundigen ende ruckte
daernaer alles bijeen wat hij konde van edelen ende soldaten, ende marcheerde
daermede selfs naer Grenoble ende Chambery, daer hij desen dach sijn intree dede
ende alle de inwoenderen ende tparlament aen hem eedt dede doen, ende sondt
daernaer sijn crijchsvolck onder verscheiden commandeurs alomme in tlant, om alle
de plaetsen van Savoijen inne te nemen eer den Hertoge gereet mocht wesen om hem
te keeren. In dese landen hoipte men dat dit stuck de gemoederen van Savoijen ende
Spangien tegen Vranckrijck verbitteren soude ende daeruyt wel mogen spruyten een
nieu oirloch met Spangien ende volgens mette Nederlanden tot verlichtinge vande
Vereenichde Staten.

[Den 21en]
Den 21en was tamelijck weder. Men creegh in Hollant de tijdinge van tverlies van
tschip vanden jongen Cloyer ende van veel buyssen, twelcke in tbegin al veel meer
gemaeckt werde dan t’wel was, daerom in veele steden ende plaetsen daerover een
groote verslagentheit was, sonderlings omdat men meinde dat se alle tvolck hadden
doen verdrencken, twelcke een uytermaten tyrannige procedure was, voorgenomen
tegen een deel visschers, die den viant niet en sochten te misdoen, maer alleen heur
cost op de zee te winnen.

[Den 22en Augusti]
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Den 22en Augusti was schoin weder. In dese tijt deden de Staten
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meest alomme heur crijsvolck monsteren, anders was in Hollant dese ende volgende
dagen de verslagentheit vande buyssen seer groot.

[Den 23en Augusti]
Den 23en Augusti was schoin weder. De Staten Generael verstaende de rouwe
proceduren, die in Vrieslant voorgenomen werden tegen de gedeputeerden van
Oostergoe ende Westergoe, ende dat die niet dan tot meerder verbitteringe en konden
strecken, designeerden derwerts te senden de heeren Bouless: ende Foock, Raden
van Staten ende de Voocht, Raedt in den Hoogen Raede van Hollant om te sien, hoe
men alle die swaricheit best soude konnen afleggen ende doen verdragen om alle
confusie tot ondienst vande gemeine regieringe te weren, dan overmits in Overijssel
oick groote oneenicheit was geresen met de stadt Swol, die noch geen volcommen
verbittertheit hadde gemaeckt, werde goetgevonden dat se eerst derwerts soude gaen,
om dselve in tijts ter neder te leggen.

[Den 24en Augusti]
Den 24en Augusti was nog heel heet weder. Desen dach quamen in Texel de 2 laeste
scheepen vande rerije van Amsterdam, die in Oost Indien waren geweest, dwelcke
veel volcx verloren hadden, maer op veel naer so costelijck niet geladen en waren
als de 6 voorgaende. Nietemin omdat se behouden wederom quamen ende noch meer
prouffijt als schaede brachten, werde de winst van deselve rerie seer hooch
geestimeert, twelcke bij veelen so seer aensoete, dat men op nieus tot Amsterdam
ende in Zeelant dapper equippeerde om wederom gins te gaen.

[Den 25en Augusti]
Den 25en Augusti was regenich weder. Men creegh tijdinge dat tot Gent bij den
Ertshertoge was gecommen uyt Spangien Dom Enrico de Gousman met brieven
vanden Coning, daerbij hij den Ertshertoge beloofde assistentie van volck ende gelt,
ende sondt hem bij provisie wisselbrieven van 500.000 cronen ende aende Infante
in tparticulier noch 50.000 cronen, ende hoewel tselve al veel was, werdet nochtans
bij anderen weinich geacht onder so groote schulden, ende dat mogelijck elckeen
daeruyt betaelt soude willen wesen, ende dien sulcx niet en soude konnen gebeuren,
dan mogelijck meer gealtereert souden worden.

[Den 26en Augusti]
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Den 26en Augusti was tamelijck weder. Sijn Excie bleef noch tot Bergen stille, ende
mits in Brabant niet te doen en was, waren velen daerinne seer verwondert ende
begonnen te murmureren dat hem yet most letten, ofte dat hij metten Staten in
oneenicheit moste wesen, welck gerucht van tijt tot tijt meer toenam naer de humeuren
van elcx daer t’bijquam, ende naer dat elcx de sake met apparentien van redenen
wiste te stofferen. Den viant bleef aende Schelde mede stille, maer tcrijsvolck dat
tot Oisteynde gebleven was, leedt veel ongemacks bij faute van stroy
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ende anders, daerom de sterfte al vrij veel daeronder quam, te meer so den viant heur
daer so benaut hielt, dat niemant veel uyte stadt commen en konde+.
Tfort ende stedeken van Conflans in Savoijen wesende bij den heere Desdiguieres
belegert ende met tschieten van weinich stucken verschrickt, hoewel sij van binnen
noch wel 2000 starck waren, hadde met hem begonnen te parlamenteren ende gaven
de plaetse op van dage seer schendelijck over, waerom den Coning terstont alle sijn
crijsvolck dede trecken naer Mont Melian, omme de stadt inne te nemen ende de
citadelle (die de principaelste forteresse van Savoijen was) te belegeren.

[Den 27en Augusti]
Den 27en Augusti was schoin weder. De Staten Generael ontfingen brieven van beide
de partijen in Vrieslant, elcx clagende over de proceduren van partijen, ende
vergaderden daerom terstont naer de predicatie om te delibereren wat men best in
tijts in sulcken scheuringe, die niet dan tot ondienst vande landen const strecken,
soude konnen doen, ende bemerckende dat thof niet alleen een seer precipitante
sententie hadde gestreecken, maer oick trachte dselve te doen executeren, daerover
de gedeputeerden tot Franicker den deurwaerderen in de gevanckenisse hadden
gesmeten, ende dat apparent was dat alle de saken daer metten eersten souden commen
tot wegen van feiten, so hebben se goetgevonden dat de gedestineerde metten eersten
soude vertrecken ende niet naer Overijssel, maer recht uyt naer Vrieslant souden
gaen ende met alle middelen vooreerst thof induceren van sulcke proceduren ende
executien te supersederen ende dan sien, of men de saken tot vergaderinge van een
aigemeinen lantdach soude konnen brengen ende tot hoipe van verdrach, ende omdat

+ De ellende, die de troepen binnen Ostende leden, laat zich eenigzins beoordeelen uit een
brief, dien de Gouverneur van Cruyningen, den 22sten Augustus aan de Staten Generaal
schreef, en waarin het volgende voorkomt: ‘Aensiende de groote nombre van crijghvolc tot
51 vendelen, die Zijn Excie hier ghelaten heeft, ende daermoede die zij passeren bij ghebreck
van ghelde, en connen derhalve niet laeten Uwe Mo. Ed. dies te verwetigen opdat daer in
gheremedieert werde bij de ghereetste ende bequaemste middelen, als gans hoognoodigh is
tot conservatie vande goede discipline onder zoo veelderhande natien van volck, ende in een
stad daer zoo veel aen gheleghen is. Ic ben ghenootsaect gheweest aen die Inghelschen te
doen distribueren broot ende kees vande provisie vande stad opdat zij ten minsten den buic
mochten vollen, ghelijc die vanden Rade van State mij gheauthoriseert hebben in een
dringhenden nood mij daermede te moghen behelpen. Ende voor die Francoisen hebbe
afghesproken goede somme van penninghen. Voorwaer het valt die arme soldaden swaer,
zoo Uwe Mo. Ed. ooc wel connen considereren, hongher te lijden onder zoo veel ongemacx
die zij hier noch hebben. Gheen stroy hebbende om op te legghen ende ghelogeert 30 tot 50
op een camer. En hebben ooc gheen brandpenninghen twelc, alsoo zij qualic derven connen,
desmanteleren tghene zij ghereetst vynden, enz.’ (Lias loopende, 1600)
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men achte dat sulcx met veel remissen soude toegaen, werde heur gelast op de beste
gelegentheit oick eens naer Overijssel te vertrecken om de saken van Swol te
accommoderen.
De schepen, die in zee gesonden waren om den Duynkerckers te vervolgen, ontdeckten
ten lesten dselve, seilden heur naer ende vervolchden se tot in de canal, alwaer sij
een vande Duynkerckse schepen bij t’eilant van Wicht overvielen, ende naer veel
vechtens innenamen. Daer bleef veel van tvolck doot, ende den capitein met 38 man
ende 6 jongens gevangen. T’oirlochschip dat hen genomen hadde, quam met hen
naer Zeelant, latende d’andere schepen de reste vervolgen. In tselve schip waren
noch 3 bootsgesellen vanden jongen Cloyer gevangen ende eenige stierluyden, die
alles losgelaten werden, ende men verstont van heur, dat noch 4 vande gasten van
Cloyer op den heere van Wackene schip waren.

[Den 28en Augusti]
Den 28en Augusti was schoin weder. Dvoors. gecommitteerden vertogen uyten Hage
naer Vrieslant. Graef Lodewijck hadde op van dage de 18 vanen ruyteren van Brabant
bijeen bescheiden om daer mede te gaen naer Werdt, daer de gemutineerden van
Hamont waren verleit, die men meinde starck te wesen wel ontrent 800 peerden, om
te sien of hij dselve uytlocken ende tot slaen brengen konde. Hij reedt den heelen
dach ende volgende nacht, in dewelcke hij tot Verkensweert quam ende sondt van
daer den 29en eenige ruyteren, om die van Weert uyt te locken met last de vlucht naer
de heide ende Verkensweert te nemen. Dese togen voorts, maer commende ontrent
Weert, bevonden dat meestal heur ruyteren op een convoy naer Ruremonde waren,
ende dat de reste vande ruyteren op eenige dorpen in tlant waren, waerom sij derwerts
reden, ende vonden de sentinellen van deselve ruyteren, maer so corts daerop dselve
ruyteren volchden met een propere trouppe, namen de onsen den wijck. Den viant
dat siende volchde een stuck weegs, doch naderhant vresende eenigen hinderhout
ofte anders daervan gewaerschout, keerden alles wederom ende reden naer Weert
toe, sonder te willen uytcommen, waerom Graef Lodewijck den 30en opbrack ende
cruyssende hier ende daer de dorpen, quam den lesten wederom sonder yet uytgerecht
te hebben, anders als met gestadich rijden veel moede peerden gemaeckt, ende daeraf
eenige onder wege totten boeren gelaten.

[Den 29en Augusti]
Den 29en Augusti was schoin weder, ende naerdien van Groningen vertogen was de
heere Sirxma, gewerden secretaris vande Almiraliteit ende dat de differenten vande
executie op de achterstellen noch niet en waren gewideert, dat oick noch eenige
poincten aende executie vande sententie
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tusschen stadt ende landen ontbraken, werde bij de Staten Generael gecommitteert
om metten eersten daertoe derwerts te gaen de heere Iniosa, Raedt in den Hoogen
Raede van Hollant.

[Den 30en Augusti]
Den 30en Augusti was schoin weder. De Staten van Hollant hadden wederom een
dachvaert uytgescreven ende begonsten van dage te vergaderen om eintelijck te
resolveren op de middelen op de laeste dachvaert voorgeslagen ende op welbehaigen
aengenomen, ende naer veel debats werde eintelijck ingewillicht het schoorsteengelt;
tstuck van gelt te slaen ende hooch uyt te geven werde verwurpen als subject de
pericule van veel valsche munte. De impositie op de ronde mate werde aengenomen,
om uyte excijsen vande steden te lichten yet op tbier werde afgeslagen, ten ware men
de steden consenteerde dselve so veel te mogen verhogen. Den impost op de
losrenthen werde mede afgeslagen om de swaricheit in t’censureren van der luyden
goederen gelegen. De generale middelen op wijnen, bieren, wolle lakenen ende
anders werden verhoocht den 4en penning ende op de andere poincten const
sonderlings niet gedaen werden, waermede de dachvaert ten laesten wederom scheide.
Sijn Excie wesende gegaen van Bergen naer Lillo, was wederom ter Goes gecommen
ende toogh van daege daer in tlant om alle de advenuen ende de diepten der wateren
te besichtigen, daerdeur den viant in tselve lant soude konnen commen om te sien
of noodich ware eenich ordre daertegen te stellen.
Desen dach vertooch uyten Hage de Hartoginne van Aerschot om naer Utrecht ende
Tiel ende so naer Megen te gaen ende van daer naer de Grave ende tlant van Luyck,
daer se vooreerst meinde te blijven wonen, omdat den Ertshertoge ende oick haer
man haer hadden toegelaten t’vrije gebruyck van alle haer eigen goederen, mits dat
se op neutrale plaetse quam wonen. Velen meynden dat se haer nu wel voorts soude
laeten bereden om mede in Brabant te commen ende dat sulcx vermengt was met
apparent pericule van haer leven, omdat haer man sonder erfgenamen ende sij buyten
hoipe van kinderen te crijgen was. Anderen meinden dat dese landen aen tvertreck
van haer persoin geen schaede en hadden te reeckenen, omdat meest alle de alarmen
van pays van haer waren gecommen.

[Den lesten Augusti]
Den lesten Augusti was heet ende schoin weder. In den Hage quamen wederom de
heeren Beveren ende Aleman rapporteren, dat Sijn Excie niet geraden en vont yet aen
te grijpen so lang den viant op de Schelde soude blijven leggen.
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Desen dach quam den Graef van Fuentes met grooter pompe binnen Milan, bij hem
hebbende veel Spaensche soldaten, die hij daer deur tlant in garnisoen verstroide,
tsij om dat lant beter te bewaren ofte den Hertoge van Savoijen tegen de Francoisen
te assisteren.

[en 2en Septembris]
Den 2en Septembris quam Sijn Excie ter Vere ende bleef snachts daer ende gaf last
dat men alle tgeschut ende amunitie van daer weder naer Dordrecht soude brengen.
Desen dach werden ter Sluys in Vlaenderen noch gebracht 2 cleine galeijen tot
Duynkercken getimmert, om beter over de droochten te konnen vlotten, mits dat de
anderen seer diep gingen.

[Den 3en Septembris]
Den 3en Septembris was schoin weder. Sijn Excie quam tot Sirxzee, tgeschut mette
amunitie werde meest vander Vere wechgevoert om tot Dordrecht in t’magasijn
opgedaen te worden.

[Den 4en Septembris]
Den 4en Septembris was stormich regenich weder. Sijn Excie toogh naer
Brouwershaven ende ging besichtigen Bommenede, commende tsavonts wederom
tot Brouwershaven.
In den Hage creegh men tijdinge dat Graef Willem naer Lieuwaerden gesonden hadde
2 compagnien knechten vande repartitie vande Omlanden om de gedeputeerden
vande steden tegen de gedeputeerden vande Goen te helpen, daerinne velen seer
becommert waren, ende daerom werde oick gescreven aende gecommitteerden
derwerts, om mede te intercederen dat tcrijsvolck niet en mocht gebruyckt werden
om nieuwe verbitteringe te maken.
Desen dach werde tot Vlissingen ingebracht tvoors. schip vande Duynkerckers, ende
men verstont dat Cornelis Leunss. in zee ontrent de Duynkerckers commende, dselve
meest van malcanderen waren gescheiden, waervan dit schip genomen was, ende
dat noch 2 schepen, daerop den capitein Meeu was, ontrent Duynkercken waren
gestrangt ende tvolck meest gesalveert, maer den capitein gebleven. Datter noch 2
anderen waren gevlucht in de haven van Dieppe, ende dat den heere van Wackene
mette 5 anderen was gelopen naer Spangien tot St Andér+, daer 9 van onse schepen
+ Santander, aan de Biscaïsche zee.
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naer waren gevolcht. Sijn Excie laste daerom dat noch 2 schepen vande onsen loopen
souden in de haven van Dieppe ende daer blijven tot dat de Duynkerckers daer uyt
souden lopen ende dat se dan souden volgen.
De Heeren Gilpijn ende Oyen quamen den 5en Septembris weder in den Hage van
heur voyagie naer Bergen.
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[Den 6en Septembris]
Den 6en Septembris was schoin weder. In den Hage waren de Staten Generael ende
Raden van State vrouch vergaedert op den staet van der oirlogen ende repartitie vande
ongerepartieerde compagnien te maken, om dselve bij provisie tot laste van eenige
provincien te brengen, tot dat den nieuwen staet vander oirloge soude ingewillicht
wesen. Sijn Excie vertooch naer Helvoetersluys, den Briel, Maeslantsesluys ende
quam al vrouch in den Hage. Desen dach begonnen die vande Almiraliteit in Zeelant
te procederen tot examinatie vande gevangenen van Duynkercke, daer onder eenen
gevonden werde, die den capitein ende alle de anderen verclaerden bij dwange op
den schepen te wesen.

[Den 7en September]
Den 7en September was schoin weder. In Zeelant werden opgehangen den capitein
ende 37 mannen vande Duynkerckers, onaengesien de schepen van Duynkercken nu
uytgerust waren als oirlochschepen bij den Ertshertoge ende niet als piraten bij
particulieren, omdat se so wredelijck onder de buyssen ende de schamele vischers
hadden geleeft, ende hoewel den heere van Wackene naer Spangien was ontcommen,
so en sal hij de hant Gods niet ontgaen, die hem in Spangien sal doen sterven alleer
weder tot Duynkercken te commen, als naermaels bleeck.

[den 12en Septembris]
Ontrent den 12en Septembris was Alfonso, Lieutenant vande compagnie ruyteren van
Sijn Excie met een groote partije ruyteren uyt Bergen op den Zoem vertogen naer den
Rijn met pascedulle van Graef Lodewijck om den viant afbreuk te doen, so hij voorgaf,
maer in effecte om den neutralen van Coelen, Munster, Paderborn, Reeckelijckhausen
ende anderen te beswaren ende een deel gelts af te dringen, meinende mogelijck
sulcx onder faveur van Sijn Excie ongestraft te sullen mogen doen+.
+ De strooptogt, waarvan Duyck hier met weinige woorden spreekt, had voor de Staten zeer
onaangename gevolgen. Het blijkt niet alleen, dat de neutralen op schromelijke wijze werden
geplunderd en gerantsoeneerd, maar dat ook het grondgebied van den Staat niet ontzien werd.
Reeds den 21sten September kwam er eene dringende klagte van de raden van Gelder en
Zutphen, die aan de Staten Generaal mededeelden, ‘wie dat die Ruiterie van Breda, Nijmeghen,
ende Bergen op ten Zoom voor eenigen tijt door dese quartieren is gepasseert nae de neutrale
landen, alwaer sijluyden hair noch tegenwoirdich tom deel erholden, mit grote exactien,
ransonnierongen ende roverien vande arme ingesetenen der landen van Munster, Coln,
Westvalen, Osnabrugge ende van der Marcken, levende met d’arme onderdanen so barbaris
dat besorchelick Godes torn ende straeff dairover werdt volgen, behalven tbederff vande
onderdanen deser quartieren mit die inlegerongen int passieren ende repassieren, dewelcke
onderdanen daerover het platte landt zullen moeten verlaten’. (Lias loopende, 1600, Rijks
Archief.)
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De algemeene ontevredenheid, die hierdoor in Gelderland ontstond, laat zich onder anderen
afleiden uit het voorstel dat de gedeputeerden van die provincie ter Algemeene Staten den
16den November daaraanvolgende aan dat ligchaam indienden, en waarin met ronde woorden
gezegd wordt, dat de bewoners van het platteland meer belast en bedorven werden dan toen
de vijand er nog eenige steden bezet had, ‘gemerckt doemaels d’eene partije voor d’ander
bevreest sijnde, ten plattenlande niet dorste dan met groote vreese passieren, veel weiniger
logieren ofte benachten, daer nu ter contrarien het geheele platte landt bij maniere van
spreecken geheel vijandtelijck wort getracteert’. Verder klagen zij ‘dat niet alleene die
ruyteren ende soldaten binnen dieselve provintie garnisoen houdende, dan mede die vuyt
Brabant als van Bergen, Breda ende andre steden sijn getogen naer het neutrael landt, off
soo sij dat noemen op eenich exploict, welcke garnisoenen vuyt Brabandt comende, eerst int
passeren ende wederom int repasseren eenige nachten logeren in de Betuwe, daernae in
Veluwen, ende dan volgens in de Graeffschap Zutphen, nemende haren pas ende nachtleger
naer haer eigen belieften, treckende somtijts op eenen dach niet meer dan een off anderhalff
mijle weechs, brantschatten niet alleene die dorperen dan oock alle particuliere luyden, daerby
sij logeren, d’welcke haer niet alleene moeten versorgen met vouraige, cost ende dranck,
dan daerbenevens gelt geven voor dat sijl. geen wijn drincken, off geen voorder moetwil
aenrichten, zulcx dat op d’oude maniere het gelt onder den teller moet liggen, alvoren sij
willen eten, etc.’
Na in hun overigens zeer gematigd vertoog te hebben laten invloeijen: ‘U. M. E. als die
hoochverstandige connen wel affnemen ende verstaen, dat sonder int geene verhaelt is
geremedieert wordt, geen goede consenten sullen wesen te verwachten’, doen zij een voorstel
ten opzigte van het behoorlijk leiden van dergelijke tochten, het verzorgen van de troepen,
het beschermen van de ingezetenen enz., ten einde dergelijke misbruiken in het vervolg
zouden kunnen voorgekomen worden. Dit voorstel, waarmede de Raad van State en de Prins
zich in hoofdzaak vereenigden, is met de daarop gestelde adviezen te vinden in de verzameling
der bij de Staten Generaal ingekomen stukken van dien tijd.
Het straffen der schuldigen, waarop de Staten Generaal met ernst aandrongen, schijnt nog
al groote bezwaren gehad te hebben, en niet onduidelijk is het uit de resolutiën van den Raad
van State op te maken, dat de omstandigheid, dat de in den tekst genoemde Alfonso Cacho
Canuto, luitenant van Zijne Excie, de hoofdpersoon daarbij was, geen geringen invloed daarop
had. Deze toch, naar ’s Gravenhage ontboden om zich te verantwoorden, liet zich eerst
verontschuldigen dat hij door het podagra belet werd, Utrecht, waar hij zich toen ophield, te
verlaten. Gelast zijnde zich te laten brengen zoo hij niet gaan kon, verzocht hij, daar het hem
‘midts het swaer podagra onmogelijck is, zigh herwaerts te begeven, dat den Raede soude
goetvinden, dat hem sijn proces tot Utrecht gemaeckt worde, daer dogh eenen fiscael is’.
Eenige dagen later intusschen werd hij op aandringen van den Advokaat-fiskaal gevankelijk
naar ’s Gravenhage gebragt door den geweldigen provoost van Nijmegen en zijnen luitenant,
die eerst, zoo zij voorgaven om kosten te sparen, een escorte van twaalf soldaten in Dordrecht
achterlieten, daarna den gevangene, tegen uitdrukkelijken last van den Raad, niet op de
voorpoort maar in een herberg onderbragten, van waar hij, terwijl de luitenant-provoost aan
den voortrap de wacht hield, langs den achtertrap ontvlugtte, na alvorens ‘met den camerlinck
van de Heere Grave Lodewijck van Nassau gecommuniceert te hebben’. De geweldige
provoost, die later verklaarde ‘daerinne soo verbaest ende verslagen te sijn geweest, dat hij
niet wiste wat hij deede off’ doen soude’, gaf eerst den volgenden dag aan den Raad berigt
van het ontkomen van zijn gevangene, die nu wel door het geheele land bij tromslag werd
ingedaagd, maar zich bij tijds uit de voeten had gemaakt, en zulks in weerwil van zyn flerecijn,
waarvan Zijne Excie zelf aan den Raad van State verklaard had, ‘dat het geen gesogte excuse,
maer waeragtig was’.
De vreemde toedragt van deze zaak, die in alle bijzonderheden uitvoerig in de resolutiën van
den Raad van State is opgeteekend, wordt evenwel duidelijker, wanneer men de omstandigheid
in aanmerking neemt, dat Alphonso gehuwd was met de dochter van den Raadsheer Bruyninck,
die hij ruim vier jaren geleden uit haars vaders huis had geschaakt, zoo als blijkt uit de stukken
van het criminele proces, dat daaruit gevolgd is, die op het Rijks Archief aanwezig zijn.
Alphonso Cacho Canuto, op de herhaalde indagingen niet verschenen zijnde, werd in het
begin vaa het volgende jaar bij verstek veroordeeld om in effigie gehangen te worden, welk
vonnis op voorspraak van den Prins, intercedeerende ten gunste van den Raadsheer Bruyninck,
‘die synen raedt ende oock syns Heers vaders getrouwe dienaer veele jaren geweest hadde’,
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In t’midden vande maent van September screven de Staten Generael ende Sijn Excie
aen die van Venegien, dat se verstaen hebbende dat daer gevangen was Dom
Sebastiaen, geseit Coning van Portugal ende dat op tvervolch der Spangiaerden tegen
hem werde geprocedeert ende versochten

gemodereerd en in bannissement veranderd werd. (Zie de Resol. van den Raad van State
1001, passim.)
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daerom indien hij naer eenige apparentie de warachtige Dom Sebastian mocht wesen,
dat se hem doch geen ongelijck en wilden doen, maer alle mogelijcke faveur bewijsen.
Dit geschiede, omdat alle de Cristenheit deur geseit werde, dat hij so veel litteickenen
over hem hadde ende so veel seeckerheiden wis te verhaelen, dat men met redenen
niet en behoirde te twijffelen of hij en was den warachtigen Dom Sebastiaen, die in
Barbarie verslagen ende onder den Mooren so lange was geweest, twelcke bij veele
Portugesen so animeuselijck werde geconfirmeert met brieven ende boucken, dat
alle oiren daeraf vol waren. Ende de heeren Staten achtende dat dselve den Spangiaert
soude konnen moeite maken, hadden wel gewilt dat hij ergens op vrije voeten hadde
konnen commen ende screven daerom dvoors. brieven.

[Den 15en Septembris]
Den 15en Septembris quam in den Hage den Marquys van Rohan met sijn broeder,
commende uyt Italien over Duytslant in dese landen om voorts naer Engelant te gaen
ende so de landen alomme te besichtigen.

[Den 16en Septembris]
Den 16en Septembris quam in Zeelant aen den Colonnel Edmonde met ontrent 500
man te racreute van sijn regement, ende wachte eersdaechs de reste. Hij hadde in
Schotlant gemaeckt 3 nieu capiteinen als: Balfour, Couts ende Makaigne, daeraf de
2 nu met hem overquamen ende Makaigne volgen soude, in vougen dat sijn regement
nu bleef van 10 vendelen, als: tsijne, van Brog, Caddel, Hinderss, Caar, Nijs, Sincler
(die de compagnie van Jacob Philps gecregen hadde) ende de 3 nieuwen.
Den Raet van State versocht ontrent dese tijt in Staeten Generael dat de provincien
wilden consenteren noch eens de somme van 500.000 £ om te vervallen tgeene
tvoorleden jare ende desen jare aende gedragen consenten te corte sal commen+.

