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Verantwoording
In het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage bevinden zich verschillende
persoonlijke aantekeningen van de Friese stadhouder Willem Frederik: godvruchtige
bespiegelingen, dagelijkse notities, kladbriefjes over militaire zaken, aantekeningen
over de vrede met Engeland en de acte van seclusie uit 1654 (inventarisnummers
VIII 3 I-IV en VIII 4) en tevens elf dagboeken, of dagboekachtige notities over de
jaren 1643 tot en met 1649 en nog enkele notities uit de jaren 1651 tot en met 1654
(inventarisnummer VIII 2 I-III). Deze dagboeken, die zijn bijgehouden in
kantooralmanakken uit de betreffende jaren, worden hier uitgegeven. Dat over het
jaar 1643 begint in april, het volgende in mei, die over de jaren 1645 tot en met 1649
zijn compleet. Het dagboek over 1650 ontbreekt; het is waarschijnlijk wegens de
belastende inhoud (de aanslag op Amsterdam) vernietigd. Voor 1651 zijn er
aantekeningen van 1 januari tot en met 24 februari en voor de jaren 1652, 1653 en
1654 zijn er slechts notities bij 1 januari van het desbetreffende jaar, per jaar een
enkel blad. De bladzijden van de kantooralmanakken hebben als formaat 12×19
cm en de bladen zijn meestal aan twee kanten beschreven. De notities bevatten,
vooral in de eerste jaren, zeer korte zinnen in telegramstijl. Later - in 1645 en
volgende jaren -, wanneer de schrijver duidelijk op dreef is, worden de zinnen langer
en krijgen de notities steeds meer het karakter van dagboekaantekeningen. Het
geheel vormt een uniek egodocument.
De uitgave kent een lange voorgeschiedenis. In 1980 discussieerde de
bronnencommissie van het Nederlands Historisch Genootschap (NHG) over de
wenselijkheid de dagboeken van Willem Frederik op het editieprogramma te plaatsen
en in de vergadering van 3 februari 1983 besloot de commissie de eerste vier
dagboeken integraal uit te geven. Bewerker zou zijn drs. J. Visser, gepensioneerd
chartermeester van het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden, die de dagboeken
over de jaren 1643 tot en met 1646 reeds had getranscribeerd en die de basis voor
de personenindex zou leggen. De specifiek Friese personen en zaken zouden door
de heer Visser toegelicht worden. Namens de bronnencommissie van het NHG zou
prof. dr. S. Groenveld toezicht op de uitgave uitoefenen. Er moest nog een oplossing
gevonden worden voor de annotatie van het niet-Friese gedeelte.
In 1992 besloot de bronnencommissie het toezicht op de uitgave te wijzigen. De
tekst van alle dagboeken (1643-1649; 1651-1654) was inmiddels door de heer
Visser getranscribeerd, er lagen uitgebreide, vooral genealogische aantekeningen
ter tafel voor het Friese deel tot en met het jaar 1647, er lagen aantekeningen voor
het Friese deel van de inleiding en de basis voor de index was gelegd. De heer
Groenveld, die reeds in 1981 tevens medebewerker was geworden, had de
aantekeningen van de heer Visser over het jaar 1643 verwerkt tot annotatie en deze
bovendien aangevuld. Het toezicht namens de bronnencommissie was sinds 1984
uitgeoefend door dr. O. Vries, vanaf 1986 samen met drs. Th.S.H. Bos. Pogingen
van de bronnencommissie en de heer Groenveld om substantiële assistentie te
vinden voor de zo noodzakelijke toelichting op de algemeen-politieke zaken mislukten
aanvankelijk.
In de loop van 1992 kwam de rijksarchivaris in Friesland, mr. D.P. de Vries, met
de verheugende mededeling dat het Rijksarchief in Friesland een werkervaringsplaats
en in drs. O. Hellinga een persoon voor dit project kon aanbieden. Er werd een
wetenschapscommissie benoemd, bestaande uit prof. dr. P.H.D. Leupen, voorzitter;
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dr. W. Bergsma; prof. dr. K. van Berkel; drs. Th.S.H. Bos; dr. G. de Bruin; drs. G.N.
van der Plaat, secretaris; dr. O. Vries en mr. D.P. de Vries, die de begeleiding van
de heer Hellinga op zich nam. De heer Hellinga heeft de gehele transcriptie
gecontroleerd en de tekst, uitgezonderd het jaar 1644, electronisch verwerkt; hij
heeft de basisindex op computer gezet en substantieel aangevuld, vooral de lastig
traceerbare Friese namen en plaatsen. Tevens zijn de genealogische aantekeningen
van de heer Visser door hem in de index verwerkt. De wetenschapscommissie heeft
al deze werkzaamheden op de voet gevolgd en gecontroleerd. Zij heeft de tekst
kritisch doorgelezen en lastige woorden en zinsneden toegelicht. De tekst van het
jaar 1644 is door drs. M. de Keuning electronisch verwerkt. Zij heeft ook de door de
commissie gecontroleerde en in het bijzonder door de heren drs. Th.S.H. Bos, dr.