+ Op eenen ‘Staet int corte vande oorlochslasten gevallen ende noch te vallen binnen den
jegenwoordigen jaere 1600 boven de consenten voor den selven jaere versocht’, die door
den Raad van State aan de Generale Staten werd overgelegd, worden de verschillende posten
van uitgaaf gespecificeerd tot een totaal bedrag van 827.652 £ 18 st 7 , ‘waertegens
affgetogen 300.000 gl. in desen jaere vuyt Vranckrijck gecommen, blijft noch in achterwesen
527.652 £ 18 st 7 ’. (Lias loopende 1600.)
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[Den 18en Septembris]
Den 18en Septembris deden de Staten Generael een generaele monsteringe alomme
doen van heur crijsvolck met last op de capiteinen heur compagnien te verstercken,
omdat se alle tcrijsvolck niet wel betalen en conden. Uyten Hage vertoogh naer
Duytslant Graef Frederick van Solms met sijn 2 broeders, omdat sijn vader was
gestorven, ende hoewel hij den outsten soin was, verclaerde hij evenwel weder in
dese landen bij sijn compagnie te willen commen. Den Colonnel Edmonde quam in
den Hage bij Sijn Excie affirmerende tvoors. verraet vanden Grave van Gaury, hoewel
veelen het stuck fabuleus dochte te wesen.

[Den 19en Septembris]
Den 19en Septembris werde bij de Staten van Hollant uytgegeven het placcaet op
tschoorsteengelt, te weten dat van elcken haertstee, daer men vier stoocken mach,
ofte van elck roockgat, daer roock uytgaet, betaelt sal worden een gulden, ende van
elcke brouketel, backersoven, verwerije, soutpanne, calckoven, steenoven, meestoven,
zeperie ende mouterie 2 gulden, half tot laste vanden eigenaer ende half tot laste
vanden bruycker, te verschieten bij den bruycker ofte huyrman, alles ten prouffijte
van tgemeen lant ende sullen daeraf alleen exempt wesen de stadthuysen,
wachthuysen, stadtoorns, godshuysen, leprooshuysen ende anderen van aelmisse
levende ofte die om Godswille bewoent werden, ende sullen de magistraten in de
steden ende dorpen voor alles verantwoorden die de armen wat sullen mogen
verschoinen ende tselve op de rijcken vinden. Dat d’opscrivinge sal geschieden bij
personen uyte magistraet ofte anders onder eedt daertoe te committeren, aen wien
elcx sijn huys sal moeten openen om de haersteden ende ovens te tellen op peine van
triple, ende sullen aenteickenen, de eigenaers ende bruyckers ende tgetal der
haersteden ende ovens, ende so yemant heur injurieert, die sal arbitralijck gestraft
worden.

[Den 22en Septembris]
Den 22en Septembris waidet seer starck. Tvoors. gerucht van t’misverstant dat tusschen
Sijn Excie ende eenigen vande Staten soude wesen ontstaen tsedert den tocht van
Vlaenderen hadde in de Nederlanden so veel toegenomen, dat niet alleen vastelijck
uytgestroyt werde, dat Sijn Excie den heere Barnevelt hadde geslagen, maer dat in
Zeelant opentlijck werde geseit dat dselve heere was gevangen setten ende naer
Woerden gevoert, ende dat meer anderen mede waren geapprehendeert, ende hoewel
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tselve onwarachtich ende alleen versiert was bij eenige quaetwilligen om te sien of
sulcx eenigen oproer const causeren, so werdent nochtans bij velen lichtelijck gelooft
ende ingenomen, omdat heur den tocht van Vlaenderen wat vreemt ende
onvoorsichtich dochte, ende so dapper uytgestroyt, dat niet alleen in Brabant, maer
oick t’geruchte daeraf in Engelant quam ter oiren vande Coninginne, dwelcke, uyt
sulcke swaricheit een tweedracht in dese landen bevresende, die den ondergang van
deselve mocht naer sleipen ende sulcx oich haer prejudiciabel wesen, heeft den heere
Caron naer dese landen gesonden om den gront vande selve misverstanden te
ondertasten, die uyt haren naem te soucken ter neder te leggen, ende so hij des niet
doen en conde, haer dan daervan te verstendigen, om met een solemnele legatie
daertoe te intercederen, met welcke last Caron desen dach in den Hage quam, hoewel
hij al in Zeelant bericht was, datter niet aen en was, ende van daer de Coninginne
sulcx al toegescreven hadde, ende leverde des anderen daechs over aende Staten
brieven vande Coninginne vanden 30 Augusti oudes stijls, houdende dat sij lange
wel ingenomen hadde, dat indien eenige tweedracht quam in de regieringe vande
Staten, dselve soude mogen heur heelen staet ruineren, ende of wel sij altoos seer
blijde was geweest in de eendracht van heur regieringe, dat sij nochtans altoos t’ander
gevreest hadde te mogen vallen ende daerop met Caron dickwils hadde gediscoureert.
Ende daerom nu verstaende dat onder heml. eenich misverstant was geresen, ende
siende hoe noodich tselve in tijts dient ter neder geleit, was van meininge geweest
een legatie te senden om haer meininge daerinne te openbaren, maer vresende dat
tselve veel geruchts soude maken, hadde vooreerst liever Caron hier gesonden,
begerende dat men hem wilde geloven in tgeene hij van haeren twegen sal verclaren,
ende dat men dese sake wel wilt bedencken ende haer geen occasie geven te clagen,
dat sij haer so diep heeft verbonden met sulcken volck, die heuren eigen staet ruineren.
Dat tvolck vande landen mette langdurige oirlogen niet dan al te seer ontset en is,
dwelck dan noch siende de desordre tusschen heur regierders lichtelijck tot wanhoipe
soude commen, die naer niet te besetten soude wesen. Dat se hoipt dat de Staten naer
heure wijsheit sullen dit haer advys in achtinge nemen, als commende vande geenen,
die met heur een fortuyne loopt ende tquaet so overmercken, dat se alle particuliere
passien afsettende tot conservatie van tpublyck sullen arbeiden. Dat se dit om haeren
twille wilden doen ende bethoinen, dat se om haeren twille wat willen doen, als sij
deden over dry jaren, doen bij haren middel de swaricheit tusschen Hollant ende
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Zeelant werde afgeleit, twelcke heur lief sal wesen ende doen continueren heur
affectie totten Staten.
In dese maent van September van tbegin totten einde regendet in de Vereenichde
Nederlanden uytermaten seer, in vougen dat veel kooren, haver, boonen ende ander
gewas op tvelt bedurf, omdattet niet drogen en konde, daerdeur oick de wegen so
diep werden, dat men tselve uyte velden niet wech crijgen en konde tot een
uytnemende groote schade van veel huysluyden, die in de lage landen woonden.
Sijn Excie besoigneerde in tlaeste van dese maent seer veel metten Raet van State in
Staten Generael op den staet van oirloge ende de betalinge der ongerepartieerde
ruyteren ende knechten, om daerop ordre te doen stellen, ofte dselve mede te doen
repartieren, ende hoewel velen vande gedeputeerden in Staten Generael seer
aendrongen om een deel van tselve ongerepartieert crijsvolck te casseren, so belette
Sijn Excie nochtans tselve, so veel doenlijck was, om tlant vande macht van tcrijsvolck
niet te ontblooten, ende bracht te wege, dat daeraf een provisionele repartitie op
t’welbehagen vande provincien gemaeckt werde, in dewelcke op Hollant werden
gebracht de compagnien ruyteren van Tijmpel, Cicil, Artur, la Sale ende Clout, elcx
met 80 ruyteren boven de bidets ende de compagnien te voet vanden Generael Vere,
den Colonnel Horatio Vere, van Freijer, van Tijmpel ende van La Noue, elcx met
150 man, noch de compagnien van Calist. Brocke, Harcot, Tyrrel, Honniwod, Daniel
Vere, Ogle, Hamond, Garnet, Holcraft, Forster, Jaxlei, Farfax, Knoulleis, Cicil,
Metkercke, Schot, Sutton, Vavasour, Duxberi, Aldriche, Morgan, Beeden (ofte die
dselve compagnien nu hadden), Formentieres, Ghilandre, du Buisson, Verneuil ende
Hallart, alles van 113 hoofden; noch de 4 compagnien Switsers, elcx van 150 man,
vier cautionarisen elcx van 150 man ende een van 100 man. Op Zeelant de
compagnien van Dussau, Rocques, Brusse, du Puys, Dommarville, du Fort, Hamelet,
Denis ende Madisson elcx van 113 hoofden met 3 compagnien vande cautionarisen
elcx van 150 hoofden. Op Utrecht de vanen ruyteren van Vere ende Balen met de
compagnien te voet van Caddel, Hamylthon, Caar ende Dort, elcx van 113 hoofden.
Op Vrieslant de vanen ruyteren van Hamylthon ende Jan Bax, elcx van 80 peerden
ende de compagnien te voet van B. van Eussum, Hembiesen, Bodenhausen,
Cruyningen, Planits, Huseman, Hoboocken, Goswijn van Lauyck ende Hareschoe
elcx van 113 hoofden. Op Overijssel de compagnie te voet van Renier Sloet, ende
op Groningen ende Omlanden de vanen ruyteren van Graef George van Solms ende
van Graef
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Frederick van Solms, elcx van 80 peerden ende de compagnien te voet van Graef
Ernst van 150 hoofden, ende van Massau, Hanicrot, vander Burch, Pithan, Pomarede,
Olivier Serlambert ende van Cotwis, elcx van 113 hoofden. Ende hoewel veel
gedeputeerden vande provincien daerinne niet wel tevreden en waren, werde tselve
nochtans bij provisie also deur gedrongen+.

+ De Staten Generaal besoigneerden in deze dagen uitvoerig met den Prins over de mogelijkheid
‘off men het crijchsvolck in den dienst vanden lande wesende soude moegen brengen ende
voor eenen tijt onderhouden tot soulagement vande provincien op des vijants ofte neutralen
bodem, mitsgaders off men alnoch yet binnen het loopende saisoen des jaers tot affbreuck
des vijants soude moegen exploicteren’. (Resol. van de St. Gen. 14 Sept. 1600.) Een voorstel
van den Prins om eenige steden (die evenwel in het resolutieboek niet genoemd worden) te
belegeren, werd ‘met pluraliteyt van stemmen’ afgeslagen, om de kosten, die ruim 250.000
gulden zouden bedragen, en zulks, niettegenstaande de Raad van State verklaarden dat zij
zich met den voorslag van Zijne Excie wel konden vereenigen.
Wat overigens den invloed van den Raad van State op de krijgsoperatiën betreft, deze was
in dien tijd al tot een zeer laag peil gezonken. Om zich hiervan te overtuigen behoeft men
slechts de notulen der vergaderingen in die dagen in te zien, die wat krijgszaken betreft
nagenoeg op niets dan ondergeschikte punten van administratieven aard betrekking hebben.
Een sterk sprekend bewijs van die terugzetting alsmede van de kwalijk verborgen
ontevredenheid, die daarover in den Raad heerschte, vindt men in het verslag der zitting van
den 4den September, waar wij het volgende lezen: ‘Denselven Heer van Loenen,’ (overbrenger
van een brief van die van Thiel), ‘communiceert oock seeckere advertentien van Wesel, dat
den vijandt zigh seer versterckt te paerde ende te voet binnen Emmerick; schijnende dat hij
wederomme den oorloge over den Rhijn sal willen aennemen. Ende aght dat daeromme
nodigh ware, die Frontiersteden, als Deutecom, Doesburg, Groll, etc. te voorsien met nodigh
garnisoen, oock een goede quantiteyt van ammunitie tot Arnhem gesonden worde, om daeruyt
die frontiersteden, die onvoorsien sijn, te voorsien. Hem wordt geantwoordt, dat hij wel weet,
dat den Raadt geen anthoriteyt meer en heeft in Crijgs- nog Landtssaecken, als werdende
alle saecken gedaen sonder kennissie vanden Raede; dat selfs Sijne Excellentie met den
Raede geene correspondentie meer en houdt; soo oock Emmerick is verlaten, den crijgh in
Vlaenderen aengenomen, ende voorts alles anders gedaen sonder kennisse vanden Raede;
dat hij, van Loenen, daerom hem sal mogen addresseren aende Generale Staten, daer hij
dogh sessie heeft.’
De onaangename verhouding, welke dientengevolge tusschen de Algemeene Staten en den
Raad van State bestond, blijkt onder anderen ook uit hetgeen op den 23sten October vermeld
wordt:
‘Den voorsz. Griffier Aerssens komt overbrengen diversche klagten van die van Cleeff ende
anderen over ons crijgsvolck, die seer excessive dingen hebben aengerigt; begeerende de
Generale Staten dat den Raede procedere tot straffe, om Gods gramschap over ons niet te
verwecken, off soo ’t den Raede niet en soude begeeren te doen, dat den Raede sulcx verklare,
opdat die Staten Generaal mogen sien, dat zij ’t selfs doen. Men antwoordt hem dat er veele
exploicten gedaen worden, daervan den Raede niet en weet; ende oock dat den Raedt elders
soo gebruyckt wordt, dat den Raedt naauwelijcx bij malcanderen, dan dickwils in kleyn
getale blijft, gelijck den Raedt nogh binnen korte dagen, door last vande Generale Staten,
t’eenemael nae de provintien sal vertrecken, sulcx dat niet wel doenlijck is simul sorbere et
flare.’
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[Den 26en Septembris]
Den 26en Septembris quam in de Staten Generael de heere Gilpijn, die van wegen
de Coninginne daer proponeerde, dat de Staten uyten brief bij Caron gebracht hadden
verstaen wat redenen de Coninginne beweecht hadden hem over te senden, ende of
wel de rumoeren onwarachtich waren, so sagen se nochtans de sorge ende affectie
die sij voor heur droech, waertegens de Staten in alle occurentien haer wederom so
behoirden te bejegenen, als haer gunste ende weldaden vereischen, ende sonderlings
met haer alle goede correspondentien te houden. Dat notoir is, dat de voors. geruchten
van wegen den viant sijn gestroyt om beroerte te maken ende apparentelijck voet
genomen hebben op de differenten tusschen Groningen ende de Omlanden, ende
oick in Vrieslant ontstaen, meinende daerdeur een grooten brant te maken, die men
daerom behoirt te trachten wech te nemen, so omdat de meeste vasticheit deser landen
bestaet in een goede unie, als opdat alle geallieerde princen mogen sien de sorge, die
de Staten selfs voor heuren staet draegen, dat se daerom willen afleggen alle
particulariteiten om so met eenicheit malcanderen te conserveren ende met contesteren
malcanderen in geen pericule te voeren, dewijle een staet niet en kan continueren
sonder eenicheit van degeenen, die den last daervan hebben, ofte te weeren ende
wech te nemen alle discordatien, die bij passien ofte affectien konnen gevoedt worden,
daerop den viant dessein soude konnen maken. Dat de Coninginne daerom den Staten
ernstelijck doet vermanen tot nederleggen van alle differenten tusschen de provincien
ende de leden van dien, om eenige saken geresen, ende dat sulcke naersticheit mach
gedaen worden, dat de gemeine sake geen interest en lijde, tsij bij faute vande
vergaderinge van Staten, bewillinge vande consenten, furnissement van penningen
ofte anderssins, twelcke de Coninginne wel gevallen ende animeren soude tot
continuatie van haer affectie ende faveur tot dese provincien ende elcx van dien,
behalven dat de provintien selfs mede de vruchten souden genieten van een goede
eenicheit. Dat de Staten daerop willen letten sulcx als sij ten dienste vande landen
ende tot satisfactie vande Coninginne sullen bevinden te behoiren.

[Den 27en Septembris]
Den 27en Septembris proponeerde Caron in Staten Generael, dat hij voor sijn vertreck
de Coninginne getracht hadde uyten hoofde te slaen tstuck vande voors. quade
geruchten, maer omdat sij haer niet en const in ruste stellen sonder yemant hier te
senden, hadde hij de reise aengenomen, sonderlings omdat se hem noch andere
consideratien hadde te kennen gegeven, die haer seer ongerust stelden, als dat se
serieuselijck schijnt te apprehenderen, dat een goeden pays haer meer dan
nootsakelijck
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is, ende dat haer natuyre geheellijck daertoe inclineert, indien sij daertoe tot hare
ende haerder geallieerde verseeckertheit konde geraken. Dat se seer claecht over de
groote lasten, die se in de oirlogen van Irlant moet dragen, die sij meint dat bij de
Spangiaerts gevoedet werden, dwelcke metten pays souden afnemen. Dat alle de
heeren vanden Raedt haer persuaderen, dat se een vasten pays soude konnen hebben,
indien sij daertoe wilt verstaen als den Coning van Vranckrijck gedaen heeft,
representerende dat haer geallieerden niet en onderhouden tgeene sij met haer noch
laest getracteert hebben, noch en sullen konnen doen, wat sij meer mogen beloven;
dat dselve in t’eynde heuren staet niet sullen konnen mainteneren, ende dattet dan
alleen op haer sal aencommen, indien sij die sal willen conserveren. Dat hem dunckt
dat haer eigen dispositie daertoe oick inclineert, achtende dat des viants vermoeytheit
oick groot is, ende dat hij daerom den pays te recht moet meinen. Item dat met den
ouden Coning de oude viantschappen wel mochten begraven wesen, ende den jongen
Coning ende Ertshertogen de vruntschap van heur nabuyren wel van noode hebben.
Dat sulcx haer gemoveert hadde in handelinge te commen, daertoe sij met respect
ende eere versocht was, ende oick om den werelt contentement te geven ende haer
gemeenten, die de vreede ten hoochsten begeerden, dan naer bemerckende, dat den
viant daerdeur trachte de geunieerde provincien tot vrede te trecken of in confusie
te brengen, hadde sij haer raetslagen daernaer geproportioneert, dat se wenst metten
viant so goeden pays te maken, die d’affairen vande Staten niet en mocht troubleren,
ende dat se met d’een ende d’ander in goede vruntschap ende alliantie mocht blijven.
Dat hij bevindt, indien se daertoe konde geraken, dat sij tselve soude accepteren,
ende dat sulcx de handelinge niet heel afgebroocken en is, maer dat se daertoe bekent
noch versocht te worden, om de handelinge te leggen in een stadt van Vlaenderen,
daer den viant belooft haer de preseancie te geven met hoipe van goet succes. Dattet
schijnt dattet mer aen haer hangt om den pays naer haer wille te hebben, dan dat se
alleenlijck sorchvuldich is metten staet van dese landen ende daerom geerne soude
weeten, waerop de Staten heur voorts eigentlijck sullen willen resolveren, ende of
se middelen hebben dese sware oirlogen op heur eigen macht langer te continueren,
dewijle sij seit haer niet mogelijck te wesen uyt hare middelen daertoe yet te doen,
maer wil gaerne haer goede wille ende affectie continueren tot dienst vande gemeine
sake, indien dat mocht helpen, want sij geentsins heurluyder affairen in danger soude
willen brengen. Wenst daerom dat men haer bethoine dat
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de staet deser landen bij heur eigen middelen tegen tgewelt der Spangiaerden sal
konnen subsisteren, ende dat hij haer tselve wilde doen verstaen op sijn wedercomtste,
ende waertoe de Staten nu voorts heur sullen willen resolveren om hare resolutien
daernaer te construeren. Dat hij mede van haer gelast was den Staten tot goede
concordie te vermanen, ende dat tselve heur meer animeren sal tot continuatie van
haer goede gunste, ofte dat se haer anders geheel soude decouragieren ende
genootsaeckt sijn op haer stuck tot haer eigen preservatie te letten. Dit aengeven was
bij den Staten seer aengenaem, als gevende een groot licht in der lant saken, twelcke
hij daerom daernaer op heur begeren bij gescrifte overleverde. Hij verhaelde mede
aende Staten dat de gesanten vanden Coning van Marocco in Engelant bij de
Coninginne waren geweest ende haer met veel presenten hadden vereert, ende
sonderlings met eenige gevangenen uyte Nederlanden, die de Coninginne hem terstont
geschoncken hadde ende bij hem vrij waren gemaeckt, ende dat de Coninginne
tsijnder eere hem ridder geslagen hadde met haer eigen hant.
Den 27en Septembris vertooch den Prince van Anhalt weder uyt dese landen naer
Duytslant.
In t’eynde van dese maent creegh Sijn Excie tijdinge dat den viant seer groote
preparaten maeckte binnen Brugge, ende dat se schenen Oisteynde te willen belegeren
waerom hij bij de Staten Generael aenhielt, dat ordre totte fortificatie van die stadt
mocht gestelt worden ende sulcke voorsieninge gedaen, dat die plaetse mocht
behouden blijven, omdat se dese landen meer ondienst soude konnen doen als eenige
andere stadt in Vlaenderen.
Ontrent dese tijt was in den Hage eenen Jonchr Pallant, daer gesonden bij de Furstinne
van Cleef om op tbehendichste den Almirante te doen ondervragen wat joncheren
ofte officiers in de landen van Gulyck, Cleef, der Marck ofte andere sijn comtste
metten leger aldaer gesolliciteert hadden ofte tselve daer in tlant hadden doen blijven.
Dese Furstinne, dochter van Lorreinen, begon in handen te nemen alle de regieringe
van tlant ende scheen te willen wechnemen alle de quade practijcken, die tot noch
toe daer in de regieringe waren geweest, ende daerom hadde sij doen innemen thuys
te Gulick, gediscrediteert ende verdreven den Marschalck Schinckarn, om te seer
gehangen te hebben op de sijde vanden viant ende sij soude wel geerne stof ende
reden gehadt hebben, om tegen den Marschalck Horst ende anderen gelijcke
proceduren te mogen voornemen, om also de regieringe van tlant vande quade
humeuren te suyveren, ende so
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veel doenlijck alles tot voordel vande landen te bestellen, om die in ruste ende vrede
te regieren, ende om eenich stoffe te vinden tegen de personen, die het metten
Almirante mochten hebben gehouden, hadde sij Pallant ten fyne als boven in den
Hage gesonden. Dese hadde sijn wervinge aen Sijn Excie geproponeert ende dselve
so verre geïnduceert, dat hij goet gevonden hadde den Almirante op de poincten bij
Pallant overgeleit te doen hoiren, ende committeerde daertoe den heere van Tijmpel
metten Advocaet Fiscael vande Generaliteit met achterlast, indien den Almirante yet
soude seggen tot excuse van Schinckarn, Horst ofte anderen, waerdeur eenich voordel
voor deselve soude mogen genomen werden, dat sij gedeputeerden aen Pallant sulcx
niet refereren en souden, omdat dselve personen viant vanden staet deser landen
waren, die men daerom van hier egeen voordel en behoufde te doen, maer dat se in
sulcken gevalle aen Pallant souden seggen, dat den Almirante op de articulen niet
en hadde willen antwoorden. De gedeputeerden vertoogen sijnde naer Woerden,
waren den lesten deser ende eersten Octobris bij den Almirante, dwelcke deurgaens
lochende met Schinckarn, Horst ofte anderen yet secreets gehandelt te hebben; dan
op tpoint van Wesel seide hij de veranderinge vande religie daer gedaen doen te
hebben met kennisse vanden Furst. Hij seide mede den Keiserlijcken commissaris
Carel Nutsel niet gedaen dreigen te hebben deur den marquis van Montenegre, doen
hij t’mandaet van aacht aen hem soude insinueren, maer dat hij hem gebeden hadde
die insinuatie achterwege te laten, omdat se geen van beiden heur meesters en konde
voordelijck wesen, maer dat hij bij hem te gaste wilde commen, twelcke hij gedaen
hadde ende hem t’mandaet niet geinsinueert. Hij seide ten derden dat de Cleefse ende
andere landen vanden Furst niet neutrael en waren nochte konden wesen, volgende
de tractaten metten huysen van Bourgondiën gemaeckt. Ende ten vierden, dat hij de
stadt Berck hadde belegert op t’aenhouden ende begeren vanden Bischop van Ceulen,
ende dat dselve hem geconsenteert hadde de stadt te mogen houden. Dese vier
poincten scheenen een groot bedencken te maken ende daerom vondt Sijn Excie goet,
dat men dselve aen Pallant soude refereren ende daerbij vougen, dat hij op de andere
articulen niet en hadde willen antwoorden, twelcke also geschiede. Doch de Staten
vande Vereenichde Nederlanden namen groot bedencken op den persoin van Carel
Nutsel, omdat hij heur t’mandaet vander aacht so precise hadde doen insinueren ende
tselve aenden Almirante ongeinsinueert gelaten, gelijck mede op den Bischop van
Ceulen, dat hij den viant geconsenteert hadde Berck te mogen
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houden, dewijle sij daeruyt sagen dat de groote heeren bijnaest scheenen rontsomme
malcanderen te ontsien ende te willen gelieven tot bederf van deser landen staet.
Ontrent dese tijt was in den Hage Jan Hottinga om bij de Staten Generael te excuseren
de afwijckinge van thalve collegie vande Staten van Vrieslant ende te beletten dat
bij deselve heeren niet en soude voorgenomen nochte gedisponeert werde tot naerdeel
van thalve collegie wesende te Franicker, overmits doen mede in den Hage was een
raetsheer van Vrieslant, bij de Staten aenhoudende om alle de decreten van thof tegen
de gedeputeerden van Oostergoe ende Westergoe uytgegeven bij provisie te mogen
doen executeren, maer de Staten Generael sonden se beide wederom naer Vrieslant
aende gedeputeerden van haerentweegen daer gesonden, dien sij op deselve saken
volcommentlijck souden lasten. Ende so Hottinga op sijn vertreck was, creegh hij
een depesche van Franicker om de Staten Generael noch te verthoinen, dat thof
heimelijcke ende ombehoirlijcke brieven binnen Franicker hadden gesonden om de
gemeente sonder consent vanden magistraet te doen vergaderen, ende so daer een
oproer te maken, twelcke al so veel geopent hadde, dat de burgers tegen malcanderen
op de been waren geweest, waerom de gedeputeerden daer wesende heur selven met
crijsvolck daertoe aen te nemen, hadden moeten wapenen. Doch de Staten seiden op
alles de beste ordre mogelijck te sullen ramen, ende daervan heur gedeputeerden te
sullen verwittigen, waermede Hottinga in tbegin van October weder vertooch.
De maent van October begonst meest met natte dagen ende continueerde totten 20en
toe, als wanneer het weder begonst te veranderen in claerheit ende vorst totten eynde
toe tot groote verblijdinge van veel arme huysluyden, die daerdeur noch eenigen tijt
cregen om de reste vande vruchten uyte lage landen te halen, hoewel dselve wel half
verdurven ende verrot waren, ende om twintercooren weder in de eirde te mogen
werpen.
De Gravinne vanden Brouck meinende in Hollant eenich recht te sullen konnen
crijgen op den Almirante van Arragon ende den Colonnel Luys del Villar, ter cause
van t’ombrengen van haer man ende tplunderen van alle haer goet, is ontrent den 2en
Octobris gecommen op Buyren bij den Graef van Hohenloe, meinende met sijn
intercessie tot haer sake te konnen geholpen worden, maer bleef daernaer seer veel
dagen aldaer.
Omdat den marquis van Rohan met sijn broeder wilde vertrecken naer Engelant,
hebben de Staten deur Sijn Excie aen denselven een fray banquet doen doen den 3en
Octobris, daer meest alle de gedeputeerden in
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Staten Generael mede waren, ende naer recommendatie vanden staet deser landen
aen deselve, sijn sij vertoogen den 4en om naer Engelant te varen.
Omdat de oirlogen in Savoijen seer aengingen ende de Francoisen daerom vreesden,
dat den Ertshertoge hem mogelijck mede soude willen roeren, so hebben sij alle heur
frontieren tegen de Nederlanden ten besten beset, ende van alle nootdruften voorsten,
hoewel velen meinden dat den Ertshertoge hem niet en soude derven reppen, hebbende
so grooten afbreuck metten slach geleden.
De Staten van Hollant hadden al over eenigen tijt in heure dachvaert goetgevonden,
dat men de saken in Staten Generael soude sien daer heen te beleiden, dat aenden
Almirante van Arragon soude gepresenteert worden indien hij alle de gevangenen
vande Vereenichde Nederlanden ofte dselve dienende in Spangien, de Nederlanden
ofte andere landen onder den Coning ofte Ertshertogen wesende, sittende, wist los
te maken sonder rantsoen ofte costen, dat men dan hem mede sonder rantsoen soude
mogen ontslaen. Desen volgende is den 5en Octobris in Staten Generael geresolveert,
dat men den Almirante soude proponeren, dat hij soude hebben te besorgen, dat alle
de ingesetenen vande Vereenichde Nederlanden, tsij burgers, huysluyden ofte soldaten
en anderen in dienst derselver landen geweest sijnde, ofte noch wesende uyt sake
vande oirlogen gevangen ende sittende in de Nederlanden in de steden, starckten, op
de galeijen, schepen ende andere plaetsen, sullen ontslagen worden binnen 2 maenden
sonder costen ofte rantsoen, ende alle de gevangenen als boven in Spangien ofte
andere Conings landen sittende binnen 5 maenden, ende dat se bij provisie als
gevangenen van oirloge worden getracteert, dat hij alle tselve geeffectueert ende
daerenboven betaelt hebbende eens 50.000 £ ofte so veel min als hij sal konnen
accorderen, dat hij dan mede sonder rantsoen sal worden ontslagen, mitsgaders alle
de gevangenen van oirloge in de Vereenichde Nederlanden sittende op redelijck
rantsoen, ende so hij des niet en soude willen doen, nochte procureren dat de
gevangenen aen des viants sijde beter getracteert werden, dat de Staten dan van
meininge waren alle t’onheil vande heuren op den Almirante ende d’andere
gevangenen feitelijck te verhalen. Om twelcke den Almirante te insinueren ende
voorders op sijne bewaringe ordre te stellen, gecommitteert werden den heere van
Tijmpel, Arnout Duyck, Gecommitteerde Raet van Hollant ende den Fiscael vande
Generaliteit, dien gelast werde mette sake in haeste voorts te gaen om dselve in
preoccupatie te brengen alleer de
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Gravinne vanden Brouck aenquame ende ande Staten eenich versouck dede. Waerom
de Gedeputeerden naer Woerden treckende dselve resolutie den Almirante
proponeerden ende voorhielden den 8en Octobris, die daerop voor antwoort gaf, dat
hij met geen verseeckeringe daerop konde antwoorden sonder al vooren te verstaen
de geliefte vanden Coning ende Ertshertoge van wiens wille de poincten meest hingen,
ende versocht daerom tijt ende consent om yemant naer den Ertshertoge te mogen
senden, ende noemde daertoe Symon Antheunis, ofte den Colonnel Luys del Villar,
daermede de gedeputeerden wederom keerden naer den Staten, ende deden den 10en
daeraf in de Staten Generael rapport, die den 14en daerop consenteerden dat den
Almirante naer Bruessel ende oick naer Spangien soude mogen senden den capitein
Symon Antheunis met sijn secretaris, mits dat hij voor des capiteins wedercomtste
soude caveren voor 2000 cronen, ende dat dselve binnen een maant souden uytbrengen
antwoort vanden Ertshertoge ende binnen 3 maenden vanden Coning van Spangien,
ende dat de gevangenen voortsaen beter getracteert sullen werden om twelcke metten
Almirante te handelen wederom gecommitteert sijn de heeren van Tijmpel ende
Fiscael voors., ende om eensamentlijck ordre op de bewaringe vanden Almirante
ende op t’onfangen ende scrijven van sijn brieven ende om niemant bij hem te laten
commen, te stellen. Twelcke metten selven verhandelt is den 16en Octobris, ende
dien volgende sijn naer Brabant vertogen den selven Symon Antheunis metten
Secretaris op den 20en Octobris om bij den Ertshertoge de sake voor te dragen ende
antwoort te obtineren. Ende terwile den Almirante alleen was, werde den 26en bij
hem gesonden den Colonnel Luys del Villar.
De Staten Generael gelet hebbende op de propositien aen heur gedaen van wegen de
Coninginne van Engelant bij de heeren Gilpijn ende Caron hebben den 7en Octobris
besloten daerop te antwoorden ende aen Gilpijn de sijne doen leveren open bij forme
van antwoorde, houdende, dat se haer bedanckten vande goede vermaningen die haer
hadde gelieft te doen, om tot eendracht ende goede unie te verstaen, so wel onder de
provincien in tgenerael als onder elcx in tparticulier, als t’eenige steunsel van heur
staet, als commende van een sorchvuldich moederlijck hart tot desen landen, die se
daerom met alle respect ingenomen hebben ende oick sullen emploijeren, indien
immermeer de saken daertoe commen, ten einde sij mogen voortsbrengen de effecten
vande goede intentie van so wijsen monarche. Dat altemet tusschen de provincien
ende de leden van dien wel disputen vallen op de contributien ende de egaliteit vande
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selve, maer selden om de contributien. Dat oick dickwils swaricheit valt op de
middelen om dselve te collecteren, als nu in Vrieslant ende tot Groningen ende in
de Omlanden is gevallen, mer dat dselve so substantiel niet en sijn, dat men daerover
sware inconvenienten heeft te wachten. Ende als schoin eenige sulcke disputen souden
vallen, so souden de Staten volgende de unie so wel in tijts met heure auctoriteit
daerinne voorsien, gelijck al bereits in Vrieslant, Groningen ende Omlanden is gedaen,
dat dselve wel haest ter neder geleit souden wesen. Versouckende dat de Coninginne
wilt geloven dat de Staten onder haer faveur sullen besorgen alle tgeene tot
maintenering van heur staet ende rechtveerdige oirlogen van noode sal wesen ter
eere Godes, de dienste vande Coninginne ende de welvaert van dese landen. Caron
ontbooden sij in hare vergaderinge, instrueerden hem op de gedragen consenten ende
de middelen, daer uyt die konden gevonden werden ende op de groote swaricheit
van heure lasten, ende hoewel die seer groot waren, ende dat se daerom wel van doen
souden hebben eenich behulp vande nabuyrprincen ende heeren in dese oirlogen
geinteresseert, dat se nochtans ten uytersten commende noch haer selven konden
helpen. Gaven hem voorts last tselve alles de Coninginne te representeren, aen
dewelcke sij bij een missive screven antwoort op de voorgedragen pointen van sijn
last, houdende, dat heur seer lief was te bemercken de gestadige sorge, die sij voor
deser landen staet droech, als sij uyt haren brief bij Caron gebracht sagen ende de
openingen die haer belieft hadde deur denselven Caron te doen doen. Dat se hoipen
dat God heur eens occasie sal verleenen om alle de faveuren ende gratien van haer
naer heuren goeden wille te mogen erkennen, opdat sij so veel te meer geneicht mach
wesen daerinne te continueren, ende dat de Staten altoos daernaer haer actien ende
resolutien sullen dirigeren. Dat se wel bekennen dat heur lasten groot sijn gewerden
tsedert de Francoisen de pays gemaeckt hebben, ende sij Coninginne ingetrocken
heur secours, so dat scheen, ende den viant oick staet maeckte, dat se niet en souden
konnen subsisteren, sonderlings belettende de commercie vande licenten, doch dat
God dese landen niet alleen en hadde geconserveert, maer daer en boven noch middel
gegeven, om groote exploicten te mogen voornemen ende denselven in een
gerengierde bataille te vermeesteren. Ende al ist dat daerop niet en is gevolcht de
vrucht, die men wel gehoipt hadde, so haddet nochtans der Staten sake seer gestijft,
so van binnen bij de lantsaten als van buyten bij alle princen, ende hoipten daerom
dat de middelen, couragie, nochte resolutie heur niet manqueren
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en sullen om heur staet ende sake staende te houden, mits de gratie Godes ende de
continuatie vande goede affectie vande Coninginne, sonderlings omdat se alle dagen
meer ontdecken de barbare ende wreede resolutien, die de Spangiaerden tegen desen
staet nemen, tsedert den nieuen Coning in Spangien totte crone ende de Ertshertoge
totte Nederlanden sijn gecommen, die ganschelijck afsnijden alle apparentien om
met heur te mogen tracteren. Dat se vertrouwen dat de Coninginne uyte laeste ende
voorgaende handelinge wel sal hebben gemerckt wat de Spangiaerden voer hebben
tegen haer persoin, landen ende ondersaten ende tegen alle princen ende republicken
vande gereformeerde religie, daer deur sij hadde doen breecken de handelinge te
Bouloigne, ende de Staten hoipen dat se oick alle voordere handelinge haest afsnijden
sal, om alle de bedriegerien van dien te ontgaen tot naerdeel van haer eigen dienst.
Nopende de tweedracht, die sij meinden onder den Staten te wesen, daerinne
bedanckten sij heur van haer goede vermaningen ende baden haer te geloven, dat se
so seer op de eendracht in heuren staet letten als op haer salicheit, als wesende heur
eenich steunsel naest God, wel wetende dat den viant heur niet eer als met discordie
soude konnen bederven, daerom sij daertegen so wel sullen voorsien, dat daervoor
niet en is te vresen, ende dat de Coninginne vrijelijck haer resolutien daerop mach
gronden, als Caron haer naerder sal konnen verclaren, volgende de instructien hem
gegeven, daerinne haer believen sal hem volcommen gelove te geven. De Staten
screven noch een anderen brief met Caron aende Coninginne, houdende dat se seer
verblijt waren te verstaen dat haer macht ende wijsheit in sulcken admiratie bij alle
de werelt was, dat selfs de barbaren ende dien grooten Coning van Marocco haer
met besendinge hadden doen eeren ende doen schencken eenige gevangenen, die sij
hadden, hoipende dat sulcx noch ter eeren Godes ende voorderinge van sijn religie
sal strecken, tot welvaert vande Cristenheit, ende dat sij haer met dese occasie oick
daertoe wel sal konnen dienen. Dat se haer seer bedanckten dat sij dvoors. gevangenen
aen Caron hadde gesonden, ende dat se hem ridder met haer hant hadde geslaegen,
met welcke depeschen Caron corts daernaer wederom naer Engelant ging. In dese
tijt creegh den Keiser eenich bedencken op sijn opperste hofmeester Rumf ende op
sijn opperste stalmeester Trautsoom, als souden dselve sijn broeder Alberto ende
den Spangiaerden te seer toegedaen sijn geweest, ende daerom hem veel saken
verborgen hebben, die tot naerdeel der Spangiaerden waren, opdat den Keiser
daertegen geen behoirlijcke remedie voorname. Dit bedencken was hem gecommen,
overmits eenigen rontuyt
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hem daeraf hadden verwitticht ende geopenbaert tverstant, twelcke dselve twee met
Alberto hadden. Dese kennisse hebbende jough hij terstont ende noch dien nacht
Rumf uyt sijn hof wech, naerdat hij selfs hem gesoufletteert hadde ende Trautsoom
eenige dagen daernaer, omdat hij voor Rumf wilde intercederen. Dese twee waren
eenigen tijt lang de secreetste Raden vanden Keiser geweest, so dat alle saken deur
heur handen mosten passeren ende daerom mosten alle heeren ende fursten dselve
seer eeren ende respecteren. Sij voerden een staet als Fursten selfs, ende werden nu
mede beschuldicht oirsake geweest te sijn van t’uytgeven van alle de rouwe bevelen
tegen die vande religie meest buyten weten vanden Keiser, wiens hant ende segel sij
daertoe misbruyckt hadden. Of nu tselve warachtich was, dan oft een treck van thof
was om die vande religie van tot desperatie te commen ende de wapenen aen te
nemen, te diverteren, sal den tijt leeren. Evenwel is warachtich dat dese vande
voornaemtste waren, die alle Spangiaerden saken in thof vanden Keiser
patrocineerden. T’uytcommen wert bij eenigen gehouden op heer Peter van
Rosenburch, die een bevel vanden Keiser toegesonden was om sijn predicanten wech
te doen, daermede hij selfs bij den Keiser was gegaen, deur dien hij contrarie consent
hadde ende dat tbedroch also was in tlicht gecommen.

[Den 10en Octobris]
Den 10en Octobris werde gecasseert de compagnie van Jacob van der Burch, overmits
den capitein nu eene goede tijt lang dselve seer qualijck in ordre hadde gehouden,
ende ten lesten geen raet meer siende om die te houden, de compagnie begeerde over
te setten aen sijnen lieutenant. Dese occasie werde waergenomen om de landen te
ontheffen van een deel vande ongerepartieerde compagnien, omdat de lasten so groot
waren, dat niet en scheen dat de regieringe also mocht staende blijven, ende om
gelijcke saken was te vooren mede gecasseert de compagnie van Massau, naer dat
den capitein gestorven.

[Den 13en Octobris]
Den 13en Octobris casseerde den viant mede 11 vanen ruyteren vande 14, die in den
slach geweest waren, om in den slach niet genouch heur devoir gedaen te hebben,
ende onder de gecasseerde was mede Don Juan de Braccamonte, die doch daernaer
ten opsien van sijn ohem den Graef van Fuentes, weder Colonnel gemaeckt werde
in plaetse van Çapena.
Ontrent dese tijt waren in den Hage verscheiden gouverneurs ende andere officieren
vanden crijgh om te voorderen eenige aenslagen die elcx dreef, als op Liere, op
Venloe ende andere plaetsen, om bij Sijn Excie dselve te doen goetvinden ende
voornemen.
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Staten Generael gedaen de propositie totte consenten voor den toecommenden jare,
bestaende daerinne, om aen te nemen de staet vander oirloge anno 99 gedresseert
ende om te hebben onderhout voor de 13 compagnien uyt Sint Andries gecommen,
noch om te hebben 500.000 £ totten leger, 200.000 £ totte fortificatien, 100.000 £
eens in tjaer bij den raet te mogen lichten totten voorvallenden noot, ontlastinge
vanden ontfanger generael, 300.000 £ voor de Coninginne, 900.000 £ om de
Almiraliteit te subvenieren, continuatie van alle de contributien, vanden impost van
tsout, op de bieren ende anders, mitsgaders vande convoyen ende licenten naer
gewointe, ende versochten voor uytgaen Novembris de resolutien daerop te mogen
ingebracht werden vrij ende sonder limitatien.

[Den 21en Octobris]
Den 21en Octobris quamen in den Hage verscheiden clachten uyte landen van Munster
ende andere neutrale landen over den lieutenant Alfonso ende d’andere ruyteren die
heur daer wonderlijck aenstelden met roven ende brantschatten tot groote disreputatie
vande landen.

[Den 22en Octobris]
Den 22en Octobris quam in den Hage den heere van Knijphuysen als gesant vanden
Graef van Emden, die den 26en in Staten Generael gehoirt werde, daer hij aenboodt
de goede affectie vanden Graef Enno, ende verhaelde dat den Coning van Spangien
de souverainiteit hadde van eenige goederen van Esens ende Jeverden, ende dat hij
daerom veel swaricheiden met desselfs raden hadde, ende dat om tselve recht ende
sijn grieven te verstaen eenigen gecommitteert waren om bij hem te commen, daerom
hij aende Staten voor deselve dede versoucken vrij pasport om onverlet bij hem te
mogen commen ende daer alomme deur sijn lant reisen ende wederom wech te keeren.

[Den 24en Octobris]
Den 24en Octobris quam in den Hage de Gravinne vanden Brouck ende bleef daer
weder een geruymen tijt, wachtende op de comtste vanden Graef van Hohenloe, in
vougen dat se eerst den 13en Novembris heur clachten scriftelijck aende Staten overgaf,
innehoudende den moort tegen haer man begaen ende de berovinge van haer huys
op veel duysenden geestimeert, ende versocht tegen den Almirante ende Luys del
Villar recht ende justitie te mogen vervolgen, twelcke aen velen een sotte sake dochte,
omdat den Almirante ende Villar beide gevangenen van oirloge waren, ende daerom
wat sij vermochten ofte goets hadden, dat tselve de Vereenichde Nederlanden ofte
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die heur gevangen hadden toequam, in vougen dat men sonder dese landen die
prouffijt af te nemen haer niet helpen en konde, ende meinden daerom dattet absurd
soude wesen den landen de prouffijt van heur prinse af te nemen om heur te helpen,
die den Keiser
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ende andere overicheit hadde, voor dewelcke sij haer schaede vervolgen mochte+.
Nietemin eenige vande Staten hielden dese saken heel in suspensie ende hoip om de
Gravinne harder te doen aenhouden ende dan te mogen sien of sij onder schijn vanden
schrick van dien beter accoort metten Almirante souden konnen maken.
Sijn Excie geconsenteert hebbende, dat Graef Lodewijck noch een aenslach soude
mogen maken om de gemutineerden van Weert uyt te locken, is dselve aldus
voorgenomen, dat uyt Breda trecken souden 100 peerden voorbij Weert ende de
Mase passeren, als of sij naer tlant van Overmase wilden, hoipende dat de
gemutineerden, verstaende dat sij niet starcker en waren, haer volgen souden, ende
dan souden dese 100 peerden van Bredae heur rendevous nemen naer een dorp
genaemt Woltniel niet wijdt van Dulcken ende haer uyttocht so nemen, dat sij den
29en Octobris te Woltniel souden commen, daerop deselve tijt mede commen soude
Graef Lodewijck met ontrent 1000 peerden, ende dan tsamen de gemutineerden over
tlijf vallen. Ende om desen te bevoorderen, vertoogh Graef Lodewijck naer Nieumegen
den 25en ende de Brabantse ruyteren, die met hem souden gaen, meest sonder vanen,
togen den 26en ende 27en tot Woudrichem over, ende marcheerden in grooter diligentie
naer Nieumegen, daer se den 27en snachts ende den 28en vrouch overtogen, ende
quamen dien dach alles aen t’nieu clooster in de landen van Cleef, daer bij heur
quamen de Overijsselse ruyteren, die meest aen Sgravenweert gepasseert waren,
ende daer wat gerust hebbende, togen sij voorts ende quamen den 29en op de gesette
uyre te Woltniel, daer onlangs daernaer mede quamen de 100 peerden uyt Bredae,
over de Mase gecommen, die seiden dat se niet met allen vernomen en hadden van
t’uytcommen van die van Weert. Graef Lodewijck bleef dien dach voorts daer,
wachtende of yemant volgen soude, dan niemant vernemende, tooch hij den 30en op,
als wilde hij in

+ Het verzoekschrift van de Gravin van Falkenstein en Broek, dat den 14den November aan de
Algemeene Staten werd overgeleverd, is te vinden in de verzameling van ingekomen brieven
van 1600 op het Rijks Archief. Na de vermelding van de plundering van haar kasteel en den
moord van haren echtgenoot eindigt zij haar verzoekschrift: ‘Soo verstae ende sustinere ick
mits alle de naest voorgaende redenen, doch met Uwe E. E. believen ende toelaten alsvooren,
dat dvoorsz. Luys de Villar oock beneffens den voorn. Almirante schuldich ende gehouden
is, mij effectuelijcken te doen restitueren ende weder te leveren alle de voorscreven mij
affgerooffde meuble goederen, veel costelijck ende van grooter valeur geweest sijnde, ende
daerenboven te verantwoorden voor de voorscreven schandelijcke moort’ ... ‘ernstelijcken
versouckende dat Uwe E. E. gelieve mijne voorscreven rechtvaerdige saecke soo te hanthaven
dat deselve mach commen tot een goede einde.’
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tlant van Gulick trecken, maer op den naernoen keerde hij wederom ende quam des
nachts weder te Woltniel, ende verstont doen, dat de gemutineerden heel starck met
veel voetvolcx over de Mase quamen, waerom hem ongeraden dochte dselve langer
te verwachten, ende keerde mitsdien wederom naer Wachtendonck, niet uytgerecht
hebbende, als in tpasseren een deel arme boeren gemaeckt ende veel ruyterpeerden
afgereden mits den langen ende swaren wech.
In dese tijt liepen de saken in Hungarien. Den Keiser hadde in sijn macht gebracht
tlant van Sevenbergen, daer hij Georgio Basta tot oversten hadde gestelt. Michel
Weida was met veel volcx uyt Moldavia daer gecommen om tselve lant weder inne
te nemen, maer werde geslagen ende verdreven. Middelertijt was Sigismundus Battori
(die des Keisers nicht hadde gehadt ende tlant aenden Keiser overgedragen hadde)
in Polen doende om hem daer starck te maken ende tvoors. lant weder te mogen
innenemen. Vele vande Wallackse soldaten waren al vrouch in tjaer binnen Pappa
gemutineert, ende haddent daer lange gehouden ende eintelijck willen de plaetse
aende Turken overleveren, maer tselve niet konnende doen, mits heur belegeringe,
waren ten lesten daeruyt gevallen, meinende daerdeur te slaen, daeraf veel gevangen,
doch een deel deur quamen naer Alba Regale, van waer sij veel excursien op de
Cristenen deden. Aende andere sijde hadden de Turcken met starcken macht belegert
Canissa, een frontier plaetse van Styrien ende van Carinthien, om die te veroveren,
ende hoewel die tamelijck wel gedefendeert werde, vreesden de Cristenen dselve te
verliesen, ende daerom creegh den Hertoge van Mercur de last om mettet volck van
Neder Ungaren te sien de plaetse te ontsetten. De ingesetenen daer ontrent waren
alles tegen den Ertshertoge Ferdinando seer geanimeert, omdat hij alle exempelen
van wreetheit volchde om de Evangelischen uyt te royen ende daer alleen de
pausselijcke religie te doen onderhouden, die daerom meer naer den Turk dan naer
hem schenen te inclineren ende te presagieren den ondergang vande plaetse. In
Oistenrijck waren de proceduren tegen die vande religie wat beginnen te besatigen,
tsedert de veranderinge in des Keisers hof.

[Den 26en Octobris]
Den 26en Octobris quam in den Hage Graef Otto van Solms, afgesant vanden Palsgraef
om de Staten Generael ende Sijn Excie te bidden tot gevaeders van sijn tweede soin,
dan terwijle den Graef noch in den Hage was, quam de tijdinge dattet kint gestorven
was, daerom dese legatie te niete liep. Desen dach werde in den Hage gevangen
genomen een Swits capitein, genaemt Guillaem du Puys, omdat hij in tstuck vande
monsteringen
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de landen leelijcken hadde bedrogen ende veel passe volanten gebruyckt.
Ontrent dese tijd dede den Ertshertoge sijn gansche leger noch aenden Demer leggende
scheiden ende sondt een Spaens regement binnen Liere, een binnen Antwerpen ende
een binnen Gent, dat van Busquoy te Herentals, t’regement van Achicourt te
Hoochstraten ende eenige trouppen naer Namen ende Lutsenburch+.
Omdat de Coninginne van Engelant den Agent Caron seer veel eere aandeedt, van
hem met haer eigen hant ridder te slaen, wilden de States Generael tselve in eeniger
manieren vergelden op de heere Gilpijn, die van wegen de Coninginne in den Raet
van State sadt ende hadden daerom geordonneert dat Gilpijn voortsaen in den Raede
van State op sijn beurte mede soude presideren gelijck de gedeputeerden vande
provincien, twelcke noch niemant voor hem gehadt en hadde, ende dien volgende
trad hij in possessie van dien den 30en deser ende presideerde de heele weecke,
parapherende alle depeschen gelijck andere presiderende, twelcke bij velen
wonderlijck geinterpreteert werde, omdat dese landen bij heur selven ende deur heur
eigen gedeputeerden worden geregieert, so verre dat de stadthouders wel acces ende
plaetse ende oick stemme in den Raet van State hebben, maer geen presidentscap
om voor te mogen dragen dat hem gelieft, te parapheren ofte stemmen te mogen
colligeren, ende meinden daerom, of wel dit alleenlijck geschiede om de heere Gilpijn
eere aen te doen, dattet nochtans een prejudiciabel exempel was in een

+ Eenige weken te voren waren er bij de Staten berigten ingekomen, dat de vijand voornemens
zou zijn een strooptogt in een der Zeeuwsche eilanden te ondernemen. Den 6den Oetober
kreeg men advies, ‘dat den vijant gemant soude hebben vijff galeien met duysent soldaten,
ende voorts deselve versien met een groote qnantiteyt van schuppen ende manden om
daermede een lantganck te doen op eenige vande eylanden in Zeelandt ofte elders’. (Resol.
der St. Gen. 6 Oct. 1600.) Men besloot daarom de bezettingen aldaar te versterken en eenige
oorlogschepen voor Vlissingen gereed te houden. Toen de tijdingen van de voornemens des
vijands verder aanhielden, stelde de Prins voor, het garnizoen van Biervliet, waar hij reeds
vier vendelen had heengezonden, met nog zeven anderen te versterken, en aldaar een gesloten
fortificatiewerk aan te leggen, waarin die troepen zouden blijven zoolang de vijand de
buitengewone bemanning op zijne galeijen onderhield. De ingenieur Andries de Roy werd
naar Biervliet gezonden om het plan voor dat werk te ontwerpen, (Id. 9 Oct. 1600.) Door het
een en ander schijnt de vijand van zijn voornemen teruggebragt te zijn; immers de beraamde
fortificatie, waartoe reeds alles was voorbereid, kwam niet tot uitvoering; den 16den November
stelde Zijne Exc. het aanvangen of uitstellen daarvan ter discretie van de Heeren Staten
Generaal, en den 28sten, toen men de zekerheid had, dat de aanslag was opgegeven werd
besloten, ‘dat men die materialen ende behoeften, gesonden totte fortificatie van Biervliet
sal doen opleggen en dispicieren ofter niet eenige van dien tot Oistende soude moegen
gebryuckt worden’. (Id. 28 Nov. 1600.)
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populaire regieringe, anderen als van haer eigen lant so verre inne te laten.
De tweedrachten duyrden noch al in Vrieslant, hoewel de gecommitteerde vande
Staten Generael de saken so verre hadden gebracht dat 8 persoinen als pacificatores
van beiden sijden waren gecooren om te sien of sij de differenten souden konnen ter
nederleggen, welcke pacificatores daer vast besoignerende waren met beide de
partijen.
In t’einde van dese maent quam in Vranckrijck de Princesse van Florencen om te
huwelijcken metten Coning van Vranckrijck ende werde te water tot Marseille
gebracht bij Don Pedro de Mendoça, Generael vande galeijen van Malta, jongste
broeder vanden Almirante, ende met haer quam om haer te convoyeren de Hertoginne
van Florence met veel vrouwen ende jongvrouwen, ende sij werden daer met veel
triumphe ingehaelt.

[Tbegin vande maent van November]
Tbegin vande maent van November was meest noch schoin weder, ende seer bequaem
om t’saet noch in de eirde te werpen ende de beesten wat lange uyt te houden, maer
in t’midden vande maent begonstet wederom te regenen, ende claddich verdrietich
weder te werden, beginnende vanden 10en ende duyrde meest totten 25en toe, als
wanneer tweder begonst clair ende schoin te werden ende sich te disponeren tot
vriesen.
In tbegin van dese maent waren de Staten van Hollant weder vergadert ende bleven
bijeen totten 12en toe, daer den 3en quamen Sijn Excie ende den ganschen Raet van
State, die aldaer proponeerden de lasten vande Generaliteit, ende heur versochten de
nodige consenten daertoe in tijts te willen dragen, ende sulcx aen te nemen den staet
van oirloge anno 99 gedresseert, opdat alle de ongerepartieerden eens op repartitie
mochten gebracht werden. Dat se daerom niet alleen en wilden continueren de
voorgaende middelen, maer noch so veel nieuwe opstellen, dat die tegen de lasten
mochten gecompasseert worden. De Staten decreteerden op dese dachvaert een legatie
naer Vranckrijck te doen senden om thuwelijck vanden Coning te congratuleren so
haest tselve volbracht soude wesen.
Ende commende voorts totte poincten van bescrijvinge, werde daervoor eerst
geresolveert
1.
dat voortsaen de edelen ende steden precise op de bescrijvingen souden commen,
ofte voor elcken dach die se te laet commen sonder wettelijcke excuse verbeuren
25 £ voor den armen.
2.
Dat men alle de middelen alomme sal doen beneficieren ende de ordonnantie
daerop gemaeckt strickter doen onderhouden.
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Dat men de saken van oirloge te lande mette minste costen behoirt te beleiden
ende den commissarissen
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daertoe te houden, dat se in tmonsteren heur devoir doen, ende
4.
dat men alle excessen van tcrijsvolck behoirt te doen straffen. Dat men op
tgebruyck der schepen in slants dienste so in t’laden als afdancken
menageerlijcker behoirt te letten.
5.
Dat men omme te ontgaen veel sware costen vande Almiraliteit alle de collegien
van dien in superintendentie soude konnen brengen aen Sijn Excie ende den Raet
van State, mits tselve collegie stivende bij meer gedeputeerden uyte provincien,
tstuck van Almiraliteit verstaende, ofte dat men van alle een generael collegie
make met ordre van veranderen van residentie ten meesten contentemente, ende
alle jaren tweemael te vergaderen om te adviseren op de ordre om de zee te
veiligen, ende dat de equippagie naer gewoente geschiede bij goede ende
getrouwe personen, ende dat men de judicature ter eerster instantie soude mogen
brengen aende schepenen totte middelen gecommitteert ende bij provocatie
aenden voorn. Raedt. Dat men most sien goede capiteinen te gebruycken, de
qualijck beseilde schepen te vercoopen ende beter te maken naer den patroen
daeraf te arresteren. Dit waren voorslagen in de lucht, overmits de steden die
gewent sijn d’almiraliteiten in heur stadt te hebben ende daermede te doen wat
se willen, heur bij dese veranderinge beswaert vonden, ende meinden dat beter
ware dat elcke provincie sijne Raeden in de Almiraliteit behoorde te tracteren,
ende als dan die van Hollant de heuren mer jaerlijcx en gaven 400 £, dat sulcx
een groote verlichtinge in dat stuck soude konnen maken, ende als men dan
goede ordre dede onderhouden ende de schepen sonder diversie wel gebruycken,
dat sulcx dienstelijcker wesen soude als de heele regieringe te veranderen.
6.
Dat de gedeputeerden op de veilinge vander zee ordre sullen stellen, ende om
in Hollant dry galeijen te doen maken ende in Zeelant een, so wanneer de
gedeputeerden van Zeelant sullen aengecommen wesen, die den 22en verwacht
worden.
7.
Dat mede ordre dient gestelt op de vaert van Oist Indien ende andere vreemde
landen om die bij verpachtinge ofte anders te conserveren.
8.
Sij hielden in advys om tcollegie vanden Provincialen Raede sulcx te
augmenteren, dat de expeditie vande processen mocht gevoordert worden.
9.
Gelijck mede tversouck van Sijn Excie om te hebben den 10en penning ende
ander rechten van alle prinsen als Almirael Generael.
10.
Sij gaven last aen heur gedeputeerden om in Staten Generael te mogen
innewilligen tversochte consent vande 500.000 £ voor het te cort vande
consenten, ende dat bij gevolge vande andere provintien.
11.
Op de propositie vanden Raet van State ende Sijn Excie is overleit dat heur quote
vanden staet vander oirloge soude bedragen 277.746 £, 13 st elcke corte
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maent, ende dat tcontingent vande andere poincten ende consenten versocht
voor die van Hollant noch wel bedragen soude 1.200.000 £ eens in tjaer, in
vougen dat de heele lasten voor die van Hollant ende West Frieslant wel
bedragen souden in tjaer tusschen de 46 ende 4700.000 £, boven de particuliere
lasten vande provincie die wel bedragen noch jaerlijcx tusschen de 14 ende
1500.000 £. Is evenwel goetgevonden daerinne te consenteren indien de middelen
vande landen des konnen uytbrengen, anders dat men Sijn Excie ende den Raet
behoirt te vermanen toe te sien dat de lasten niet hooger gemaeckt en worden
als de consenten ende middelen konnen verdragen om alle muterien te weeren,
dewijle de gemeenten so hooch belast sijn als sij dragen konnen, doch
bewillichden van heure sijde alles te doen wat mogelijck soude wesen om Sijn
Excie te secunderen, mits dat d’andere provincien van gelijcken doen.
12.
Op t’advys vande 3 collegien van justitie ende reeckeninge is verstaen, dat men
sijn beste sal doen om alle swaricheiden in de contributien te overwinnen, om
de petitie te voldoen so naer mogelijck.
13.
Willichden daerom inne alle de middelen mette verpondinge in treyn wesende
mette 200.000 £ op de steden ende platte landen elcx de helft ende te continueren
alle de penningen op interest loopende.
14.
Dat men behoirt te verhoigen den impost op den turf van 1 op 2 ofte van 2 op
3, te consenteren den 12en penning van tbranthout, te verhoogen den impost
vande wolle lakenen van 1 op 2, den impost op de wage, op specerien ende
coopmanschappen in de lijste gestelt, volgende den taux van dien. Item op
t’hondert van rout, talck ende smeer te stellen een impost van 25 st. Item vanden
20en penning van gout, silver, gesteenten, peerlen ende alle waren bij
goutsmeden, jueliers, apothecarisen ende anderen te vercoopen. Item den 8en
penning vande losrenthen ende den 16en vande lijfrenthen, ofte bij redemtie
daervooren 200.000 £ over de steden ende platte landen, ten aensien in Zeelant
noch meer gegeven wort. Nogh op 2 st. te betalen vande tonne biers op t’mout
ende coorn dat gestort wort, ende indien alle die noch niet en konnen bijcommen,
dat men dan noch andere sal moeten vinden ten minsten quetse vande ingesetenen
op de voet van capitale impositie, verpondinge ofte anderen, tsij bij meeste
stemmen ofte submissie aen Sijn Excie voor dese reise sonder consequentie.
15.
Dat de steden ter naester vergaderinge willen bewilligen te anticiperen 300.000
£ voor de maenden Januarius ende Februarius tot betalinge van tcrijsvolck,
daertoe de gemeine middelen niet suffisant en sijn. Dat men dan mede sal
resolveren op de veilinge van der zee, tbeleit vande oirlogen te water ende op
de regieringe vande
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Almiraliteit, als t’rapport vande gedeputeerden ende van die van Zeelant sal
wesen gesien, mitsgaders op de versochte 10e penning van Sijn Excie.
16.
Dat thaertstedegelt den 27en Novembris in treyn sal gaen ende dat de steden
daetelijck daerop sullen anticiperen 150.000 £.
17.
Dat men aenden gesante van Oistfrieslant in Staten Generaal sal mogen
consenteren de versochte pasport, mits dat de gecommitteerden vanden
Ertshertoge in de Vereenichde Nederlanden niet en commen.
18.
Dat men metten eersten sal vercoopen de resterende domeinen, geestelijcke
goederen ende degeenen, daeraen den Graef van Arenberch recht pretendeert,
ende dat de Gecommitteerde Raden tselve sullen voorderen ende effectueren.
19.
Dat den Fiscael van Hollant sal in Staten Generael aenhouden ofte bij den Raet
van State om te doen ophouden de proceduren van thof van Utrecht tegen die
van Hilverssum ofte feitelijck dselve beletten bij aenhoudinge van degeenen
die se doen.
20.
Dat men sal procureren dat die van Bommel desisteren van particulier licent te
ontfangen van goederen daer voorbij varende, ofte dat men daertegens sal moeten
voorsien.
21.
Den Graef van Egmont versocht de Beemster te mogen bedijcken met gelijcke
vrijdom als de Zijpe, daerop doen nemen is advys aende reeckencamer om te
letten of ende hoe tselve soude konnen geschieden.
De Raden van State hadden geresolveert gedeputeerden uyten heuren te senden in
alle provincien om te voorderen de consenten voor den toecommende jare, welcke
gedeputeerden vertogen terstont naer de intercessie bij Sijn Excie ende den Raedt ten
selven fynen aen die van Hollant gedaen.

[Den 7en Novembris]
Den 7en Novembris werde tot Venegien in de senaet geexhibeert de brieven bij de
Staten Generael aen heur gescreven in faveur van Dom Sebastien, Coning van Portugal
geseit, die de senaet met achtinge aennam.
Wesende den voorgaenden aenslach om de gemutineerden afbreuck te doen gefailleert,
heeft Sijn Excie voorgenomen een aenslach op de stadt Venloe te versoucken, die
beraemt was te doen vande watersijde ende om daer een poort met een petart open
te slaen, ende heeft daertoe de patenten uytgegeven op veel ruyteren ende knechten
om naer Nieumegen te trecken, ende van daer den aenslach te voorderen die
gedestineert was te doen mette naeste ruyteren, van Nieumegen ende t’Overijssels
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quartier ende met 2000 man te voet, daeraf eenigen bij heele vendelen souden
vertrecken, ende anderen uyte compagnien ende garnisoenen weder uytgeschoten.
Hiertoe vertooch desen nacht Graef Lodewijck metten Colonnel Horatio Vere ende
den heer van Dommarville uyten Hage, omdat den tijt om desen aenslach te
exploicteren geraemt was op den 10en deser
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snachts, dan omdat mits den seer grooten regen den wech deur de Betuë uytermaten
quaet was, ende dat sulcx tvoetvolck niet voorts commen en konde, most dselve tijt
uytgestelt ende verlengt worden totten 12en snachts, ten welcken dage alle tcrijsvolck
uyt Nieumegen vertooch om snachts ten 3 ofte 4 uyren voor Venloe te wesen, maer
om den grooten regen die gevallen was, waren alle de wegen so quaet ende verdurven,
dat tvolck niet voorts commen en konde, in vougen dat den tijt so verliep dat niet en
scheen dat se voor den dach voor Venloe souden konnen commen. Hierbij quam
oick dit, dat bij Sijn Excie ordre gestelt was op de Colonnellen Horatio Vere,
Huchtenbrouck ende Dommarville met eenige anderen aen wat sijde sij souden
aenvallen ende de stadt beclimmen, waervan men heur scriftelijcke last soude geven
op seeckere plaetse niet wijdt vande stadt, twelcke also geschiedende, bevonden
werde dat eenigen seer verschrickten, die doen al willens oick niet so haestich en
marcheerden, waerom Graef Lodewijck geraden vont niet naer de stadt te trecken,
maer een keer deur tlant te doen om mettet crijsvolck een dach ofte 2 te refraischeren,
vallende de sake wederom op dat point, dat sonder vrucht te doen den armen huysman
de last most dragen. Daerentusschen kan men hier sien hoeveel ende verscheiden
swaricheiden sulcke aenslagen onderwurpen sijn ende om hoe cleine accidenten
dselve t’elcken in de asse loopen.
Ontrent dese tijt creegh men tijdinge, dat den Coning van Vranckrijck bijnaest geheel
Savoijen ingenomen hadde ende dat tcasteel van Montmelian in tractaet ende
handelinge van overgeven metten Coning getreden was ende dat den Coning de saken
aldaer so aenstelde als of hij meinde tlant altoos voor hem te houden.

[Den 10en Novembris]
Den 10en Novembris verclaerden de Staten van Hollant uyt volle macht, dat men
geen landen bij de Staten vercoft met opstal van renthen tot onderhout vande
predicanten ofte anders, niet weder en mach vercoopen goetwillich nochte bij eenige
executie dan met gelijcken opstal, op peine van nullité van alles, ende dat d’executeurs
daerom alleer executie daer aen te dirigeren, moeten ondersoucken of van wegen
tgemeen lant op desetve goederen geen opstal en is gehouden.

[Den 12en Novembris]
Den 12en Novembris quam uyt Brabant wederom in den Hage den capitein Symon
Antheunis ende den secretaris vanden Almirante met brieven vanden Ertshertoge
(die seer obscur ende twijffelachtich waren), die den 17en wederom bij den Almirante
quamen, wesende met heur naer Woerden gegaen den Heere van Corbeecke ende
den Fiscael vande Generaliteit om
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op de wedercomtste van sijn volck antwoort vanden Almirante te voorderen, ende
hem te seggen, dat dese saken geen langer uytstel en konden lijden, omdat de Staten
van veel oirden gesolliciteert werden tegen hem Almirante ander proceduren voor
te nemen, als hij sien konde uyte clachten vande Gravinne vanden Brouck, die se
hem bij copie souden overleveren; ende naer verscheiden communicatien op dat
stuck gehouden, hebben dselve gedeputeerden op de voors. middelen van hem
Almirante eintelijck antwoort gevoordert, dwelcke sij den 20en van hem ontfingen,
houdende dat de Staten souden los laten alle de gevangenen van oirloge, die sij in
heur macht hadden, betalende de costen ende te rantsoen het half quartier. Dat se
souden vrij sonder costen ofte rantsoen ontslaen alle de gevangenen van Canarien
ofte St Thomé, ende vrij sonder rantsoen loslaten sijn persoin met Luys del Villar
ende Don Ferdinando de Meneses Pisa, Gouverneur van St Thomé, waertegen hij
soude vrij ende sonder rantsoen doen uytgaen alle soldaten ende inwoenderen vande
Vereenichde Nederlanden tot dien dage toe gevangen ende wesende in de
Nederlanden, mits betalende alleen haer costen, ende die in Spangien waren soude
hij sonder costen ofte rantsoen doen uytgaen. Des souden onder de gevangenen niet
begrepen sijn die geenen, die om particuliere delicten waren gevangen ofte
gecondemneert, ende so dit accoort aengegaan wort, dat dan alle gevangenen ten
wedersijden binnen 15 dagen sullen uytgaen, indien sij heur costen ende rantsoen
betaelt ofte daer vooren gecaveert hebben sonder te mogen opgehouden ofte
gearresteert worden om saken in andere ofte neutrale landen gevallen, mits dat hij
voor sijn persoin met Luys del Villar ende Don Ferdinando Pisa soude uytgaen so
haest d’een helft vande gevangenen van t’Nederlant souden verlost wesen, caverende
voor de verlossinge vande reste binnen 6 dagen daernaer te geschieden ende voor
die van Spangien binnen den gestelden tijt, ende dat men hem van alle de gevangenen
een lijste soude moeten geven, om derselver verlossinge beter te voorderen. Ende
om alle desen beter te wege te brengen, begeerde hij selfs eens naer Bruessel te
mogen gaen voor een corten tijt onder suffisante belofte ende cautie, omdat hij seide
daer veel vianden te hebben die alle sijne saken daer traversseerden. De gedeputeerden
hierop metten Almirante alderhande discourssen gehadt hebbende, sijn wederom
naer de Staten vertogen om rapport van alles te doen.
Over eenige dagen waren in den Hage gecommen vier gesanten uyte landen van
Cleef, dwelcke den 1en Novembris in Staten Generael audientie hadden ende aldaer
seer claechden over de foulen van der Staten crijsvolck
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in heur lant, ende versochten daertegen remedie ofte consent om alle degeenen, die
se daerover souden crijgen, te mogen dootslaen. Versochten ten tweeden restitutie
van Sgravenweert ende dadelijck ontruiminge van dien. Ten derden versochten sij
den Almirante in heur presentie te mogen doen hoiren op verscheiden pointen van
sijn handelinge in heur lant ende namentlijck om te weten wat personen uyte selve
landen hem in sijn voernemen met raedt ofte daet geassisteert hadden. Hierop cregen
sij den 13en voor antwoort dat de Staten leedt was te verstaen de foulen van heur
volck ende daerom niet lievers en souden sien, dan dat de Cleefsen die ordre stelden
dat den viant deur heur lant geen pas en naem om dese landen te beschadigen, want
sij dan oick lichtelijck heur volck uyte selve landen souden konnen houden, maer
dat de Cleefsen crijsvolck aen souden nemen, die heur viantelijcker tegen de onsen
souden aenstellen als den viant selfs, gelijck te vooren was geschiet, en meinden niet
dat daermede de sake soude konnen geremedieert worden, gelijck mede niet met den
soldaten indifferentelijck doot te slaen, maer dat men daerinne behoirde te volgen
den gevouchelijcksten wech van justitie. Nopende Sgravenweert, dat se daerop so
veel hadden gepresenteert als met reden van heur const geeist worden, te weten de
sake te submitteren aen tseggen ende arbitragie van dry Churfursten, ende dat se
daerom alsnoch daerop anders niet en konden doen. Op tstuck vanden Almirante te
mogen doen hoiren, waren de Staten des wel tevreden, ende werde den Fiscael vande
Generaliteit gecommiteert om met heur bij den Almirante te gaen, die naer sijn
wedercommen van Woerden mette selve wederom derwerts tooch ende quamen
tsamen bij den Almirante den 27en, maer so se hem begonnen te openen heure last,
stelde denselven Almirante hem in groote colere, seggende de articulen niet te willen
sien, nochte lesen, nochte daerop antwoorden, ende begonst den Cleefsen gesanten
wel heftich te dreigen dat se hem hier in de gevanckenisse quamen beswaren, seggende
dat heur prins, heur lant ende de onderdanen daerom noch souden moeten lijden,
ende wesende in die colere seide hij ettelijcke malen dat de landen van Cleef niet
neutrael en waren noch conden wesen, volgende de tractaten van Venloe ende anderen.
Dat se nu gedencken souden in wat staet heur Prins was, doen hij met een bast om
sijn hals voor den Keiser op de knieden lach. Dat hij niet en wilde noemen degeenen,
die daer in tlant hem goet ende toegedaen geweest waren. Dat de Raden van Cleef
hem hadden versocht die van Wesel te castigeren, de religie daer te veranderen ende
een casteel daer te leggen, omdat den Furst daer geen volcommen heere en
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konde wesen. Dat hij de steden van die landen meest op heur eigen versouck met
geschut hadde beschoten als Emmerick ende anderen. Dat hij Gennep ende Goch
hadde ingenomen met consent vanden Furst, van Carel Nutsel ende vande burgers.
Seide mede dat Carel Nutsel niet en dede als een orateur maer als een duvel, ende
so hij voorts continueerde in sijn weigeringe van niet te willen antwoorden, ende dat
niemaut daertoe macht over hem en hadde, jae selfs dat de Staten vande Vereenichde
Nederlanden mer een gestolen macht hadden, hoewel den Fiscael seide dat sij heur
macht wel souden executeren sonder yemants belet ende dat hij vast veel die van
Cleef dreichde, begonst een vande gesanten de sake te excuseren, seggende dat men
heur diets hadde gemaeckt, dat hij Almirante opentlijck de personen wel noemde,
die in tlant van Cleef, der Marck ende andere hem hadden geassisteert, ende dat hij
se noch wel sonder swaricheit soude noemen. Ende so men geweten hadde, dat hij
daerinne swaricheit soude hebben gemaeckt, en soude dese legatie niet gesonden
sijn geweest, sonderlings so se niet en quamen om hem ofte yemant anders te
accuseren ofte te beswaren, maer alleen om op particuliere stucken te ondervragen.
Met welcke excuse den Almirante hem ter neder sette, ende nam daeruyt terstont
oirsake van niet te willen antwoorden, dewile de commissie des Fiscaels verleent
was ad instantiam partis, die haer nu geexcuseert hadde, ende dat hij niet en geloofde,
dat de Staten sulcke enqueste op hem ex officio souden willen doen, twelcke hij den
gesanten bij gescrifte gaf. In dese handelinge was den Fiscael particulierlijck vande
Staten gelast den Almirante voor te houden, dat hij wel sach wat intercessien tegen
hem geschieden ende dat die alle dagen meerder worden, dat hij wel bedencken
conde watter den Staten aen was gelegen te kennen in neutrale landen wie heur
vianden meest toegedaen sijn, ende watten ondienst het voor sijn meesters soude
wesen die te moeten noemen, dat hij daerom simpelijck wilde aennemen de conditien
hem gepresenteert, mits twelcke men hem van alles ongemoeit soude laten. Ende
daerop metten Fiscael in communicatie gecommen wesende op de differentiale
poincten, elargeerde hij hem, dat hij oick alle de gevangenen vande Nederlanden
sonder coste soude doen uytgaen, ende dat de soldaten ende officiers vanden viant
hier sittende rantsoen souden betalen volgende theele quartier. Dese legatie vande
Cleefsen aenden Almirante scheen veel menschen een sotte ende onvoordachte sake
te wesen, omdat se behoirden te weten dat men den Almirante alhier met gewelt niet
en soude dwingen te antwoorden op de poincten voorgeslagen, ende dat
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men den Almirante oick hier niet en soude begeeren te doden, maer prouffijt van
hem te trecken ende hem dan laten gaen, in welcken gevalle sij ende heur lant niet
dan onheil van dese vraechstucken hem voor te houden en hadden te wachten, ende
meinden daerom dat se heur rechte loen hadden, dat den Almirante heur wat hadde
afgewassen, maer de Staten namen de legatie daerom voor goet, omdatter voor heur
stant geen ondienst in was gelegen, al name den viant al voor dien van Cleef wat te
quellen.
Den Graef van Fuentes was te Milan, preparerende sijn crijsvolck om den Hertoge
van Savoijen te secoureren, ende hadde daerom uyte Nederlanden ontbooden Don
Juan de Braccamonte sijn neef, met een deel lientenanten van cavalerie ende
capiteinen ende lieutenanten van infanterie met een deel van alderhande officiers,
verstant hebbende om te beleijen den train van artelerie, wagens ende amunitie, ende
dat men die als passagers deur Duytslant wilde laten commen. Den Ertshertoge dede
ontrent dese tijt dselve personen allenskens licentieren ende wechtrecken om niet
opentlijck te schijnen assistentie aenden Hertoge van Savoijen te doen, maer velen
meinden dat den Coning van Vranckrijck dit wel soude konnen verstaen ende
mogelijck daeruyt oirsake nemen om den Ertshertoge mettertijt tselve te vergelden,
twelcke niet en soude konnen geschieden als met verlichtinge vander Staten oirloge.
Tot Groningen stonden de saken noch wonderlijck ende die vande stadt ende tplatte
lant claechden uytermaten seer over de rouwe proceduren vanden heere Junius, die
se voor een tyran scholden, beschuldichden hem mede van geen goede ordre in
twercken van t’retranchement gehouden te hebben, ende dat hij sijn prouffijt ende
lange commissie daerbij hadde gesocht. De Staten sagen mede dat sij bij tselve stuck
uytermaten seer waren bedrogen, want in plaetse dat men heur te vooren hadde wijs
gemaeckt, dat dit werck met 60.000 ofte ten uytersten 70.000 £ heel op te maken
soude wesen, werde nu gevonden dattet met geen 300.000 £ te doen en soude wesen,
in vougen dat tgeheele achterstal van Groningen ende de Omlanden meest daeraen
soude loopen sonder dat daeruyt soude konnen afgedaen worden yet vande penningen
bij den ontfanger generael op interest gelicht, so dat de provincien deselve lasten
noch souden moeten dragen, ende dat uyte executie niet alleen niet en sal commen
de vrucht daertoe die voorgenomen was, maer dat daermede noch is verdurven
t’meeste deel vande Omlanden, die te bevresen sijn daerom oick de toecommende
consenten te min sullen konnen betalen ende dat de Staten
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daarmede sonder prouffijt tot heur schade op den hals hebben geladen den vlouck
van so veel arme, verdurven, desolate menschen, die malcanderen vlouckende Junius
duvel toewenschen, ende seggen als Junius comt voor Mei en blijft in de Omlanden
niet een ey. De onervarentheit vande gedeputeerden vande Staten Generael in dat
stuck, te weten van Junius ende Castricom, hadde veel geholpen om den Staten aldus
te verleiden ende heur onordre, dat se liever in dachgelden als in bestedingen deden
wercken, om alle weecken werck te hebben de rollen vande dachgelden op te nemen
ende te betalen, mogelijck om also sonder werck te hebben daer niet te leggen ende
meer occasie te hebben in troubel water te vischen, daeraf die van Groningen dvoors.
gedeputeerden opentlijck beschuldichden.
Ontrent dese tijt cregen de Staten tijdinge dat in Vranckrijck wederom
gereet lagen 50.000 cronen, over den derden termijn van dit jaer bij den Coning
aeagenomen te remboursseren, twelcke veel geacht worde, omdat den Coning selfs
in de oirlogen van Savoijen bemoyt wesende noch om den Staten dachte ende heur
evenwel noch gelt sondt, waerom de Staten den commis Jan Sproussen naer
Vranckrijck sonden, die tselve daernaer ontfangen ende in dese landen overgebracht
heeft den 6en Decembris tot groote verlichtinge vanden benauden staet van tlant. Den
Coning liet bij de penningen weten dat hij dselve sondt om geemploijeert te werden
in onse oirlogen ende niet om daermede de Coninginne te rembourseren, ende indien
hij konde vernemen, dat men de Coninginne daeraf yet gave, dat hij dan die voortsaen
so liberalijck niet en soude doen tellen.
In t’midden van dese maent cregen de Staten Generael ende Sijn Excie advertentie
uyt Spangien, dat den Heere van Wackene noch daer was met de schepen van
Duynkercken ende dat den Coning een goede vloote ruste in de haven van Lisbona,
om daerop een deel crijsvolck naer de Nederlanden te senden, mitsgaders noch een
merckelijcke somme gelts, ende oick alle de resterende juelen ende meublen vande
Infante, ende dat se gedestineert waren in Vlaenderen ergens aen te doen, waerom
die van Hollant terstont aen die van Zeelant screven om alle principale oirlochschepen
te doen rusten ende in zee te slaen ende deur heur gecommitteerden te doen in
communicatie brengen met die van Hollant hoe veel schepen men metter haest soude
konnen doen in zee gaen. Die van Zeelant adverteerden terstont aen Caron om oick
de Coninginne des voor te dragen ende te versoucken dat haer schepen mede in zee
mochten slaen ende heur bij der Staten schepen vougen. De Coninginne sulcx hoirende
gaf mede terstont last om een deel van haer schepen gereet te maken
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ende in zee te doen gaen. Hij creegh corts daernaer mede tijdinge dat de equippagie
in Spangien was ende dat 3000 man daer gescheept waren, waerom sij te meer heur
schepen dede gereet maken. Ende Caron adverteerde den Staten bij brieven vanden
28en Novembris daervan ende solliciteerde dselfde om oick van hare sijde te haesten,
twelcke sij in alder diligentie begonnen te doen.

[den 17en Novembris]
In Vrieslant waren de Staten bijeengebracht, dwelcke overmerckende de sware
differenten van heure regieringe ende om dselve ter neder te leggen op den 17en
Novembris resolveerden, dat yder camer ofte Goe twee gequalificeerde personen,
geen volmachten ofte officiers, wesende ingesetenen ende ingeborenen vande
provincie, souden nomineren tot reconciliatie vande opgeresen twist, salve ende
onvercort des hofs sententie ende een yder sijne gerechticheit, mits dat naer gedane
nominatie, ende bescreven wesende de personen, t’meerder getal datelijck sal
procederen tot besoigne der consenten ende den voet van dien, salf ende onvercort
allesins een yder sijn gerechticheit. Op dese resolutie waren van Oostergoe, Ubco
van Bourmania ende Joucke Jochims; Westergoe, Laes. v. Jongma, Sybolt
Byrdyszoon; de Seven Wolden, D. Baert ende J. Andringa, ende vande steden Joucke
Idtszoon ende Dirck Dirckss., die dselve terstont aen heur principalen sonden om
also geeffectueert te worden. Ende naerdat bij elcx nominatie was gedaen, so
depescheerden de Staten terstont acte van commissie van date den 24en deser onder
slants segel, houdende dat se gecommitteert hadden van Oostergoe Ubco H. v.
Bourmania ende Hessel van Eminga; uyt Westergoe, Taco van Camminga ende
Rijvert Franss. Rollema; uyte Sevenwolden Popco Buma ende Fedde Rouckes, ende
uyte steden Doctoren Jacobus Bouricium ende Theodoretum Tyara, omme als
onpartijdige personen, ende wiens vromicheiden, goede discretie ende genegentheiden
tot des gemene lants ruste, welvaert, vrede ende eenicheit in desen volcommentlijck
vertrout wert te procederen tot reconciliatie vande opgeresen twist so als des tot des
gemeine lants ruste, eendracht ende welvaren dienstich ende noodich bevonden sal
worden, salf ende onvercort shofs sententie ende een yeder sijn gerechticheit volgens
ende in conformiteit vande voorgaende resolutie, belovende ende aennemende
denselven heeren gecommitteerden desen aengaende altoos costeloos ende schadeloos
te houden. Op welcke commissie dvoors. genomineerde ende gecommitteerden
terstont in besoigne begonnen te treden, om alle dese tweedrachten af te mogen
leggen.
In dese maent van November wierpen de ruyteren van Smeltsing af een
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paep, die den Biscop van Ceulen gesonden hadde aenden Paus, om hem aen te dienen,
dat de saken vande catholycke religie in tStift van Munster noch in goeden doen
waren, ende dat hij se daerinne wel verhoipte te houden, niettegenstaende alle de
practicken tan sijn vianden van Hollant, maer dat hij den Paus dede versoucken dat
dselve wilde ordonneren dat t’clooster te Marienweert met alle sijne goederen mocht
gegeven worden aende Jesuiten ende geconverteert tot een collegie voor heur, om
also de catholycke religie in dat lant te beter te mogen doen onderhouden, ende dat
hem noch gelieven wilde een deel vande geestelijcke goederen vande selve landen
te converteren tot sijn biscops ceucken, omdat hij tot bescherminge vande catholycke
religie groote costen moste doen. Dese machinatie werde bij velen wonderlijck
geinterpreteert, dan de Staten achten dselve voor heuren staet weinich. Ende so
hiernaer eenige Munsterse gesanten in den Hage quamen om te clagen over de
intochten van der Staten ruyteren over heur lant, baden sij den ritmeester Smeltsing
so verre, dit hij heur dvoors. instructie bij den Biscop geteyckent wederom gaf onder
beloften dat se daertegen over sijne ruyteren in heur clachten niet en souden clagen.

[Den 22enen Novembris]
Den 22enen Novembris werde bij den hoogen ende provincialen Raede van Hollant
op versouck vande Staten Generael een verclaringe ofte consultatie gegeven, daerbij
sij verstonden ende verclaerden dat de landen van Meurs naer rechte Sijn Excie ende
niet den Furst van Cleef toe quamen.

[Den 29en Novembris]
Den 29en Novembris tsavonts voer de galeije der Staten met noch 2 ofte 3 salouppen
bij den duyster de reviere van de Schelde op, ende quam voor Antwerpen om daer
een aenslach te executeren op t’almiralschip voor de stadt leggende, daertoe een goet
deel musquettiers ende ander crijsvolck op de galeije gewurpen waren vande
compagnie van capitein Renier du Camp. Sij vielen terstont op tselve schip aen,
vochten in den duysteren nacht lang daermede, ende naer dootslaen van meest alle
tvolck daerop wesende, veroverden sij ten lesten tschip, daerinne sij mer een jongen
levendich cregen, mits t’resterende volck alles over boort sprong. Den Almiral en
was op tschip niet, maer om St Andries avont te houden in de stadt gebleven. Op
tschip werden gekregen 24 metale stucken, ende terwijle de galeije dit exploicteerde
voeren de saloupen aende kaye vande stadt ende bonden daer af noch 6 heuden met
een cleyn schip, ende daeronder een vande marcktschepen van Bruessel, dan en
vonden niemant in deselve schepen. Daernaer dreven sij mette selve alles af ende
brachten se in Zeelant. Geduyrende dit exploict quam een groten
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alarme in de stadt met een schrickelijck getier, maer omdattet so heel duyster was
en dorsten die vande stadt de poorten niet openen, ende daerom en konden de schepen
niet geholpen werden. Den capitein van dit Almiraelschip was genaemt Maes.

[In tleste van dese maent]
In tleste van dese maent quam seeckere tijdinge dat den Gouverneur van tcasteel van
Montmelian in Savoijen tselve overgegeven hadde den 16en deser, ende vanden
Coning genoten een stuck gelts ende mits treckende een jaerlijcxe pension voorts in
sijn dienst gebleven was, ende dat in tcasteel gevonden waren 39 metale stucken so
van batterie als halve slangen, ende wel 4500 cogels, ende tusschen de 11 ende
1200.000 ££ cruyts met veel musqueten, roers ende andere wapenen, twelcke alle te
samen veel was, ende sonderlings het cruyt, daerom oick anderen achten tselve so
veel niet geweest te sijn. Altoos hadde den Coning daermede geasseureert sijn
conqueste van Savoijen, die hem qualijck prouffijt soude hebben konnen doen sonder
dese conqueste.

[De maent van December begonst]
De maent van December begonst met claer weder ende vorst, ende vroors totten 18en
toe, ende maeckte so veel ijs dat alle de binnen wateren belegen waren, ende de
revieren mede al staken, hoewel dselve hier ende daer noch open bleven, maer den
18en begonstet te doyen ende doyde totten 26en toe, waernaer tweder begonst te vriesen
ende continueerde totten lesten van tjaer toe.
De Staten Generael naerder gelet hebbende op de sake vanden Almirante hebben al
den 26en Novembris daerop gearresteert. Dat den Almirante alsnoch binnen 2 maenden
soude moeten los maken alle de gevangenen vande Vereenichde Nederlanden, so
soldaten als andere in de Nederlanden gevangen sittende, sonder cost ofte rantsoen,
daerinne begrepen alle de gevangenen, die ten dage van tbesluyt gevangen sullen
wesen. Ende alle de gevangenen van Spangien ende de andere landen binnen 5
maenden, ende dat geen vande selve gevangens ter cause vande religie ofte anders
en sullen mogen aengehouden worden, ende dat hij sal betalen de 50.000 £, twelcke
gedaen, souden de Staten ontslaen den Almirante ende Don Ferdinando de Meneses,
mits betalende heure costen, ende alle de gevangenen van St Thomé ende Canarien
sonder costen ofte rantsoen, ende souden mede ontslaen alle de andere gevangenen,
mits betalende heur costen ende rantsoen volgende het quartier ofte sulcx sij des
gemaeckt hebben, mits dat tquartier wederom onderhouden worde voor den tijt van
2 jaren. Dat de gevangenen om private delicten gevangen in t’accoort niet en souden
wesen begrepen ende dat geen gevangenen en souden gerechercheert worden
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om saken op de neutrale ofte andere landen gevallen. Dat men lijsten van alle de
gevangenen soude leveren binnen 14 dagen naer tbesluyten ende dat men een dach
soude ramen op dewelcke den Almirante ende alle de gevangenen van dese sijde,
ende de gevangenen onder den Ertshertoge in de Nederlanden sittende op een seecker
plaetse souden gebracht ende tegen malcanderen gewisselt worden, mits eerst stellende
borge voor 200.000 cronen voor de verlossinge vande gevangenen in Spangien ende
andere landen sittende om dselve in de Nederlanden te leveren. Hierbij was een
instructie gearresteert op den heere van Corbeecke ende den Fiscael vande
Generaliteit, houdende dat sij dvoors. verclaringe den Almirante souden insinueren
ende cathegoricke antwoort voorderen, dat se den tijt van tquartier sullen mogen
verminderen ende dat den Ertshertoge tselve soude moeten approberen. Dat Luys
del Villaer uyte handelinge blijft, tot dat hij van sijn rantsoen verdragen sal wesen.
Dat hij moet procureren binnen 16 dagen, dat de gevangenen beter werden getracteert
ofte bij faute van tgunt voors. is, dat de gedeputeerden alle presentatien revoceren
ende de handelinge afsnijden. Dese last is bij den Staten Generael den voors:
gedeputeerden eerst gegeven in tbegin vande maent December, die daermede naer
den Almirante vertogen, ende hebben hem sulcx voorgedragen den 3en deser. Den
4en heeft den Almirante hem over dselve conditien seer beclaecht, seggende dat de
voorgaende hem gepresenteert daermede verswaert worden, so in tgeene Luys del
Villar uyte handelinge te blijven verclaert worde, als dat hem nu precise geeist worden
de 50.000 £, die te vooren in verminderinge waren gelaten, ende dat nu mede in de
verlossinge getogen werden de gevangenen uyt sake vande religie, daer te vooren
mer en was gesproocken vande gevangenen uyt sake van der oirlogen. Ende naer
veel discourssen daerop gehouden, gaf hij over sijn antwoorde in gescrifte, houden:
1.
dat hij selfs voor een tijt soude moeten uytgaen om alle desen te doen agreeren.
2.
Dat Luys del Villar in de handelinge soude moeten los gaen.
3.
Dat tquartier soude gebroocken blijven.
4.
Dat hij vande 50.000 £ niet en conde betalen, als van hem selven den middel
niet hebbende, nochte gelt vanden Coning ofte Ertshertoge te hebben te
verwachten, die veel doen souden dat sij hem met de gevangenen
accommodeerden, ende dat hij liever wilde gevangen blijven als sijn vrunden
moeijen.
5.
Dat hij met dreigementen van tbreecken vande handelinge ende anders niet en
was te bewegen.
6.
Dat de gevangenen op de galeijen al op eenen voet getracteert werden, welcken
voet niet en was te veranderen al was den staet van dien verdrietich.
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7.
Dat hij lossen soude alle de gevangenen ter sake vande oirlogen in Spangien
ofte de Nederlanden sittende.
8.
Ende nopende die van Spangien voldaen sal hebben als hij open patente vanden
Coning uytbrengt, dat se alles mogen vertrecken sonder costen ofte rantsoen.
9.
Ende nopende de cautie van 200.000 cronen daer vooren, meinde hij die
onredelijck te wesen, doch dat men daerop letten soude, als alle de pointen so
naer voldaen waren. De gedeputeerden tverschil van dese antwoorde siende,
hebben dselve aende Staten gesonden om naerder last, ende den 5en aenden
Almirante geinsinueert dat hij binnen 24 uyren soude doen tgeene hem te doen
stondt, omdat sijn secretaris Luys del Villar ende Symon Antheunis daernaer
souden moeten vertrecken.
3.
Den 6en versocht hij noch andere 24 uyren. Den 7en antwoorde hij naerder, dat
hij tquartier soude doen maken voor theele jaer 1601.
2.
Dat Luys del Villar soude uytgaen mits betalende 3000 £.
4.
Dat hij vande 50.000 £ niet en conste geven.
1. / 9.
Dat hij om dese sake ten effecte te brengen soude moeten uytgaen ende
presenteerde cautie van 100.000 cronen indien hij leefde ende niet wederom en
quaem, ende commende te sterven souden evenwel vrij losgaen d’een helft van
alle de gevangenen van t’Nederlant niet begrepen in tquartier ende die in tquartier
stonden souden dien volgende losgelaten werden gelijck die van sijne sijde
mede, so haest den Ertshertoge tquartier soude aengenomen hebben.
De gedeputeerden siende dat hij hem vast verre teruggehielt, ende hebbende
naerder last vande Staten ontfangen, hebben hem ten selven dage op de
antwoorde vanden 4en bij forme van difficulteiten gedient:
1.
Dat niet mogelijck en was te impetreren dat hij Almirante soude voorheen
losgaen.
2.
Dat Luys del Villar niet los en mocht alleer verdragen te wesen van sijn rantsoen.
3.
Dat den Almirante wel soude doen ende offereren tquartier.
4.
Dat hij de 50.000 £ moste betalen ofte een goede partije van dien.
5.
Dat anders de gedeputeerden mosten doen volgende heur last.
6.
Dat den Almirante most procureren, dat de gevangenen bij provisie vande
galeijen afgingen.
7.
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Dat de gevangenen ter cause vande oirlogen gevangen niet en souden mogen
opgehouden werden om de sake vande religie.
8.
Dat hij de gevangenen van Spangien ende andere landen vrij in de Nederlanden
ofte in Vranckrijck soude moeten leveren.
9.
Ende voor de verlossinge van dien of selfs moeten blijven sitten, volgende
d’eerste propositie of cautie suffisant stellen.
Waerop den Almirante ten selven dage noch verclaerde:
1.
Dat hij nootelijck soude moeten uytgaen om dit te doen agreeren, omdat hij veel
vianden hadden, die altoos eenich verlet in de sake souden vinden.
2.
Dat hij Luys del Villar in het tractaet most begrijpen.
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3.
Dat bij op tquartier hadde geantwoort.
4.
Dat hij de 50.000 £ niet geven en konde.
5.
Dat hem dreigementen niet en bewegen.
6.
Dat hij nopende de gevangenen op de galeijen een brief aenden Ertshertoge
hadde gescreven om dselve daeraf te willen nemen.
7.
Dat hij alle gevangenen ter cause van oirlogen sal doen ontslaen, maer niet die
om delicten gevangen sijn.
8.
Dat hij vanden Coning sal uytbrengen consent, dat dselve den gevangenen in
Spangien geheele vrijdom geve om te gaen daer se willen.
9.
Dat hij cautie daervoeren sal stellen eer hij uytgaet. Ende verclaerde daerbij,
indien men met die presentatie niet tevreden en ware, dat hij dan alles revoceerde,
omdat de gedeputeerden hem geinsinueert hadden dat se gelast waren alles te
breecken, waerom hij scheen heur daerinne te willen voorcommen.
De gedeputeerden bemerckende dat t’loscrijgen van so veel gevangenen een sake
was van grooter importantie, ende dat voor de heeren Staten niet eere genouch wesen
en soude, als sij het tractaet eens hadden gebroocken, tselve wederom te doen
voordraegen ende beginnen, hebben goetgevonden eerst noch rapport aende Staten
te doen, ende sijn so wederom gekeert. Naer t’rapport hebben de Staten mede
goetgevonden dese sake voor een tijt te laten berusten om te sien wat contenantie
den Almirante soude houden, maer hij dat siende sondt den casteleyn van Woerden
den 20en deser in den Hage om den Staten aen te seggen,
1.
dat hij tevreden was met selfs uyt te gaen, maer deur anderen de agreatie van
sijn accoort te doen solliciteren,
2. / 4.
ende so het daerop aenquame, dat de rantsoenen die gemaeckt waren souden
blijven, dan worde hem geseit dat den Almirante hem oick most elargeren in
tstuck van Luys del Villar ende vande 50.000 £.
De Staten van Groningen ende Omlanden waren vergadert in tbegin van December
om op de consenten te delibereren, ende om die te voorderen quamen daer den 3en
de heeren Bouless. ende Hugens uyten Raedt van Staten gesonden, die den 7en heur
propositie deden, ende in tselve wat veel extolleerden den macht vanden viant ende
de weinich middelen van gelde, die de Staten daertegen hadden, ende hoeseer de
provincien van Hollant ende Zeelant in schulden waren verloopen om heur seer tegen
den viant geevertueert te hebben, ende versochten daerom dat sij promptelijck wilden
doen voldoen de restanten van t’lopende jare ende aennemen ende dragen de versochte
consenten voor den toecommenden jare, ende innewilligen dat de lasten vander
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oirloge egalijck over de provincien mochten gerepartieert worden volgende de
voorgeslagen staet van oirloge. Maer dselve Staten verstaende dat sij mette restanten
voornt souden moeten
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betalen voor het toecommende jare ontrent 800.000 £ sijn daerinne, ende omdat se
verstonden tverloop van Hollant ende Zeelant, sonderling verslagen geweest, so verre
dat de vroomste patrioten daeraf seer swaermoedich wierden, in vougen dat niet en
scheen dat sij heur tot so hooge consenten souden konnen disponeren, te meer omdat
se sagen dat de regieringe vast so aengeleit werde, dat de beswaernissen van jare te
jare grooter werden. Ende mits dat de saken in Vrieslant oick noch niet vereenicht
en waren, hoewel de 8 pacificatores waren gecooren, die al so verre gebesoigneert
hadden, dat se bereit waren heur besoigne aen partijen te openen, meinden veelen,
dat uyt dien houck noch voor het toecommende jare niet veel te verwachten en was.
De Staten van Hollant waren vergadert geweest vanden 22en Novembris af ende
bleven bijeen totten 13en deser maent Decembris toe, meest op tstuck om middelen
te ramen, daeruyt sij souden konnen vinden hetgeene sij in de versochte consenten
ende om tverloop vande Almiraliteit te cort quamen, want hoewel heur provincie in
groot verloop van schulden quam, en wilden sij noch geen ordre stellen op ’t beter
administreren vande penningen, maer keerden liever alles om om nieuwe middelen
te vinden als met een schaerse administratie de oude te doen strecken, ende daerom
lieten sij evenwel de administratie vas een groot deel vande penningen vande
Almiraliteit alleen ter dispositie van Sijn Excie, sonder ordre ofte contrerolle, sonder
dat men aen die coorde wilde slaen, maer besoigneerden evenwel theele begin van
dese maent dapper, ende resolveerden eintelijck:
1o.
Dat heur gecommitteerden in Staten Generael op alle de poincten vande
propositie vanden Raede van State totte oirlogen te water ende te lande tot
assistentie vande Almiraliteit, remboursement vande Coninginne, costen te
velde vallende, ende totte fortificatien voor Hollant ende Westfrieslant souden
mogen consenteren voor den jare 1601 de somme van 4.000.000 £ eens, mits
dat die van Zeelant ende andere provincien pro rata mede consenteren, te
verminderen de somme indien de andere provincien min consenteren, ende dit
boven de middelen van convoijen, licenten, de 14 £ op elck hondert souts dat
gesoden wert ende vande denne gaet, ende t’middel van pasporten.
2o.
Item dat se sullen consenteren in de ontlastinge vanden ontfanger generael ende
arbeiden dat d’andere provincien daertoe mede consenteren.
3o.
Dat men sal arbeiden om de consenten vanden lopenden jare te doen dragen
ende doen suyveren.
4o.
Om welcke consenten te vinden gecontinueert sijn alle de middelen in treyn
wesende.
5o.
Daerop eenige steden swaericheit maeckten: Amsterdam niet te konnen
consenteren
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den impost op de ronde maet als tot ultima Septembris toe; Alckmaer dat ander
impositie op tsout most gestelt, ende in andere provincien mede in treyn gebracht
werden; Enchuysen niet te konnen practiseren den impost van t’sout op de haring
in de Zuyderzee gevangen.
6o.
Dat men de ordonnantien op tverpachten der middelen sal redresseren naer
behoiren.
7o.
Dat de verpondinge sal betaelt werden als die den voergaende jare was
geconsenteert.
8o. / 9o.
Item de 200.000 £ over de steden ende tplatte lant.
10o.
Te continueren alle de penningen op interest gelicht.
11o.
Dat men den impost vande turf tot laste vanden vercooper sal verhoogen van 2
op 3. Dat men sal verpachten den 12en penning van alle branthout tot laste vanden
vercooper.
12o.
Dat men den impost op de wolle lakenen, weerdich tstuck over de 150 £, sal
verhogen van 1 op 2, ende onder dien prijs van 2 op 3 ende de minste soorten
om den armen wille niet te verhoogen.
13o.
Dat men sal verhoogen den impost op de wage in de volgende partijen:
– op elck hondert vande cortsenille te betalen 30 st.,
– indigo 20 st.,
– pastel, mee ende wiet 3 st.,
– aluyn 3 st.,
– peper, nagelen, nootenmuscaeten, caneel 10 st.,
– gember 4 st.,
– foeille 15 st.,
– greyn 4 st.,
– boter thondert 3 st.,
– soetemelcxcaese 3 st.,
– roet ende kaerssen 3 st.,
– suycker 5 st.,
– tinne 4 st.,
– ijser out ofte nieu, gesmeet ofte ongesmeet ende gotelingen 2 st.,
– hennep, henneppergaern ende want 1½ st.,
– drithulfust ½ st.,
– tvuylwerck 1 st.,
– gemaeckt coperwerck 6 st.,
– cooper 5 st,
– metael 5 st.,
– salpeter, sulfur 4 st.,
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– buscruyt 5 st.,
– boras thondert 8 st.,
– was 4 st.,
– amandelen 6 st.,
– anijs, comijn, stijfsel, canarisaet, corenthen 5 st.,
– rijs 4 st.,
– cassie, oliphantstanden, quicsilver 6 st.,
– potasse 3 st.,
– sijde 15 st.,
– alle andere waren thondert 3 st.
14o.
Noch 25 st. op elck hondert roet, talck ofte smeer, daer kaerssen van gemaeckt
worden ende van keerssen van buyten innecommende.
15o.
Dat men noch in treyn soude konnen brengen een impost vanden 25en penning
van alle gout, vergult, silver, gesteenten, juelen, peerlen, schilderien, printerien,
druckerien ende van alle manufacturen van gout, silver, sijde, wollegaren, leer
ende andere stoffen. Item van alle specerien bij apteeckers ofte andere
winckelhouders ter slete vercoft, waerop dry ordonnantien sijn geconcipieert,
om ter naester dachvaert geresolveert te worden, of men die in treyn sal brengen
ofte niet, ende of ment op één ordonnantie ende verpachtinge, ofte op dry
verpachtingen sal doen.
16o.
Sij bewillichden noch te furneren over de steden ende tplatte land 200.000 £ op
elcx de helft, in plaetse vande cortinge vanden 8en penning op alderlei renthen,
daerinne der Goude, Schiedam, Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monickendam ende
Medemblick swaricheit
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maeckten, liever siende die cortinge als dese last, daerom men sien soude dselve
te doen conformeren, ende souden de steden heur contingent daeraf moeten
vinden bij verhoginge vande verponddinge ofte lichten van gelt, sulcx als op
de volgende dachvaert sal geadviseert worden.
17o.
Dat men sal trachten dat bij de Generaliteit een algemeine impositie op
tbroucoorn mocht gebracht worden in plaetse vande 2 st. op elcke tonne biers.
18o.
De swaricheiden daertegens vielen dese, dat verstaen worde beswaerlijck oick
sonder exempele eenige nieuwe middelen op meerderheit van stemmen ofte
overstemminge inne te voeren, ende niet doenlijck geacht de verpondinge te
verhoogen als voorgeslagen was, nietemin dat men een halve capitale impositie
soude konnen consenteren ende ter naester vergaderinge daerop letten.
19o.
Is voorgeslagen om te verhoogen den impost op de wijnen innecommende, van
bieren tot laste vande tappers, besonder ten platten lande tegen de 16 st. vande
steden, op elck hondert pont soetemelcxcaese in de landen te maken 7½ st., elck
vat boters 2 £, schapecaes naer advenant de soetemelcx. Een redelijck convoy
vande goederen gaende van d’eene provincie in d’andere tot betalinge vande
schulden vande Almiraliteit, ende een redelijcken impost op de tractamenten,
mitsgaders een redelijcke impositie van lastgelt der schepen, die behouden reise
souden doen in den jare 1601, op alle twelcke sij ter naester vergaderinge souden
letten.
20o.
Dat de steden bij anticipatie sullen furneren in de maenden van Januarius,
Februarius ende Maert t’elcken 100.000 £ tot betalinge vande restanten vanden
lopende jare, ende de extraordinaris lasten vande voors. maenden, ende daervan
verhael hebben op de verpondingen ende de tweemael 100.000 £, ende de 16
st. op de tonne biers ende van tgeene te cort comt op den lesten termijn vande
naest gelegen dorpen ofte gemeine middelen in heur stadt vallende.
21o.
Sij willichden voor den jare 1601 inne de middelen van convoijen ende licenten
op de gewoenlijcke conditien.
22o.
Resolveerden mede, dat men geduyrende het wintersaisoen tot veilinge vande
zee in dienste sal houden 34 schepen, te gebruycken de 15 voor Duynkercken,
4 bij de verschvaerders vande Mase, 2 ofte 3 bij soutvaerders vande Mase, 2
bij de soutvaerders uyte Zuyderzee, 1 bij de verschvaerders vande eilanden,
ende tot convoijers van Rotterdam 3, van Amsterdam 3 ofte 4, van Hoorn 2 ten
alderhoochsten. Ende in tsomersaisoen beginnende in Maerte sullen die van
Hollant houden alleenlijck op de custen van Vlaenderen 26 schepen (te weten
van Amsterdam 17, van Rotterdam 4 ende van Hoorn 5) vande beste beseilde
ende de beste capiteinen, ende boven den 4 jachten. Ende om beter beseilde
schepen te
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hebben, sullen naer de nieuwe modellen gemaeckt worden bij tcollegie van
Amsterdam 5 schepen ende 2 jachten. Van Rotterdam 2 schepen, 1 jachte, ende
van Hoorn 5 schepen 1 jachte om tegens half Maert gereedt te wesen+. Dat Jan
Garbrants, Vice Almiral van Hollant, met 4 raden, scheeps ende zeevarens
verstaende (te verkiesen 3 uyt Hollant ende van elck collegie ende een uyt
Zeelant) over dselve schepen, ende de 10, die van Zeelant daertoe gevoucht
sullen worden, sal commanderen ende ttjdelijck doen de verkiesinge vande beste
schepen ende capiteinen, bevoorderende de opmakinge vande nieuwe schepen.
Daervooren de raden hebben sullen de cost eerlijck op de schepen ende 100 £
ter maent toe, ende daer moeten blijven van Maerte af totten lesten November
toe. Dat de raden sullen verdeilt worden op de schepen, ende in plaetse vande
afgaende sullen anderen gestelt worden. Dat geene collegien van Almiraliteit
sullen vermogen als voorheen, dselve schepen tot andere diensten te diverteren,
maer die laten onder tcommandement vanden voors. commandeur ende sijn
raden. Nietemin omdat de schepen in Zeelant souden moeten ververschen van
vivres, versocht den commandeur dat tcostgelt wat mocht vermeerdert worden.
23o.
Dat men tegen de galeijen vanden viant noch 4 galeijen sal maken, 3 in Hollant
bij de collegien ende 1 in Zeelant, ende tegen tgat van Sluys gebruyckt sullen
worden.
24o.
Dat men de binnenwateren ten besten mogelijck sal bevrijden ende daertoe
eenige jachten maken, ofte eenigen vande beste uyt Engelant coopen volgens
t’advys van Sijn Excie.
25o.
Dat men tegen den toevoer naer den viant sonder licent scharpelijck behoirt te
voorsien.
26o.
Tpoint of men de Almiraliteit niet beter bijeen als so veel collegien soude konnen
regieren, daertoe de meeste stemmen inclineerden, maer niet de geinteresseerde
steden, is gehouden in bedencken, om naerder met die van Zeelant te spreecken.
Nietemin dat men in de Generaliteit bevoorderen sal dat elcke provincie sijn
raden gageere, ende dat men die van Hollant niet hooger en sal tracteren als
tegen 400 £ in tjaer.
27o.
Is in bedencken gehouden of men 6

+ Uit de uitvoerige bestekken, volgens welke deze schepen gebouwd werden, blijkt onder
anderen, dat zij 104 voet lang en 25 à 27 voet breed moesten zijn, terwijl omtrent de
bewapening bepaald werd, ‘dat aen elcke zijde vande schepen sullen gemaeckt werden seven
poorten, maer dat daertoe nyet meer en sullen gebruyckt worden als aen elcke zijde sess
stucken geschuts, de bouchstucken mette achterstucken daerinne gerekent, om soo te
bequamelicker een ofte twee stucken bij noot te mogen brengen nae de leedige poorten,
daervuyt men sal bevinden den besten dienst te connen doen’. Zij waren voorts ingerigt tot
roeijen zoowel als tot zeilen, ten welken einde aan beide zijden roeigaten op vier voet
onderlingen afstand waren aangebragt. (Lias loopende, Dec. 1600.)
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ofte 8 slantsschepen voorsien van geschut endo amunitie op voordere costen
vande avanturiers sal senden op de custen van Spangien ende anders, mits
genietende de avanturiers de 2/3 vande prinsen.
28o.
Ende op tversouck bij Sijn Excie aende Staten Generael gedaen, om als almirael
generaal van alle prinsen te hebben den 10en penning, is geresolveert dat de
gedeputeerden van Hollant sullen mogen consenteren bij provisie ende tot
wederseggens toe, dat Sijn Excie sal volgen van alle prinsen ter zee, oistwaerts
ende westwaerts totte Cabo de St Vincent in Spangien toe een 10e deel, ende
westwaerts van deselve Cabo een 30e deel, uytgeseit van alle amunitie van
oirloge, so wel van buyten alreede gemaeckt als noch te maken, ende voor goede
prinse erkent.
29o.
Dat men vande goederen den Rijn ofte Mase op te voeren ende uyt Zutphen
ende Overijssel mette asse te brengen voorts een derden deel meer sal doen
betalen te convoy.
30o.
Dat men ter naester dachvaert sal letten dat alle schepen wel gewapent varen.
31o.
Dat heur gedeputeerden in de Generaliteit tot onderstant vande fortificatie ende
zeewercken tot Oisteynde sullen mogen consenteren 100.000 £ eens, ende de
quote van Hollant in penningen ende materialen doen furneren tot tegenstant
vanden viant.
32o.
Is mede bewillicht inde handelinge metten Almirante begonnen, ende dat men
de geeischte somme van 50.000 £ sal modereren ten meeste dienste vande lande.
33o.
Sij ordonneerden mede dat geen studenten tot Leiden vergaderinge sullen mogen
maken sonder consent vanden rectoor op arbitrale correctie, oick geen glasen
inneslaen, straetvechterie maken, roers ofte getrocken swaerden bij nacht dragen
ofte rumoer maken op peine van te vervallen van heur vrijdom ende bij de
ordinaris rechters te mogen gestraft worden.
34o.
Dat men ter naester dachvaert op tstuck vande vagabonden ende bedelaers sal
voorsien.
35o.
Op de pretensien vande wede van Heer Reinout van Brederode van Cloetingen
eischende 1100 goutgulden jaerlijcx vande goederen van Arenberch met een
groot verloop van dien, is geordonneert dat den rentmeester van Sevenbergen
haer bij provisie sal tellen 1000 £ ende alle jaers 500 £, mits dat sij haer actie
voor den hoogen ofte provincialen raet intentere ende vervolge tegen den
rentmeester voornt, die geauctoriseert wert de defensie daertegens te doen ende
is gelijcke resolutie genomen op gelijcke pretensien vande Gravinne vanden
Brouck.
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36o.
Dat ter naester dachvaert geordonneert sal werden op de ordre om de processen
in den provincialen hove beter te doen expedieren, om te verminderen de costen
der deurwaerders ende dat den Fiscael Veen bij provisie als raet sal besoigneren
in saken hem, nochte de Graeffelijcheit ofte derselver officiers niet rakende.
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37o.
Op tversouck van die van Zeelant sijn eenigen gecommitteert om met heur
gedeputeerden te handelen op den eenparigen tegenstant vanden viant, ende dat
alle de middelen van impositie in Hollant bewillicht, in Zeelant oick mogen
ingestelt worden ende de consenten vergeleecken, mitsgaders de ordre op de
Almiraliteit ende veilinge ter zee.
Uyt dese resolutien is te sien de promptheit van die van Hollant om consenten te
dragen, maer de swaricheit in tstuck van nieuwe middelen op te stellen, ende hoe
weinich dat men over al hoiren wil vande desordren te remedieren, d’abusen in de
administratie van slants penningen af te schaffen ende om de saken daerheen te
brengen, dat alle dingen mette minste costen mogen beleit worden, omdat geen
onordentelijcheit ergens en is, daeraf niet yemant prouffijt en voelt, ende die de
prouffijten voelen, beletten dat men de desordren niet en kan wech nemen, ende hoe
seer dese landen vanden viant benaut waren, en const men nochtans alle man niet
binnen de limiten vande sinceerheit bedwingen.
Den Grave van Arenberch hadde in Vranckrijk aenden Agent Aerssen geseit verstaen
te hebben, dat men in Hollant sijne goederen vercoopen wilde, ende dat tselve alleen
aengedreven werde bij de heere Oldenbarnevelt, advocaet van tlant, dat hij begeerde
dat Aerssen hem scrijven soude, dat hij daervan wilde desisteren, ofte hij hadde in
Hollant noch wel 400 mannen, die sulcx op denselven Oldenbarnevelt souden
wreecken, waervan den Advocat mede in dese vergaderinge verhael dede ende seide
op sulcke dreigementen niet te passen, ende nu ter contrarie gesint te wesen oick
eenige stucken vande selve goederen te coopen, om te sien of de Staten hem niet en
souden konnen presteren tgeene sij souden vercoopen, hoewel hij te vooren daertoe
niet gesint en ware geweest. Doch watter mocht schuylen en const men naderhant
niemant vuyten Staten vinden die als commissaris op de vercoopinge van dien wilde
besoigneren.
Men verstont dat bij den viant Dom Ambrosio Landriano uyt sijn staet als lieutenant
van alle de cavalerie was gescheiden ende dat Nicolo Basta in sijn plaetse was gestelt.

[Den 3en Decembris]
Den 3en Decembris quam de bruyt van Vranckrijck binnen Lyons, ende werde daer
met grooter pompe innegehaelt, daer men den Coning tegen den 5en verwachte, maer
omdat tleger voor tfort van Ste Catharinen was getoogen, was hij oick selfs derwerts
gegaen om de belegeringe ten besten mogelijck te ordonneren ende doen voorderen,
ende tot een haestich einde te mogen brengen, terwijle de apparentie daertoe goet
was. Ende daerom en quam den Coning te Lyons niet dan op den 9en deser, ende
commende
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op de camer vande Coninginne quam hij in tgevolch ende onder de dienaers van
Monsr. le Grand, doch sij wert hem evenwel kennende, daerom sij ter eirden knielende
hem reverentie dede, ende hij haer met groote eere opnemende, ende weinich woorden
met haer gesproocken hebbende, begeerde met haer alleen te vertrecken om haer
Coninginne te maken; ende so sij haer daertegen wat socht te excuseren op de
ceremonien, van dat se noch niet ter kercken geleit en was, seide hij dat in Vranckrijck
anders geen ceremonien en waren, dan die hij selfs innestelde, ende dat hij selfs
grootmeester vande ceremonien was, ende sulcx naer geen ceremonien en behoufde
te wachten, daerop sij tsamen alleen vertrocken, ende wachten also den 17en, op
welcken dach hij haer te kercke leide, ende de feeste van dit huwelijck met alle
magnificentie begonst gehouden te worden tot verblijdinge van velen ende groot
bedencken van eenigen, die, overmerckende de jaren vanden Coning, heur selven
innebeelden dat de regieringe van tlant wel wederom vallen mochte in handen van
een Italiaense roine mere met de voorleden Catherine uyt een huys gebooren, ende
dat daerdeur de swaricheit in Vranckrijck weder eens soude mogen ontstaen.

[Den 7en Decembris]
Den 7en Decembris nieuwes stijls deden de pacificatores in Vrieslant openinge van
heur gebesoigneerde in de swaricheiden van tlant aldaer, daerbij sij te kennen gaven
dat de misverstanden vanden lantdach ende de separatie van tcollegie daerop gevolcht
groote beroerte in de provincie gemaeckt hadde tot schade der ingesetenen ende tot
arger scheen te strecken, indien daerinne niet voorsien en werde, ende dat de
volmachten ten lantdage dselve pacificatores bescreven ende gecommitteert hadden
om dselve differenten te slissen ende d’ingesetenen in rust ende eenicheit te brengen,
ende de saken te reconcilieren salf ende onvercort de sententie van thof, ende yder
sijn gerechticheit volgende de acte van resolutie ende commissie daerop gevolcht,
ende hoewel sij naer de eigentlijcke interpretatie vande woorden te procederen tot
reconciliatie vanden opgeresen twist wel behoirt hadden de partijen te hoiren ende
te induceren totte selve reconciliatie, dat se nochtans sulcx niet en hadden gedaen
om te ontgaen alle de swaricheiden die bij de tsamenspreeckinge van partijen hadden
mogen ontstaen tot meerderen twist, maer in crachte vande volgende clause, so als
des tot des lants gemeene ruste, eendracht ende welvaren dienstich ende noodich
bevonden sal worden, dvoors: maniere van induceren tot reconciliatie voorbijgaende,
den volmachten over te leveren den velgenden voerslach, daermede sij verstonden
dat d’opgeresen twist behoirde gesleten
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ende gereconcilieert te wesen, behouden den volmachten ende elcx sijn beter oirdel.
Te weten: dat sij gesien hebbende verscheiden schriften heur ter hande gestelt tot
ontdeckinge ende aenwijsinge vanden twist deur de liefde totte ruste van heur
vaderlant ende t’mishagen dat se lange in dese beroerten gehadt hebben, ende om
dselve gansch wech te nemen, goet geraden ende noodich bevonden hebben, ende
bevonden bij dien salf ende onvercort des hofs sententie ende een yder sijn recht.
1o.
Dat vooreerst alle offensien, injurien ende excessen, so wel bij gescrifte als bij
monde ende feitelijcke wegen gedaen ende gevallen tegen wat personen die
gesproocken, gescreven ende geschiet sijn, ter oirsake vanden opgeresen twist,
in t’eeuwich vergeten ende vergeven sullen sijn ende blijven, ende dat niemant
ter oirsake van dien eenich verwijt, vermaen ofte moeijenisse aengedaen sal
mogen worden.
2o.
Dat oick dien volgende alle voorder executie vande voors: sententie vanden
hove ende de proceduren vanden procureur generael alrede begonst, ende die
naermaels aengestelt souden mogen worden, so wel tegens degeenen die in de
voors: sententie begrepen sijn als alle andere personen van wat qualiteit ofte
conditie die souden mogen wesen deur dvoors. twist ofte tgevolch van dien
verdacht, bij generale dispensatie van Staten des lants sullen ophouden ende in
t’eeuwich gesuspendeert blijven.
3o.
Dat mede alle fameuse, contumelieuse ende bittere gescriften, sowel die
gescreven als gedruckt sijn, hoedanich die oick mogen wesen bij opene brieven
van placcaten der Staten voors: verbooden sullen worden, ende geinterdiceert
dat niemant dselve onder hem sal mogen hebben, holden, vercoepen, geven,
lesen, prenten nochte uytscrijven, dan dat een yder geholden sal wesen dselve
te verbranden ende aboleeren, in vougen dat die in rerum natura niet en blijven,
bij arbitrale correctie, ende dat den procureur generael gelast wort tegens
d’overtreders van dien te procederen naer behoiren.
4o.
Ende dit alles sonder prejudicie van yemants reputatie, eere, goeden naem ende
faem, die bij desen een yder gereserveert wort,
5o.
wel verstaende dat deur dvoors. generale amnestie niet verstaen en wort wech
genomen te wesen de verreeckeninge der lantspenningen geduyrende den voors.
twist bij d’ingesetenen der landen opgebracht.
Dit was de besoigne van dese pacificatores, die meinden dattet beter was aldus alles
af te snijden als in kennisse te treden wie gelijck ofte ongelijck mocht hebben. Welcke
voorslach naer bij den Staten van Vrieslant aengenomen werde, ende om de
fundamenten te beter te weeren, beslooten de gansche regieringe van heur lant te
vernieuwen, mits casserende alle personen in dienst van State tot dien dach geweest,
ende daertoe stellende andere,
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meest nieulingen ende personen te vooren weinich in regieringe geweest, om also
niemant van allen oirsake van clagen te geven, Maer terwijle sij heur regieringe so
heel veranderden, en bemerckten sij niet, dat se bij de personen van nieus opgeworpen
voor t’eerste qualijck gedient souden wesen, ende dat naer apparentie de afgesetten
souden trachten voortsaen volmachten te worden ende dan middel souden vinden de
saken mogelijck noch meer te troubleren ofte te traverseren. Daer en boven naerdien
den twist gecomen was om tbelet gedaen in tverpachten vande ses specien, so werden
voorgeslagen verscheiden middelen, die men meinde dattet floriengelt seer konden
verlichten ende met bewillinge van steden in treyn souden konnen gestelt werden,
mits dat men den steden onthefte van tcorporgelt, ofte den 9en penning van alle des
lants contributien ten opsien van tgeene sij in deselve middelen souden moeten
dragen, ende dat sij achten meerder te sullen wesen als tcorporgelt. De middelen
waren desen, te geven 2 gulden op elcke haertstede in de landen ofte steden tot
betalinge van der landen achterstellen, ende jaerlijcx een daelder tot de gemeen sake,
van een ame brandewijns 18 £, van een ame Spaense ofte Rijnse wijn 12 £, een oxhoft
France wijn 9 £, een vat jopen bier, 9 £, een tonne Lubeck, Hamborger ofte Engelsbier,
4 £, een tonne Bremerbier 3 gulden, van alle binnelantse gebrouwen bieren weerdich
dry gulden, ende daerover ten tappe gesleten 20 st., een ame asijns 30 st., een clein
vat zeepe 10 st., een tonne Lunenburgersout, 15 st., van ander solt 10 st., een loopen
weydt die gemalen wert 8 st., rogge ofte masteluyn 2 st., garst 1 st., bonen 1 st.,
erweten 1 st., haver ½ st., oostermolt 8 st., inlants molt 6 st., havermolt 3 st., elck
hondert pont op de wage te wegen 2 st., van alle beesten, die gesteecken, geslacht
ofte uyte provincie gevoert werden den 20en penning, van alle tweeback
innecommende den 12en penning, van alle tseventich manden turf van Blocksijl,
Swartewater, Sluys, uyt den Omlanden, het Olde ampt 7 st., vanden swarten turf uyt
Oostergoe 5 st., ende de loelgrauwe 3 st., ende vanden swarten turf uyte Sevenwolden
4 st., de Keteler, Derger ende Pluster turf uyte Sevenwolden 5 st., de witte turf ende
die sijn eigen veen voor sijn huysgesind graeft en sal niet geven. Van alle steenpannen
ende calck die vercoft wort den 20en penning, van elcke gesouten huyt 4 st., ende
van een dieckens calfsvel 2 st. Welcke voerslach de volmachten mede overnamen,
ende aen heure principalen sonden om den gemeenten voorgedraegen ende terstonts
daerop geresolveert te worden, twelcken volgende dselve oick in t’einde van desen
jare aengenomen werden, omdat die vande
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plattenlanden, haelende heur waren in de steden alreede een groot deel vande selve
mosten betalen, ende daermede werden de steden van tcorporgelt ontheft, ende sulcx
wech genomen de occasie daerop de verpachtinge vande ses specien te vooren waren
belet.

[Den 8en Decembris]
Den 8en Decembris werde aende Munsterse gesanten heur antwoort gegeven bestaende
daerinne, dat de Staten verclaerden heur leedt te wesen de intochten in heur lant
vallende, ende dat se niet lievers doen en souden als heur crijsvolck ganschelijck uyt
die landen houden, indien dselve landen mer middel wisten om oick den viant daer
uyt te houden ende te beletten dat over heur landen dese Nederlanden geen schaede
gedaen en werde, dat se nietemin alle mogelijcke ordre sullen stellen om heur landen
te doen verschoenen ende de berovinge ende foulen, die heur aengedaen worden
volgende de placcaten te doen straffen, ende dat men oick wel lijden mochten, dat
sijt selfs mede deden, mits dat se daerinne volchden den wech van justitie ende niet
alle man indifferentelijck doot en sloegen.

[Den 9en Decembris]
Den 9en Decembris waren in den Hage gesanten vanden Westfalischen Creits om te
clagen over de groote excursien vander Staten crijsvolck, op wiens versouck bij den
Staten een nieu placcaet op de excurssien van heur volck gemaeckt worde, inhoudende
strict verbot van op den neutralen bodem niet uyt te loopen ende sonder patente van
Sijn Excie ofte de Raden van State geen revieren te mogen passeren dan bij sulcken
noot, die de beleiders terstont souden weten te justificeren, waervan den gesanten
dubbelt gegeven werde. Maer vele meinden dattet aende placcaten niet en ontbrack,
dan alleen aen t’onderhout van dien, ende dat vande Staten wege selfs niet devoirs
genouch gedaen en worde, om de voorige placcaten, die hart ende strickt genouch
waren, wel te doen onderhouden.

[den 12en Decembris]
Overmits het vast dapper begonst te vriesen, so dat de stromen begonnen te steecken
ende den viant seer starck in Brabant was, die mogelijck over t’ijs yet soude willen
aengrijpen, heeft Sijn Excie den 12en Decembris aen alle de ruyterie gescreven om
heur gereet te houden ende op t’eerste bevel te marcheren, ende daertoe heur peerden
scharp te beslaen; ende den 14en schreef hij aen alle steden ende garnisoenen op de
Wale leggende om wel toe te sien ende heur steden te bijten ende tcrijsvolck gereet
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te houden om mede te marcheren op t’eerste bevel, dewijle Sijn Excie gesint was selfs
naer de Wale te trecken, maer mits den doy daer op quam, bleef tselve terugge tot
verblijdinge van velen ende ontheffinge van groote oosten die mettet bijeentrecken
vanden leger daerop souden geloopen hebben.
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Men verstont ontrent dese tijt uyte brieven van Caron, dat de Coninginne van Engelant
seer benaut van gelde was ende seer merckelijcke partijen van penningen van
coopluyden hadde gelicht ende oick veel silveren ende gouden vaten doen breecken
ende in gelde verslaen.

[den 14en]
Die van Aken tyranniseerden seer alle die vande religie, die noch daer in stadt waren
ofte heur goederen daer hadden, waerom den Raet van State in faveur van deselve
op den 14en deser aen die van Aken schreef, houdende: dat se verstaen hadden dat
de luyden, die om de vrijdom van heur conscientie uyte Nederlanden waren gevlucht
ende tot Aken als in een vrije rijcxstadt heur hadden nedergeslagen, mitsgaders veel
burgers vande stadt, die vande ware Cristelijcke religie waren ende heur onder de
politische regieringe stillick droegen, aldaer om tstuck vanden doop, van thuwelijck
ende de begravinge der doden ende anders met excessive amenden werden belastet,
dat se daerop bedencken cregen, dat die van Aken liever heur vianden wilden
complaceren in tvervolgen van degeenen, die dselve verjagen als met t’ophouden
ende favoriseren van sulcke beswaerde luyden de oprechte neutraliteit aen te hangen
ende in goede correspondentie ende vruntschap met dese landen te blijven, daerinne
den Raet heur becommert vonde om t’ongelijck, dat men heur religions verwanten
toevoucht ende d’inconvenienten, die daeruyt souden mogen ontstaen, omdat se niet
verstaen en konden, dat de neutraliteit gelijckformich ware, dat men den waren
Cristenen die met heur in religie eens waren als vianden soude tracteren ende heure
ende der gansche Cristenheit vianden daermede liefcosen ende t’heuren appetijte
sulcken vervolch te doen. Item dat se de moordadige seckte vande Jesuiten daer
planten, daeraf de voerouders niet en hebben geweten, ende die bij de Catholycke
parlamenten van Vranckrijck sijn veroordeelt als professie makende van Princen te
vermoorden ende landen te verraden, die sij voor maranen hielden ende voor tsupport
van alle de barbarische handelingen van heur vianden. Versochten ende vermaenden
heur sulcx van verder persecutie tegen heur eigen burgeren, die vrij in hare religie
in stillicheit begeren te leven ende heure innewoenderen te willen desisteren,
bedenckende dat heur te swaer sal vallen den loop des heiligen evangely te weren,
daer vast allenthalven in den heiligen rijcke de vrije religie gestadet wort, te meer
omdat andere steden heur selven deur sulcke moderatie in stillicheit ende ruste hebben
gestelt ende gehouden, welck exempel sij eer als vander Spangiaerden ende vreemde
natien wreetheit, sij behoirden te volgen, dewijle dselve natien niet en doen dan om
de ware religie te dempen, gansche landen
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ende rijcken in vier ende bloet te stellen, dat se daerom willen ordre stellen dat sulcke
rigoureuse proceduren mogen opgehouden worden, sonder yemant die polityck vroom
is van wegen sijn religie te laten bedroven ofte de vervolgers ende der oprechte
vrijheits vianden te favoriseren, ende dat se theurder requisitie des wilden toegeven,
opdat sij te meer redenen mogen hebben heur ende heur burgeren te believen, ende
mette selve te continueren de oude neutraliteit, twelcke sij van heur verwachten,
daarmede sij heur wilden te ruycken geven, indien sij so wilden voorts gaen, dat se
dan weder mochten sien wat heur van dese sijds crijsvolcks soude konnen gebeuren.

[Den 15en Decembris]
Den 15en Decembris snachts ten 10 uyren werde binnen Venegie resolutie genomen
op de sake van Dom Sebastien, ende hem gelast uyt heur stadt te vertrecken binnen
24 uyren, ende uyt heur landen binnen 3 dagen, ende dat sijn gevanckenisse van 2
jaren ende 22 dagen hem gehouden werde voor verdiende straffe, omdat hij niet
geobedieert en hadde den podestat van Padouë, die hem bevolen hadde uyte landen
van Venegien te vertrecken. Veele menschen waren in tstuck van desen Dom
Sebastian seer becommert ende daer werde alom veel af geseit, hoewel veele niet en
conden innemen dat een Coning so lang soude konnen verborgen wesen, ende meinden
daerom dat desen een imposteur was, niettegenstaende hij so veel hadde weten te
seggen, dat die Srie geen ander vatten op hem in so langen tijt hadde konnen crijgen.
Overmits den viant vast veel preparatien in Vlaenderen dede, ende daerom gevreest
werde of hij Oisteinde wel soude willen belegeren ende aentasten+, ende dselve
plaetse veel importanter voor den Staten was als eenige andere van gansch Vlaenderen,
so om de situatie op de zee als om te hebben een tamelijcke groote ende bedeckte
haven binnen de stadt,

+ ‘Ic hadde ghisteren,’ schreef Bax den 18den December uit Bergen op Zoom aan den
Gouverneur van Ostende, ‘tidynghe becommen ende was ooc de mompelinge binnen
Antwerpen, dat de viand de ooghe hadde op Steenberghen meinende als zij een fort aldaer
op thooft souden ghemaect hebben hare galeien aldaer te brenghen ende soo die van Holland
ende Zeeland van Vlaenderen te houden; maer nu comt stracx eenen anderen ghetrouwen
in, die binnen Loeven, Breussel, Liere, Mechelen ende overal geweest is, seyt mij voor seker
ende ghesien te hebben, dat den viand alrede beghint te marcheren. Heeft ooc acht mijlen
ghegaen met eenen bode die alomme de patenten was dragende, sekeren meuldsr van zijn
kennisse ende ander binnen Liere zeiden hem ooc, dat zij tsamen naer Oostende trocken,
mids een bollewerc aldaer aen het water gansch wech was gedreven ende dat zij de stad nu
niet en conden mischen. Ic zal uwe Ed. naerder verstaende altijt adverteren, maer ic houde
voor seker dat zij deen of dander sullen menen te exploicteren,’ enz. (Lias loopende, 1600,
in een brief van van Cruininghen aan de Staten Generaal van den 21sten December.)
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heeft Sijn Excie lang daerop aengehouden, dat de plaetse voorts moch gefortifieert
werden, waerop hij noch den 16en metten Raet van State ende die van Zeelant in
Staten Generael was, alwaer geraemt ende goetgevonden werde, dat men de vervallen
fortificatien ende contrescharpen wederom souden doen opmaken ende de plaetse
voorts fortifieren ende van alles wel voorsien, tot twelcke beraemt ende geconsenteert
werde te doen employeren de somme van 100.000 £, ende om alle tselve met beter
ordre te doen effectueren, werde goetgevonden dat de Heere Coorn uyte Staten
Generael ende eenigen uyt Zeelant derwerts souden gaen om alle de vervallen wercken
wel te besichtigen ende de opmakinge aen te besteden ende voorts op alles de beste
ordre mogelijck te stellen.
De Staten van Hollant ende Zeelant tsamen in communicatie geweest sijnde op tstuck
vande equippagie in Spangien, ende seeckerlijck verstaende dat dselve mede geschiede
om nieuwe Spangiaerden in de Nederlanden te brengen, dewijle den wech om te
lande te commen gesloten was, hoewel sij uytermaten seer belast ende heur
almiraliteiten verachtert waren, resolveerden nochtans tsamen hant over hardt te
leggen ende in der ijl in zee te doen slaen 40 oirlochschepen, ende die gereet waren
terstont zee te doen nemen, ende de reste in der haest te rusten met last de schepen
van Spangien in de canal ofte tusschen de hoofden van Cales te wachten, ende alles
in zee te wesen voor den lesten deser, omdat men verstont dat de vloote in Spangien
al gereet lach ende mer op wint en wachte, ende dat se gedestineert souden wesen
naer Sluys ofte Duynkercken, dewijle den Heere van Wackene daer bij was, die in
Spangien vanden Coning zeer was gecaresseert. De Staten lasten oick alle heur
capiteinen, indien sij den Spaensen conden ontmoeten dselve aen te vallen, te clampen
ende te slaen, met welcke equippagie men in dese tijt seer doende was, ende al
advenant elcx gereet werde, namen die uyt Zeelant zee, maer en konden uyt Hollant
mits den vorst niet wel uytcommen.
Ontrent dese tijt sterf ter Goude den capitein Charles Schot, wiens compagnie naer
gegeven werde aen sijn lieutenant Wilfort.
Over lange jaren was groote questie geweest tusschen de Staten van Hollant ende de
Heeren van Leerdam ende Ysselsteyn, sustinerende de Staten dat dselve steden mette
dorpen van Schoinrewourt, Acquoy, t’overeynde van Spijck, Benscop ende Polsbrouck
waren leden vande provincie van Hollant, ende sulcx gehouden te contribueren mette
selve pro rate, ende dvoors: heeren ende onderdanen ter contrarie sustinerende,
daerover in tpossessoir seeckere verclaringe was gedaen bij den Coning van
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Spangien op den 20en Augusti 56, dat sij ongehouden waren met die van Hollant te
contribueren, reserverende in tpetitoor aende Staten heur actie te mogen vervolgen
voor den grooten raedt tot Mechelen, twelcke wel begonnen maer niet voltoogen
was, om de opgecommen oirlogen. Dat den Prince van Orangie als heere in den jare
79 geconsenteert hadde dese questie te submitteren, twelcke mede niet geeffectueert
en was. Middelertijt hadden sij tot sustentatie van der oirlogen een seeckere contributie
betaelt, maer omdat onbehoirlijck scheen, dat in dese gemeene sake van defensie sij
vrijer als anderen souden wesen, is den Graef van Hohenloe, als regierende die
goederen, op 22en Decembris metten Staten verdraegen, dat hij met consent van sijn
onderdanen bij provisie de contributie sal verhoogen, sulcx hij metten Staten sal
konnen accorderen, ende daertoe de gemeine middelen van impositie in dselve steden
in treyn brengen, ende de reste vande questie, of die plaetse geduyrende dese oirlogen
met die van Hollant sullen contribueren, is van dage mede gecompromitteert aen 8
onpartijdige ende niet suspecte rechtsgeleerden, elcx 4 te kiesen binnen 6 maenden,
die een overman sullen mogen nemen, daervoeren de Staten binnen dselve tijt sullen
dienen van eysch bij middelen, ende den Graef binnen gelijcken tijt antwoorden,
ende op deselve termijnen repliceren, dupliceren, ende dienen van stucken, dan
wisselen, ende op volgende gelijcke termijn scrijven bij reprochen ende salvatien,
waernaer de arbiters binnen een gelijcken termijn van 6 maenden sullen moeten
uytspraecke doen, ende dat sal geduyrende de oirlogen sonder prejudicie van elcx
recht gevolcht worden, sullende tot daertoe loopen de voors: contributie bij den Graef
te maken ende te verhoogen, ende was de submissie bij den Graef, ende uyten naem
vande Staten bij heur Secretaris onderteyckent.

[Den 28en Decembris]
Den 28en Decembris ontfing Busenval brieven van Villeroy vanden 25en ende 28en
Novembris uyt Savoijen, houdende die vanden 25en dat den 16en Montmelian
overgegaen wesende aenden Coning dselve sijn leger 2 ofte 3 dagen hadde op de
dorpen geleit, maer naer hoirende dat den Hertoge van Savoijen met sijn leger
gecommen was over den berch van cleyn Sint Barnard, tooch met den leger deur de
valeie van Tarantaise daer naer toe, ende quam so naer dat hij tleger vanden Hertoge
sach, maer en conster niet aencommen als over een enge brugge, waerom hij dselve
den 20en met eenich volck hadde doen schermutseren, ende siende dat se niet wel
uyt te locken en waren, bedacht heur anders te doen aentasten ende sondt ontrent jm
achter over een berch naer heur leger,
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die ontrent 300 mannen daeraf versloegen, ende so hij beraemde over een ander berch
daerop een aenval te doen doen met 3000 man, begonstet te sneuwen, twelcke eenige
dagen lang continueerde, waerdeur den Coning sijn leger van daer hadde moeten
wechvoeren, ende tselve senden naer tfort Ste Catherinen om selfs te gaen naer
Chambery, daer gecommen was den Cardinal Aldebrandino mette gesanten vanden
Hertoge van Savoijen, om dselve te hoiren spreecken. Die vanden 28en hielden dat
den Coning treckende naer Chambery ordre gegeven hadde om sijn bruyloftfeeste
tot Lyons gereet te maken, ende daeraf sijn bruyt doen verwittigen. Dat hij commende
tot Chambery bij hem gecommen waren den Cardinal mette gesanten voors. Dat de
gesanten heur op de knieden geworpen hadden ende in tlange verhaelt de goede
meininge van heur meester ende sijn begeerte om den Coning met alle redenen te
bejegenen ende sijn dienaer te blijven, dat daerentusschen bij sijn vianden de saken
waren geprecipiteert ende so verre gebracht dat den Coning mit misgenougen in sijn
lant was gevallen, versochten dat den Coning alsnoch van voorder innenemen wilde
ophouden ende met heur meester in tractaet van vrede commen. Dat den Coning dese
gesanten tegen sijn natuyre geheel op de knieden leggende, hadde laten doen heur
propositie ende oick niet hieten opstaen, dat hij op sijne maniere van doen heur cort
hadde geantwoort, segt u meester dat hij te voet is, ende ick te peert, wilt hij vrede,
dit is de man van vrede, wijsende op Aldebrandino, eude wilt hij oirloch, hier is den
man van oirloch, wijsende op hem selven, ende vouchde daerbij, dat hij wilde
volcommen contentement hebben alleer op te houden.
Ontrent dselve tijt verstont men bij andere brieven van jonger date, dat den Coning
aen Aldebrandino hadde verclaert van oiriogen niet te sullen ophouden ofte hij wilde
ten vollen in sijn handen gerestitueert hebben tmarquisat van Salussen, sonder te
achten, dat den Paus deur Aldebrandino hem dede dreigen mette wapenen van
Spangien, indien hij tot vrede niet en verstont. Dat uyt desen beginssel geschapen
was een goeden crijgh te commen tegen de voortijt van het toecommende jaer, te
meer so Aldebrandino ende de gesanten met miscontentement wederom wilden
vertrecken, twelcke nochtans den Coning om t’respect vanden Paus niet geerne en
scheen te sien. Werde noch gescreven dat den Coning van Spangien deur sijn
ambassadeur den Coning van Vranckrijck hadde doen verthoinen dat hij binnen
Montmelian gesonden hadde 450.000 ££ cruyts, om naer t’Nederlant te senden, die
den Hertoge van Savoijen niet toe en quamen, maer alleen daer geleit waren

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

784
om bewaert te wesen, ende hadde versocht dat men dselve sijn meester wilde laten
volgen om voorts naer t’Nederlant te senden, daerop den Coning hadde geantwoort,
dat hij al wat binnen Montmelian was, gevonden hadde in handen van sijn vianden
tegen hem gewapent, dat hij mette selve hadde getracteert, ende dat in tractaet geen
mentie en was gemaeckt van eenige goederen den Coning van Spangien toecommende,
dat hij daerom van tselve cruyt niet en wiste, nochte oick dachte yet weder te geven.
Werde mede gescreven dat de Coninginne van Engelant den Coning van Vranckrijck
hadde laten aenmaenen om restitutie van 4½ milion gulden (cronen) ende dat den
Coning daerop hadde geantwoort, segt de Coninginne van Engelant dat de crone van
Vrankrijck haer niet schuldich en is, daeruyt, ende uytet laeste advertissement mette
penningen hier gecommen, men vermoede datter groote jalousie tusschen die twee
monarchen moste wesen. Werde noch gescreven dat den Coning van Vranckrijck
den heere van Desdiguieres in Savoije als Gouverneur geset hadde met een
extraordinaris ample commissie om tlant te regieren ende de oirloge tegen den Hertoge
te voeren. Dat hij oick versocht hadde particuliere alliantie mette canton van Berne
in desen crijgh te maken ende heur presenteerde te restitueren de 3 balliagien van
Tonon ende anders aenden Lac leggende, dat dselve wel wilden verstaen totte alliantie,
indien den Coning wilde verclaren in de oirloge te sullen continueren, ende waren
tevreden de ballagien aen te nemen. Men verstont mede dat tfort Ste Catherine metten
Coning al geaccordeert was tot overgeven, en sulcx gelevert soude werden den 16en
deser, mits genietende den Gouverneur daer voern 20.000 cronen.
Den capitein Hamont sterf in t’eynde van desen jaer van sieckte, wiens compagnie
daernaer gegeven werde aen ...

[Den 29en Decembris]
Den 29en Decembris quam in den Hage den dienaer van Caron met brieven van
denselven vanden 28en. Novembris, houdende van ordre bij de Coninginne gegeven
op de rustinge te zee, ende vanden staet van Irlant ende Schotlant, hiernaer op
tvolgende jaer aengetogen, maer insonderheit excuseerde hij hem bij dien brief op
de familiare correspondentie, die hij hielt mette heere Oldenbarnevelt, seggende dat
hij des dede om de sake secreet te houden, dewijle hij altemet deur tweede ende derde
hant wat wiste, ende sonderlings vande handelinge van pays, die wederom heel starck
gedreven werde met boden over ende weder te senden om de sake te hervatten.
Hiermede liep ten eynde dit jaer van sesthien hondert, sijnde seer beswaerlijck geweest
voor de Nederlanden, om de overgroote costen vanden
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tocht van Vlaenderen, maer anders merckelijck meer favorabel aende Staten als
aenden Ertshertoge, overmits de Staten daerinne van heuren hals wechgenomen
hadden den grooten schrick, die tfort St Andries heur maeckte, ende d’eerste reise
geduyrende alle dese oirlogen in gerangeerde slachordren ende bij openbare veltslach
op heuren viant victorie gekregen, hoewel met veel bloets ende met groot gevaer,
behalven dat geduyrende dese oirlogen nergens so veel Spangiaerden ende Italianen
op een hoope sijn dootgeslagen geweest als desen jare in Vlaenderen, ende indien
heur gelijcke ongelucken weer souden overvallen, soude te bedencken staen of de
Spangiaerden in de eeuwe van 1600 wel mochten verliesen alle de reputatie, die se
in de euwe van 1500 verkregen hebben. God de Heere, die alles regieert ende weet
hoe ende wanneer hij de sijnen sal te hulpe commen ende beschermen, sij gelooft
ende gedanckt.
F I N I S.
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– crisvolck van Berlicom,

613, 614;

– naer Betuwe, gequelt met mutineren,

614;

– willen den 3en penning van t’incommen 615;
der onderdanen,
– nemen Batenburch,

615;

– gaen naer Ravesteyn,

616;

– Cuyck,

616, 621;

– naer de Mase,

629;

– doet pasport tot den payshandel
versoucken,

633;

– antwoort,

635;

– sijn volck naer de Voochdie,

636;

– ruyteren uyt Nieupoort naer Gent, 6

45;

– ontbiet volck van alle canten om
Vlaenderen,

650;

– te Gent mette Infante,

651;

– naer Brug,

652;

– te Brug,

653;

– neemt Oudenburch,

659;

– laet crijsvolck tegen sijn woort
massacreren,

660;

– tot Leffingen, naer Nieudam,

661;

– keert om,

662;

– verslaet Gr. Ernst ende Schotten,

663;

– scrijft vande victorie, beraetslaecht,

664;

– sterkte,

665;

– treckt aen,

665;

– langsaem,

667;

– resolveert te slaen,

667;

– sent ruyteren,

668;

– gaet selfs,

669;

– slach begint,

671;

– slaen,

671 tot 675;

– begint te wijcken, vlucht,

675;
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– in pericule, naer Brug,

678;

– doden,

677, 678, 682;

– bagagie verlaten,

678;

– gevangen,

678;

– verlies,

679;

– ramasseren, hij naer Gent,

681, 682, 685, 686;

– doet pays voorderen,

682;

– sijn gevangen suite gerelaxeert,

686;

– ontbiet volck van alle canten,

686;

– belet de passe, gaet naer Bruessel,

696;

– crijcht consenten,

699;

– te Brug, teickent quartier, niet
aengenomen, sijn gedeputeerden totten
pays tot Bergen,

700;

– in tleger,

701;

– crijght volck, wacht benden,

710;

– treckt sijn volck naer de Schelde,

722, 725;

– crijght gelt uyt Spangien,

727;

– casseert ruyteren om quaet devoir,

748;

– scheit sijn leger,

752;

– assisteert heimelijck Savoijen,

761.

Gemutineerden
– nemen Hamont,

499, 503;

– failleren Helmont,

503;

– die van Thienen continueren,

531;

– van Diest wert toegelaten te
brantschatten heel Walslant,

609;

– te Hulst beginnen,

614;

– Antwerpen willen meer gelt hebben,
Diest jaecht de commissarissen uyt,

615;

– andere muyten,

631;

– van Diest consenteren in Vlaenderen te 650;
gaen,
– aenslach op haer,

729.
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Almirante d’Arragon
– scheit sijn trouppen,

499;

– metten leger te Gent,

651;

– gevangen,

676;

– naer Hollant,

685;

– sijn domesticquen los,

686;

– beschuldicht bischop van Ceulen ende 742, 760;
Carel Nutsel,
– op sijn relaxatie beraemt,

720;

– het voorgedraegen antwoort,

744, 745;

– beschuldicht van gravin vanden Brouck, 749;
– antwoort op sijn relaxatie,

757;

– gestoort op die van Cleef,

759;

– antwoort naeder op sijn relaxatie,

760;

– handelen naerder daerop,

765 tot 768, 773.

Hamont
– ingenomen,

499, 503;

– verdraegen,

563;

– weder bij anderen ingenomen,

631;
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– versocht dienst te doen,

686;

– in tleger,

710;

– verleit op Weert,

729.

Slegel gecasseert,

500.

Billia gecasseert,

500.

Staten Generael der Vereenichde
Nederlanden
– resolveren tot oirloge, doen versieninge 500;
in Gelderlant,
– crijgen brieven van Verdoes,

501;

– vereeren den conservateur vande
Schotten, crijgen brieven van Salentijn
ende anderen,

502;

– houden antwoort op,

503;

– bedancken Eduaert Norreis van sijn
dienst, houden Emmerick beset,

504;

– crijgen Wachtendonck,

508;

– antwoorden Salentijn,

511;

– scrijven voor de religie aen Cuelen,

513;

– antwoorden dien van Cleeff met
presentatie, ende de Munstersen,

514;

– hoiren rapport vande vloot van Verdoes, 522;
– appaiseren den coning van Vranckrijck 529;
nopende Cales,
– scrijven daertoe aen veel heeren,

530;

– Verreicken wilt heur in Engelant in den 534, 545;
pays trecken,
– persisteren tegen Emden bij tverbot op 538;
Spangien,
– stellen Gr. Hendrick in den raet,

542;

– crijgen antwoort van Cuelen,

544;

– advertentie van tsucces te Groningen, 548;
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– scrijven noch aen Cuelen om de
gevangenen,

556;

– werden uyte Engelse handelinge
gelaten,

563, 583 tot 586, 595;

– antwoorden aende coninginne met
vermaeninge,

592;

– geven pasport Duytse gesanten,

608;

– executeurs van testament van Meurs,

614, 620;

– propositie vande Duytsen,

616 tot 619;

– vande Cleefsche,

620;

– antwoorden Duytsen,

622 tot 628;

– verwondert in heur versoucken,

629;

– antwoorden Cleefschen,

630;

– replijck der Duytsen,

631;

– antwoort,

633;

– dreigen van Meurs,

634;

– Excie afscheit, sij deputeren naer
Vlaenderen,

635;

– versocht tot pasport voor gedeputeerden 633;
vanden viant,
– antwoort,

635;

– willen naer den leger,

637;

– naer Sluys niet gaen,

638;

– in Vlaenderen,

642;

– willen brantschatten,

643, 647;

– lasten Bruges niet te opiniatreren,

660;

– willen de comtste vanden viant niet
geloven, doen executie adverteren,

661;

– senden volck uyt Ostende bij Gr. Ernst, 662;
– verliesen veel volcx,

664;

– in gevaer gebracht,

666;

– weten geen uyt Ostende te crijgen,

668;

– hun volck leveren slach,

670 tot 675;

– victorie,

675;

– konnen tvolck t’Oostende niet in
houden,

676;

– doden,

677 tot 679;
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– raetslagen op tleger,

681, 683;

– consenteren pasport totte
payshandelinge,

682, 686;

– scrijven om vivres, om consenten,

684;

– ontbieden regementen van
Duvenvoorde ende Wingaerden,

685;

– in tleger,

686;

– vertrecken,

687;

– irresoluyt op tleger,

691;

– consenteren te breecken,

692, 695, 697;
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– vertrecken naer Zeelant,

695, 696;

– bij de gedeputeerden vanden pays, 700, 703 tot 705, 706;
– senden aen Excie om noch yet te doen, 725, 730;
– senden in Vrieslant tot accomodatie,

727, 728, 729, 731;

– verbieden meer volcx aen te nemen,

735;

– sagen liever casseren, naer repartieren, 737;
– versocht van coninginne tot afweeringe 739;
van disidentien,
– van pays, quade beloften, van heur
macht totte oirloge,

740;

– bedencken op Carel Nutsel,

742;

– clachten van Vrieslant,

743;

– doen Rohan tracteren,

743;

– antwoorden coninginne,

745 tot 747;

– consenteren Gilpijn te presideren,

752;

– Cleefse clachten,

758 tot 761;

– bedrogen in de executie op Groningen, 761, 762;
– crijgen frans gelt,

762.

Almiraliteyten der Staten
– seer verachtert,

500, 546, 717, 720;

– belast te equipperen tegen Spangien,

539.

Vriest,

501, 511, 513, 521, 522, 531, 534, 544,
765, 778.

Jr. Gerrit van Assendelft, capteyn,

501.

Jr. Pieter vander Does
– brieven van hem, wil naer St Thomé,
heeft schepen genomen,

501;

– verderf,

502;

– doot, vlote slechtelijck wederom,

522, 528.
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Mota, capteyn, doot,

501.

St Thomé,
– Verdoes derwerts,

501;

– ingenomen,

523;

– geplundert, verlaten,

524.

Baron van Reydt
– blijft tot Emmerick,

502;

– gaet wech,

504.

Emmerick
– bij de Duytsen beset,

502;

– verlaten, in Staten besettinge,

504;

– bij de Cleefsen versocht,

509;

– gelevert,

631.

Coning van Schotlant
– sijn agent vertreckt, 502;
– maeckt Edmonde ridder, 510.
Salentijn
– met sijn medegedeputeerden
versoucken pas,

502;

– naer Bruessel,

504;

– pas ontseit,

511;

– Manderscheit wilt commen,

597.

Eduaert Norreys verlaet Ostende,

503.

Oisteinde
– verlaten van Norreys,

503;

– ongeluckigen uytval,

613;

– haelen geschut uyt Bredene,

646;

– bagagie ende amunitie daer,

646;
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– Staten, Excie,

650;

– lopen, schrick,

663;

– versuymen veel,

667;

– beginnen moet te crijgen,

676;

– haet tegen de gevangenen,

680;

– meer volcks daer,

688;

– leger gaet wech,

712;

– stadt beset,

713;

– schepen om de reste van tvolck, gelt,

717;

– reste vande ruyteren ende carroije wech, 722;
– sterfte daer,

727;

– te fortificeren,

741;

– Hollant bewillicht,

773;

– Staten Generael,

781.

Jr. Johan van Huchtenbrouck capteyn,
colonnel,

504.

Franchois Doublet
– commissaris vande monsteringe,

504;

– naer Vranckrijck,

561, 579.
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Sauvage doot,

505.

Lord Montjoy
– gedestineert naer Irlant,

505, 511;

– lang te voorn,

656.

Wachtendonck
– aenslach daerop,

505;

– ingenomen,

507, 509;

– ordre totte besettinge,

509;

– amunitie derwerts,

513;

– belet bij den viant,

518;

– provisie ende garnisoen derwerts,

518, 528;

– Duytsen begerent neutrael,

630, 632;

– afgeslagen,

634;

– convoy ende geschut daer,

649.

Gr. Lodewick
– naer Wachtendonck,

506;

– neemt,

507;

– salt provideren,

518;

– gecontrermandeert,

519;

– gaet voort,

528;

– lieutenant generael vande peerden,

639;

– roof voor Brug,

646;

– aenslach op de gemutineerden,

729, 750.

Rijhoven
– op Wachtendonck,

506 tot 508;

– versouckt fortificatie ende acte van
commandement,

537.

Heere van Gileyn
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– gevangen,

507;

– op rantsoen,

598.

Excie
– maeckt aenslach op Wachtendonck,

505;

– beset de frontieren,

511, 513;

– scrijft voor de religie aen Cuelen,

513;

– doet alomme de wateren bijten bij
Dordrecht ende andere steden,

520;

– hij naer Gorinchem, scrijft aende
gemutineerden van St Andries,

520;

– in onlust met Hohenloe,

525;

– naer den Hage,

528;

– veinst naer Zeelant te gaen,

532;

– naer Crevecuer,

534;

– claecht over Hohenloe, wilt hem niet
gebruycken,

536, 537;

– vergeeft diverse compagnien,

544;

– Crevecuer belegert,

545;

– ontbiet ruyteren ende knechten,

548;

– wint Crevecuer, naer St Andries,

550;

– scrijft aenden Ertshertoge voor de
gevangenen uyte vlote van Verdoes,

555;

– belooft naer Buyren te gaen,

561;

– doet Batenburch innemen,

563;

– begeert vande Staten te weten hoeveel 570;
gelts hij die van St Andries soude mogen
beloven,
– crijght antwoort vande Ertshertogen,

590;

– wint St Andries,

605;

– besettet ende de Maescant,

607, 610;

– besichtet de wercken,

608;

– naer Heusden,

611;

– naer Hollant,

612;

– prepareert tocht naer Vlaenderen,

614, 619, 621, 622, 628, 631;

– Graef van Meurs,

614;
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– meent te saiseren,

620;

– bescrijft Tijmpel,

621;

– Gr. Ernst,

628;

– sent volck in de Betuë,

631;

– neemt oirlof naer Vlaenderen te gaen, 635;
– vertreckt,

636;

– voor Rammekens,

637;

– doet Duytse gesanten ophouden,

637;

– in Vlaenderen,

642;

– tot Oisteinde,

650;

– en verneemt vanden viant niet,

650, 651, 652, 653;

– naer Leffingen, can niet deur naer
Nieudam,

652;

– keert weder,

653;

– voor Nieupoort,

657;

– hoirt vanden viant, sent Gr. Ernst naer 661;
Leffingen, daer de brug versuymt was,
– Gr. Ernst verslaegen mette Schotten,
met grooten schrick,

663;

– sijn sterckte, doet schepen vertrecken, 665;
brengt volck over de haven, stelt ordre
op Nieudam,
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– doet tvolck deurtrecken, ordre vande
bataille,

666, 667;

– sent schepen wech, Walen sweeren,
viant comt aen,

667;

– schieten,

668;

– treckt sijn volck op tvelt,

670;

– ontbiet arriere garde, verlaet Nieupoort, 670;
– slach begint,

671;

– slaen,

671 tot 675;

– doden,

677, 678, 680;

– gevangenen,

678;

– vendelen ende geschut,

679;

– hij naer Oostende,

680;

– ontledicht gevangenen, gequesten,
versuymt bagagie,

681;

– beraetslaecht,

81, 682, 683;

– naer Nieupoort,

684;

– tsijnder discretie tbeleg gelaten,

687;

– moijelijck,

689;

– sent Tijmpel naer de stat,

690;

– Nassau,

691;

– selfs,

692;

– resolutie op den leger,

692;

– wilt scheiden,

693, 694;

– Oldenbarnevelt bij hem, Nassau naer
Oisteinde, hij selfs,

695, 696;

– ontbiet schepen,

696;

– recuseert quartier vanden Ertshertoge, 700;
– gaet in de engelsche schepen,

709;

– prepareert vertreck,

709, 710;

– vaert wech,

714;

– tot Middelburch, crijcht gelt voor
tvolck,

715;

– scheit leger,

716;
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– getracteert te Middelburch,

718;

– naer Bergen, heeft een aenslach,

721, 723;

– breeckt,

724;

– sent schepen in zee,

725;

– geacht t’onvrede,

727, 735;

– besichticht lant van der Goes,

730;

– ter Vere,

731;

– sent geschut wech, tot Zierczee,
Brouwershaven, last Duynkerckers in
Diepen te besetten,

731;

– belet cassatie van tvolck,

737;

– aenslagen bij hem gedreven,

748;

– op Venloe,

756;

– versoeckt 10e penning vande buyten ter 773.
zee, Hollant accordeert,
Munsterse gesanten
– claegen over intochten,

509;

– crijgen antwoort,

514, 749;

– begeren de brieven van heuren biscop 764;
nopende heur lant aenden paus gescreven,
– crijgen antwoort,

778.

Cleefschen gesanten
– versoucken restitutie van Emmerick,
Lobit, Sgravenweert,

509;

– antwoort,

514;

– clagen over inbreuck van heur
jurisdictie,

618;

– saiseren Meurs, insisteren op
Sgravenweert,

620;

– Staten excuseren de jurisdictie,

625;

– antwoort,

630;

– redresseren heur staet, discrediteren
741;
Schenckeren, versoucken stoffe aenden
Almirante,
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– clachten aende Staten ende om
Almirante te hoiren op articulen,

758.

Heusden, geveinsden aenslach daer,

509.

Edmonde, colonnel
– op den aenslach van Wachtendonck,

506;

– ridder verclaert,

510;

– convoijeert naer Wachtendonck,

513;

– sijn regiment geslagen,

663, 680;

– gelast totte racreute, selfs naer
Schotlant,

685;

– comt met racreute ende 3 nieu
capiteynen,

734.

Gorinchem begeert meerder besettinge, 513.
Cuelen
– hart tegen de religie, Staten, Excie
scrijven scharp,

513;

– sij excuseren ende persisteren,

514;

– Staten scrijven heur noch,

556.
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Grave van Hohenloe
– onlustich tegen Excie,

514, 525;

– ende Sidnisky,

520;

– claecht aende Staten van Hollant,

535;

– die doen Sijn Excie spreecken,

536;

– noch t’onvrede,

544;

– naer Buyren,

546;

– versouckt Excie daer te commen,

561;

– in pericule naer tleger,

568;

– valt, vertreckt,

575;

– in tleger,

607;

– commandeert,

631, 636;

– wilt convoy op Wachtendonck doen,

645, 648;

– crijcht een vendel, comt in Zeelant,

685.

Sydnisky
– naer Bommel op de frontieren,

513;

– ontbiet daer ruyteren ende knechten,

519;

– verliest bagagie,

646.

Heere Gilpijns soine
– capitein, sterft,

515;

– hij vereert vande Staten,

752.

Heere van Briauté
– vecht in beroup tegen Leckerbeetgen, 515 tot 517;
wert vermoort,
– sijn neef wilt sijn doot wreecken,

539, 560.

Prince van Orangien
– crijcht hantlichtinge vande
Bourgoensche goederen onder harde
conditie,

517.
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Hertog van Savoijen
– in Vranckrijck,

517;

– doet metten coning handelen, gedreicht, 693;
– gevallen in sijn lant,

726;

– verliest Conflans,

728;

– Montmelian,

757;

– Fuentes wilt hem helpen,

761;

– versouckt vrede,

783.

Venloe, aenslach daer,

518, 521, 756.

St Andries
– t’ontvrede,

503;

– muyt,

519, 526;

– den Bosch scrijft heur,

526;

– gedreicht te beleggen,

534;

– Excie derwerts,

550, 552, 553;

– hooch water, batterien op den dijck,
opgeeischt, Littoijen beset, geschut
geplant,

554;

– beschoten, willen geen tambourijn
hoiren,

557;

– Alem beschantst, hooch water,

558;

– dijcken beset,

559, 560, 562, 564, 567, 568, 574, 575,
577, 578;

– gesommeert,

562;

– gerucht van ontset,

562, 564, 568, 569, 574, 575;

– naerder beset, beschoten,

563;

– rumoer in tleger tusschen de Francoisen 565;
ende Vriesen,
– crijgen boden in,

566;

– braveren

568;

– ruyteren in tleger, senden uyt met
brieven,

569;

– bedrogen,

570, 571, 572;
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– gesommeert,

572;

– ontdecken ende straffen bedroch,

573;

– legerwercken vermeerdert,

574;

– vieren,

575;

– wercken, Sidney in tleger

577;

– heur ontset stil,

577, 578;

– wercken dapper in tleger ende te Kessel, 577;
– stucken daer geplant, senden weder uyt, 579;
– gesommeert, antwoort, doen signael,

580;

– ontset marcheert, wercken buyten,
approchen noch niet begonnen,

583;

– willen niet antwoorden, Barnevelt met 586;
gelt in tleger, approchen besichtigt,
– begonnen,

586, 587, 588, 589;

– ontset reculeert,

589;

– gesommeert, stilstant, antwoort,

591, 592, 593;

– parlamenteren

593 tot 596;

– gelt in tleger, vieren ten Bosch,

594;

– schieten een doot,

595;

– breecken parlament,

597;

– Barnevelt vertreckt, gesant van Cuelen 598;
daer, approcheren seer,
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– compagnien in tleger, vieren seer,
batterien,

599;

– ontset stille,

600, 601;

– parlamenteren weder,

600;

– accorderen,

601, 602;

– sweeren Staten, senden commisen
603;
wech, maken capiteynen ende officiers,
Walen regement apart,
– ammunitie ende geschut, gelt tot hun
betalinge, schieten in triumphe,

604;

– weigeren uyt te trecken, ontfangen gelt, 605;
– plaetse over, importantie van dien,

606;

– beset, wercken afgeworpen,

607;

– gelt in tleger,

608;

– begint te breecken, viant sent op tleger, 609;
– leger scheit, de schantse verbetert,

611.

Crevecuer
– schantse mutineert,

519;

– beleg derwerts,

534, 544;

– belegert,

545;

– approcheren, meer volcx daervoor,
batterien, parlamenteren,

548;

– accorderen,

549;

– garnison daerin, hun volck veel in der 552;
Staten dienste,
– redoute daer gemaeckt,

564;

– beset,

567;

– de Diesse doen stoppen,

569;

– wercken daer bestedet,

609, 610.

La Bourelotte
– versamelt volck,

518;

– scheit weder,

520;

– tot Veurn,

689;
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– Nieuwpoort,

690;

– doot,

708, 710.

Sluys
– galeijen daer nemen dry schepen,

522;

– quaet aen te tasten,

612;

– galeijen in zee,

635;

– Excie dreicht,

638;

– galeijen nemen veel schepen,

646, 648;

– uyt,

688, 706, 714;

– stadt gedreicht,

715, 725;

– meer galeijen,

731.

Staten van Hollant
– bijeen op de middelen, verswaren
527;
gemael, verdubbelen capitale impositie,
nomineren tot compagnien,
– statueren dat d’eigenaers hun schepen 533;
in Spangien vercoft vrij aentasten,
– becommert metten onlust van
Hohenloe,

536;

– willen equipperen op Spangien, Zeelant 539;
belettet,
– antwoorden aan Zeelant, clagen mede 546;
van heur lasten,
– Zeelant claecht noch,

550;

– antwoorden,

553;

– doen ruyteren in den Haege commen, 559, 561;
– beswaren bij placaet alle buyten geseten 611;
goederen mette ½ ofte ¼ vande vruchten,
– resolveren Duynkercken aen te tasten, 612;
lichten volck,
– houden dachvaert, op middelen,
schougelt, ronde mate,

718, 719;

– willen almirante aennemen tegen hun 720;
gevangenen,
– assisteren Zeelant met 50.000 £,

721;
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– weder bijeen op de middelen,

730;

– placcaet van tschougelt,

735;

– weder bijeen, Excie ende raet doen daer 753;
de petitie, sij resolveren middelen, senden
naer Vranckrijck,
– menageren lasten, almiraliteyten,
753 tot 756;
galeijen maken, consenten, heur lasten,
goederen vande domeinen, Arenberge,
– slants renthen op geestelijcke goederen, 757;
– armeeren tegen Spangien,

762, 781;

– weder bijeen op de consenten ende
middelen,

769 tot 774;

– disputen met Leerdam,

81.
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Heere van Langerack eene compagnie
ende casteleinschap van Louvesteyn,

527.

Jonge Heere van Cloutingen een
compagnie,

527.

Gent, ritmeester
– bespiet,

528;

– gequest, wijckt,

674.

Ram, capiteyn sterft,

529.

Hertoge van Braunswijck wilt tegen de
stadt oirlogen,

529.

Cales, om die haven onlust tusschen den 521, 529.
Coning ende Staten,
Zeelant
– almiraliteyt verachtert, slaen aen den
buyt vande vlote van Verdoes,

532;

– clagen van onmacht ende verloop, over 539, 542, 543;
de galeijen,
– versoucken secours, protesteren,

543;

– antwoort van Hollant,

546;

– clagen in Staten Generael, hebben
Barnevelt beschuldicht,

548;

– claegen noch aen Hollant,

550;

– antwoort,

553;

– almiraliteit beswaert,

717;

– bootsvolck muyt,

718;

– crijgen assistentie van Hollant,

721;

– armeren tegen Spangien,

762, 781;

– begeren met Hollant te besoigneren,

774.
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Groeningen
– ende Omlanden seer verachtert, last te 532;
executeren,
– stadt ingenomen, wacht verboden,
beginnen gelt te geven,

541;

– Staten geadverteert,

548;

– hart geexecuteert,

575;

– eenigen naer den Haege versonden,
casteel beraemt,

576;

– Omlanden clagen bitterlijck over
d’executie,

613;

– casteel gemaeckt, casseren Houflijn,

621;

– Hinejosa derwerts,

730;

– clagen over executie, gedeputeerden,
onnutte costen ende verquisten van al
heur achterstel,

761;

– verslaegen in de petitie vande
consenten,

769.

Tijmpel, Heere
– totte executie van Groningen,

532;

– saiseert de stadt,

541;

– van daer ontboden,

621;

– comt,

628, 633;

– commandeert in den slach,

670;

– naer de Staten,

690.

Gr. Willem
– laet crijsvolck binnen Groningen,

541;

– ontraet den tocht van Vlaenderen,

615;

– laet volck uyt Groningen lichten,

628;

– sent crijsvolck naer Lieuwaerden tegen 731.
de Goën, Staten verbieden,
Heere van Rhosne in den Haege bij den 533.
Francen ambassadeur met hefticheyt los
gemaeckt,
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Schepen in Spangien vercoft, placcaet
daerop,

533.

Brabant
– Staten vergaderen, weigeren consenten, 534;
– consenteren,

699;

– schougelt,

723.

Verreicken
– naer Engelant,

531;

– audientie,

534;

– wil t’Nederlant daerin trecken, scrijft
om naerder last,

535;

– gaet wech naer Bruessel,

545.

Eemden
– graef ende stadt clagen over tverbot
vande Spaense vaert,

537;

– ten minste om te retireren heur schepen, 538;
antwoort,

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

797

– versoucken pasport voor gedeputeerden 749;
van Spangien in heur differenten,
– Hollant consenteert,

756.

Graef Hendrick van Nassau
– raet van State,

542;

– versocht colonnel vande Walen,

603;

– vertreckt,

636;

– eerste exploict in den slach,

667.

Raedt van State
– niet wel gepast met Graef Hendrick,

542;

– gelast in te trecken de sententie tegen 631;
Geelenkercken,
– versouckt noch 500.000 £,

734;

– doet petitie voor toecommenden jaere, 748;
– versoucken aen Hollant,

753;

– senden gedeputeerden,

756;

– scrijft voor de religie tot Aken,

779.

Lambert vander Wel, ritmeester,

544.

Martijn du Cigne, capiteyn,

544.

Jacob van Helmenduynen, capiteyn,

544.

Charles vander Houve, capiteyn,

544.

Heere van Oldenbarnevelt
– beschuldicht van Zeelant,

548;

– in tleger,

586;

– vertreckt,

598;

– beschuldicht vande Omlanden,

614;
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– alleen in tleger,

695;

– naer Bergen,

700;

– berucht van onlusten met Excie,

735.

Shertogenbosch
– gedreicht,

550;

– claecht aenden Ertshertoge,

554;

– viert om St Andries,

594, 605;

– crijsvolck derwerts,

606;

– wilt geen volck deurlaten,

608.

Bergense ruyteren slaen den viant,

550, 552.

Littoijen
– deurgesteecken, beset, 554,

559;

– wercken dapper,

574, 577;

– een redoute,

607.

Hage in Hollant in vrese, beset,

558, 561.

Batenburch
– ingenomen,

563;

– verlooren

615.

Diesse gestopt,

569.

Heere Sidnei
– in tleger,

577;

– vertreckt ende keert,

578;

– gaet wech,

579;

– in Vlaenderen, verliest sijn bagagie,

646;

– wijckt uyten slach,

667.

Capiteyn Swam sterft gecasseert,

578.
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Pays
– tusschen den Ertshertoge ende de Staten 581, 618;
heimelijck gedreven,
– van bestant, deputatie,

619;

– Staten antwoorden,

625, 626;

– de handeling berst uyt bij versouck van 633;
pasport vanden viant,
– antwoort,

635;

– insisteren, vercrijgen,

682, 686;

– commen bijeen

700, 703;

– scheiden,

705, 706;

– waer dese alarmen vandaen quaemen, 730.
Heere van Chastillon
– uyt Vranckrijck in tleger,

583;

– vertreckt naer tleger wederom,

636;

– in den slach,

667.

Vrieslant
– swaericheyt ende scheuringe daer onder 589;
de Staten om de middelen,
– beclaecht om der Fockers renthen,

618;
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– senden in den Raet van State Frans
Janss.,

622;

– Staten excuseren Fockers renthen,

625;

– noch in scheuringe,

679, 708, 711, 716, 726;

– Staten Generael committeren derwerts, 727, 728, 729;
– sij doen clachten,

743;

– noch in dispute,

753;

– beginnen te accorderen,

763;

– pacificatores daer, doen uytspraecke,

775;

– verdraegen ende consenteren,

776.

Raef Dexter geschoten,

597.

Graef Harman van Manderscheit
– wilt naer de Staten commen, geweigert, 597;
– sendt aen Prins Maurits,

600;

– crijgen vande Staten pasport,

608;

– int lant, tot Buyren,

612;

– den Haege,

616;

– propositie,

616 tot 619;

– Staten deputeren bij hem,

619;

– claecht van wegen Trier,

621;

– crijght antwoort,

622 tot 628;

– excuseren saken van Meurs,

629;

– begeren neutraeliteit voor
Wachtendonck,

630;

– repliceren,

631;

– antwoort,

633;

– afscheyt, vereert,

634;

– wilt naer Brabant,

635, 637;

– in Zeelant,

637.

Carel Nutsel
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– gedeputeert met Gr. Herman, vide op 742, 760;
Gr. Harman overal. Beschuldicht vanden
Almirante,
– suspect bij den Staten,

742.

Biscop van Cuelen
– sendt in tleger,

598;

– naer de Staten,

601;

– beschuldicht vanden Almirante,

742;

– scrijft aenden paus vande landen van
Munster, beschuldicht de Staten,

764.

Heechuysche Mase, redoute daer,

604.

Heer van Cruningen
– in tleger,

607;

– capiteyn,

684.

Heer van Varick crijght redoute,

607.

Rossum, vrouwe aldaer, crijght redoute 607.
daer,
Graef Ernst
– gaet commanderen in de
Bommelerweert,

610;

– naer Ophemert,

614;

– beset de Waelcant,

615, 621;

– ontboden,

621;

– gelast te breecken,

628;

– commandement,

638, 652, 653;

– naer Leffingen,

661;

– versuymt,

662;

– verslaegen mette Schotten,

663;

– consideratien tegen Solms,

693.
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Sgravenweert
– besichticht om den beer vande grachte, 612;
– Duytsen begeren de plaetse,

617;

– item Cleefschen,

620;

– Staten sustineren Gelders te wesen,

624;

– Duytsen insisteren,

632;

– Staten persisteren,

633.

Duynkercken
– gedreicht aen te tasten,

612;

– Staten willen dat dirigeren,

637;

– veel oirlochschepen van daer uyt,

724;

– ordre daer tegen,

725;

– een genomen,

729, 731, 732.

Daem Verhorst, capiteyn
– gevangen,

613;

– verlost,

694.

Augustijn Humans, lieutenant gevangen, 613.
Gravinne van Meurs
– sterft, haer testament,

614;

– Duytsen clagen over haere executie,

618.
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Meurs
– vervalt aen Pr. Maurits,

614;

– bij de Cleefsche gesaiseert,

620;

– Staten claegen,

624;

– Keiserse excuseren,

629;

– om datelicheyt te beletten,

630;

– Staten willen tspolieren ofte hebben,

634;

– consultatien vande hoven,

764.

Grave van Solms
– wert Gr. van Hoorn, Weert, etc.,

614;

– naer tleger,

636;

– commandement,

639;

– naer Albertus schantse,

649;

– schiet,

651;

– naer Nieuwpoort,

651, 653;

– consideratien tegen Gr. Ernst,

693;

– versuymich,

701.

Hulst, garnisoen mutineert,

614.

Aken
– Duytsen claegen over executie tegen
haer,

617;

– Staten excuseren,

625;

– beswaeren die vande religie,

779.

Vlaenderen
– tocht derwerts geprepareert,

614, 619, 621, 629, 631, 633, 635, 637;

– deliberatien waer in te vallen,

638;

– forcen van dien tocht,

639;

– naar Philippine,

640;

– debarqueren daer voorts,

641;
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– naer Assenede, schepen veel wech, huys 642;
van Wackene geforceert,
– ruyteren naer Gent, lant gebrantschat, 643;
– naer Eckeloe verdoolt, verbittertheyt
op de boeren,

645;

– tot Male, Eeckeloe verbrant, roof voor 646;
Brugge, galeijen van Sluys nemen
schepen,
– alarm, voorbij Brugge,

647;

– verdoolt tot Jabbeeck,

648;

– tot Oudenburch,

649;

– belet in de vivres,

650, 651;

– trecken voorts,

652, 653;

– voor Nieupoort,

658;

– Gr. Ernst ende Schotten geslagen,

663;

– viant naer tleger ende ordre totten slach, 665 tot 670;
– begint,

671;

– slaen,

671 tot 675;

– victorie,

675;

– doden,

677, 680;

– gevangenen, geschut, vendelen,

678, 679;

– naer Oisteinde,

680;

– viants bagagie versuymt,

681;

– naer Nieupoort,

683, 685;

– sonder hoipe,

690, 693, 694;

– gebroocken,

695;

– naer Isabelle,

698;

– Staeten consenteren,

699;

– Isabelle verlaten ende geheel
Vlaenderen,

712, 713;

– consenteren schougelt,

723.

Oistindische compagnie crijght retour,

619, 629, 722, 727.

Jan de Haen capiteyn sterft,

620.
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Jasper de Busigny
– capiteyn,

620;

– in Snaeskercken,

652;

– verslagen,

660.

Maerten Schenck, saiseert eerst
Sgravenweert,

620.

Triersche clachten,

621, 632;

– Staten antwoorden,

634.

Furst van Anhalt
– in den Haege,

629;

– naer tleger,

636;

– in den slach,

667;

– vertreckt naer Duytslant,

741.

Milord Gray
– in den Haege,

629;

– naer tleger,

636;

– verliest bagagie,

646;

– in den slach,

667.

Parker, ritmeester, verlaet sijn compagnie, 629.
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Heere Drury
– in den Haege,

629;

– naer tleger,

636;

– verliest bagagie,

646;

– in den slach,

667.

Eduart Cicil ritmeester,

629.

Carel van Wingaerden
– colonnel,

631;

– met volck t’Oisteinde,

688;

– in tleger,

692;

– blijft t’Oisteinde,

713.

Luys de Velasco
– commandeert t’ontset van St Andries, 569, 571;
– scrijft aende gemutineerden,

631;

– ontboden naer Vlaenderen,

650;

– tot Oudenburch,

665;

– versamelt de ontlopenen vanden slach, 680, 682, 684, 685, 686, 694.
Hans Bernard Swits, capiteyn,

635.

Hertoge van Holsteyn
– in den Haege,

635;

– naer tleger,

636;

– in den slach,

667.

Ophemmert, crijsvolck daer,

635.

Nieupoort
– gedreicht,

638;

– ruyteren van daer naer Gent,

645;
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– wederom,

646;

– tleger derwerts,

651;

– schieten,

653;

– belegert,

657;

– schepen daer, buyt gemaeckt, vierboet 658;
met geschut verlaten, huysen gebrant,
– viant comt, slaen Gr. Ernst mette
Schotten,

663;

– ordre totten slach,

665, 666;

– de stadt noch niet al verlaten,

666;

– heel verlaten,

670;

– slach aldaer,

671 tot 675;

– victorie,

675;

– doden,

677;

– reste,

678, 679;

– verlaten,

680;

– weder naer Nieupoort,

683, 685;

– belegert, approcheren,

685;

– gebreck, Staten in tleger,

686;

– swaericheyt, valsch alarm, batterien,

687;

– crijgen volck, starckte, geschut geplant 688;
vande haven,
– irresolutie in tleger,

688, 689;

– schieten vande stadt, geschut afgehaelt, 689;
– inunderen tlant, volck in stadt,
becommeringen,

690;

– wanhoipe, uytval,

691;

– onwillicheyt,

692, 694;

– vallen uyt,

692;

– volck in tleger, dat scheyden wil,
uytval,

693;

– wilt breecken,

694;

– veel volck in stadt,

695;

– preparatie tot breecken, convoy in stadt, 696;
schepen wech, vierboet gemineert,
– leger vertreckt,

697;
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– gaen besien de doden vanden slach,

698.

Generael Vere
– commandement,

639;

– avantgarde in den slach, wilt
retrancheren, wert gelast tot slaen te
letten,

666;

– vecht wel, gequest,

672;

– wijckt naer een schip,

673;

– last totte racreute,

685;

– Excie besouckt hem,

696.

Brugge
– roof voor de stadt,

646;

– gebrantschat, leger voorbij,

647;

– speelhuysen gebrant,

648.

Oudenburch
– verlaten,

646;

– beset bij Pyron,

649, 652;

– sendt onvoorsichtelijck sijn volck uyt, 658;
– onversien van volck, gaet over,

659;

– beset,

665, 680;

– versuymt,

686.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

801

Bredene
– verlaten met geschut,

646;

– beset bij Bruges,

649, 652;

– verlopen,

660;

– viant sent volck daer,

709.

Admirael van Hollant brengt amunitie
ende bagagie t’Oisteinde tegen de
galeijen,

648.

Plassendael over,

649;

– verlopen,

659.

Albertus schantse
– belegert,

649;

– geschut derwerts, breeckt in,

650;

– beschoten, gaet over,

651;

– in groote schrick,

663;

– gedreicht,

664;

– blijft vrij,

667;

– geslecht,

707, 712;

– verlaten, bij den viant ingenomen,

713.

Cormieres, capiteyn, doot,

650, 652.

Isabelle schantse
– schiet naer tleger, gesommeert,

653;

– belegert,

695;

– schieten, batterien,

698, 699;

– approchen, crijgen convoy,

701;

– Gr. van Solms versuymt hoochte te
nemen,

701, 706;

– batterien,

706;
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– wanthoipe, willen breecken, haelen
geschut af,

707;

– batterie, retrancheren noch omdat se
blijven moeten,

708;

– becommert in de retraicte,

709, 710;

– schepen tottet vertreck,

711;

– breecken leger,

712.

Snaeskercken
– beset,

652;

– overgegeven,

659;

– volck vermoort,

660.

Nieudam
– gedreicht,

651;

– gemijt,

652;

– verlopen, beset,

658;

– viant derwerts,

661;

– Tijmpel daerom daer,

665;

– gerepareert,

687;

– Excie daer, steeckt dijck deur,

688;

– alarm,

696;

– verlaten,

697.

Clara schantse
– gesommeert,

653;

– wercken daer,

701.

Colombijn schantse
– gesommeert,

653;

– wercken daer,

701.

Suythampton, graef,
– bij Essex geadvanceert,

655.
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Batenburch, ritmeester, gequetst,

658.

Piron, colonnel
– versuymt Oudenburch,

659, 660;

– qualijck naer den viant,

662;

– vlucht,

663.

Bruges
– verlaet schandelijck Bredene,

660;

– verveert,

662;

– vlucht,

663.

Risoir
– loopt met sijn ruyteren wech,

663;

– versuymt veel,

667;

– crijcht couragie,

676.

Justijn van Nassau, almirael
– in den slach,

667.

Walen
– hun regement in bedencken, sweeren, 667;
– chargeren wel,

673.

La Sale, ritmeester
– dwers deur den viant,

671.

Horatio Vere, colonnel, vecht bravelijck, 672.
Conteler, ritmeester, doot,

677.

Hamylthon, ritmeester, doot,

677.

Jaspar Barnard, ritmeester, doot,

677.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

Caspar Çapena, colonnel
– gequest, gevangen,

678;

– Excie besouckt hem,

696;

– sterft,

721.
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Luys del Villar, colonnel
– gevangen,

678;

– naer Hollant,

685;

– bij den Almirante,

745;

– beschuldicht vande gravinne vanden
Brouck,

749.

Senechal de Montelimar gevangen, sterft, 678.
Grave van Solms gevangen,

678.

Nijs, capiteyn,

683.

Jacob Philps, capiteyn,

683;

– doot,

691.

John Hamylthon, capiteyn,

684.

Charles Logier, capiteyn,

684,

Piron de jonge, capiteyn,

684.

Philips Cardon, capiteyn,

684.

Waes, capiteyn,

684.

Balthasar de Gistel, capiteyn,

684.

Ernst Borck, capiteyn,

684.

Pomarede, capiteyn,

684.

Du Puis, capiteyn,

684.
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Chilandre, capiteyn,

684.

Bastocq, colonnel, doot,

684.

Pontaubert, capiteyn, sterft,

686.

Du Buisson, capiteyn,

686.

Veurn
– volck daerin,

689, 695;

– tlant seer gebroocken,

690.

Heere van Valenchijn
– lieutenant colonnel vande Bourguignons
in Nieupoort;
– doot,

691.

Gr. van Busquoy te Dixmuyden,

691.

Arthur, ritmeester,

693.

Keurlingen van Vlaenderen,

694.

Duvenvoorde, colonnel met volck
t’Oisteinde,

706.

Milord Cobham
– in tleger,

707, 708;

– vertreckt,

710.

Walter Rhaley
– in tleger,

707, 708,

– vertreckt,

710.
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Sr. Herry Pemel
– in tleger,

707, 708;

– vertreckt,

710.

Graef van Noorthumberlant
– sal comen,

707;

– comt,

708.

Graef van Rutlant
– sal comen,

707;

– comt,

708.

Andries de Roy gequest,

707.

Ingenhaeff, capiteyn, doot,

710;

– begraven,

711.

Middelburch tracteert Sijn Excie,

718.

Coning van Schotlant
– consenteert racreute,

720, 734;

– in pericule van graef van Gaury,

725.

Buyssen
– in zee crijgen den alarme,

724;

– ordre daertegen,

725;

– maeckt verslagentheyt,

726.
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Heere van Wackene
– sijn huys gebrant,

642;

– doet schade onder de buyssen,

724;

– ordre daertegen,

725;

– hij naer Spangien,

731, 732, 781.

Gr. van Gaury
– quaet voornemen tegen den coning van 725, 735.
Schotlant,
Overijssel
– swaricheyt aldaer met Swol,

727.

Hertoginne van Aerschot vertreckt,

730.

Gr. van Fuentes
– te Milan,

731;

– wilt Savoijen assisteren,

761.

Neutralen
– beswaert bij Alfonso,

732;

– claegen,

749;

– placcaet daertegen gemaeckt,

778.

Don Sebastiaen
– coning van Portugael, te Venetiën
geseyt te wesen,

733;

– sententie,

780.

Marquys de Rohan
– in den Haege,

734;

– vertreckt,

743.
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Gr. Frederick van Solms
– naer Duytslant,

735.

Maroccos coning
– doet presenten in Engelant,

741, 747.

Caron
– uyt Engelant, 736, proponeert in Staten, 739;
– antwoort,

746.

Rijnberck
– bij den biscop van Cuelen aenden viant 742.
geconsenteert,
Gravinne vanden Brouck
– vervolcht tegen den Almirante,

743;

– claecht aende Staten,

749.

Jacob van der Burch, capiteyn, gecasseert, 748.
Massau, capiteyn, compagnie gecasseert, 748.
Don Juan de Braccamonte, gecasseert,
wert colonnel,

748.

Sevenburgen, moeyte aldaer,

751.

Pappa, gemutineert,

751.

Canissa belegert,

751.

Hertoge van Mercur in Ungaren,

751.

Ertshertog Ferdinando in moeyte met sijn 751.
onderdanen,
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Palsgraefs tweede soin sterft,

751.

Capiteyn Guillaume du Puys gevangen, 751.
Gr. van Arenberchs
– goederen gedreicht te vercopen,

756;

– hij dreicht den Advocaet van Hollant, 774.
blijft achter,
Gr. van Egmont wilt Biemster bedijcken, 756.
Biemster versocht te bedijcken,

756.

Almiraelschip voor Antwerpen genomen, 764.
alarme daer,
Leiden, Studenten van Universiteyt in
discipline,

773.

Gravinne van Manderscheyt crijcht
renthen op Sevenbergen,

773.

Mr. Symon van Veen, fiscael, wert raet
in Hollant,

773.

Ambrosio Landriano verlaet sijn staet,

774.

Nicolo Basta, lieutenant generael vande 774.
cavalerie,
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Schot, capiteyn, doot,

781.

Wilfort, capiteyn,

781.

Leerdam, questie om de contributie met 781.
Hollant gesubmitteert,
Bern, canton, versocht tot alliantie mette 784.
Francoisen, meesters van Savoijen,
Hamont, capiteyn, doot,

784.

FINIS.

Anthony Duyck, Journaal. Deel 2, boek 5