G. de Bruin en prof. dr. P.H.D. Leupen gecorrigeerde en aangevulde index kritisch
bekeken en gecorrigeerd. In de laatste fase van de tekstbewerking heeft dr. F.R.
Postma nuttige adviezen verstrekt. De teksten zijn drukklaar gemaakt door mw. J.E.
van Alphen. De gehele tekst is gecollationeerd door drs. G.N. van der Plaat, die de
uitgave tevens van een nieuwe annotatie en een inleiding heeft voorzien. De
dagboekaantekeningen uit de jaren 1651 tot en met 1654 zijn zo summier dat van
annotatie is afgezien.
De annotatie is sober gehouden. Voor het Friese deel is uitputtend gebruik
gemaakt van de dissertatie van C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland
tijdens de Republiek (Assen, 1934), waarbij voor de jaren 1643-1647 de
aantekeningen van de heer Visser tevens nuttige informatie boden. Het algemene
deel is voornamelijk toegelicht vanuit L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh
in ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, beginnende met 't uitgaen van den
trèves ende eyndigende 1669 (14 dln.; 's-Gravenhage, 1657-1671), een precieze,
tamelijk uitputtende contemporaine bron. Helaas ontbrak de tijd en de gelegenheid
de annotatie systematisch aan te vullen vanuit secundaire literatuur.
Op enkele plaatsen is in de tekst een verduidelijking tussen teksthaken geplaatst.
Met betrekking tot de wijze van transcriptie kan het volgende worden opgemerkt.
Om ruimte uit te sparen zijn de aantekeningen van één dag achter elkaar geplaatst.
Een liggend streepje in de tekst duidt aan dat in het manuscript een nieuwe regel
begint. Voor het overige is de tekst bewerkt volgens de Richtlijnen voor het uitgeven
van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch
Genootschap en de Rijkscommissie voor de vaderlandse geschiedenis (6e herziene
druk; 's-Gravenhage, 1988). Gevolgd is de kritisch-normaliserende methode. Dit
betekent dat de tekst voorzien is van interpunctie, accenten, apostrofs en
hoofdletters, terwijl bovendien woorden naar hedendaags gebruik aaneengeschreven
danwel gescheiden zijn. Afkortingen en kennelijke verschrijvingen in de basistekst
zijn zoveel mogelijk stilzwijgend opgelost, lacunes zijn aangegeven. Het is in de
zeventiende eeuw, ook in gedrukte teksten, gebruikelijk dat dezelfde woorden in
dezelfde tekst op verschillende wijze worden gespeld. Die spelling is niet
genormaliseerd. Toegevoegd zijn een lijst van geciteerde gedrukte bronnen en
literatuur, een lijst van militaire en in het bijzonder vestingbouwkundige termen en
een lijst met afkortingen.
Wij danken Hare Majesteit de koningin voor het verlenen van toestemming deze
dagboeken in de serie Nederlandse Historische Bronnen te publiceren.
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Inleiding
*

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Willem Frederik van Nassau-Dietz, die bijna 25 jaar stadhouder van Friesland was
(1640-1664), heeft in de geschiedschrijving een ongunstige naam. Enige brieven
van zijn hand, geschreven op 29 december 1649 en in april 1650, gericht aan prins
Willem II en gepubliceerd in de Archives door G. Groen van Prinsterer, zijn voor
1
deze negatieve beeldvorming verantwoordelijk . Willem Frederik werd veelal als de
man op de achtergrond gezien die de jonge prins Willem II tot een dolzinnig avontuur
verleidde, zoals de aanslag op Amsterdam in juli 1650 meestal is beoordeeld. Fruin
2
omschreef hem als een doldriftig man, die het geweld opzocht . Geyl karakteriseerde
3
hem in navolging van P.L. Muller als de grootste stokebrand van de Oranjepartij
en Wijnne zag vooral een parallel met de gebeurtenissen uit 1618, toen de Friese
stadhouder Willem Lodewijk Maurits aanraadde krachtdadig op te treden tegen de
4
remonstranten . Ook Groenveld, die het avontuur van de Prins voor Amsterdam
vanuit de pamfletten beschreef, noemde hem een intrigant en de man die achter
5
de schermen aan de touwtjes trok . Dit oordeel over Willem Frederik heeft Groenveld
later herzien toen hij kennis had genomen van de inhoud van de dagboeken van
6
de Friese stadhouder . Wie was Willem Frederik van Nassau-Dietz, wiens dagboeken
uit de jaren 1643 tot en met 1649, met enkele notities uit de jaren 1651 tot en met
1654 als toegift, hier gepubliceerd worden?

De persoon
Enige persoonlijke feiten. Willem Frederik, geboren in 1613, was de zoon van Ernst
Casimir van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel. Ernst
Casimir sneuvelde in 1632 bij Roermond, waarna Willem Frederiks broer Hendrik
Casimir zijn vader opvolgde als graaf van Nassau-Dietz en als stadhouder van
Friesland, Groningen en Drenthe. Ook Hendrik Casimir stierf voor ‘de goede zaak’.
Hij liet het leven op het slagveld bij Hulst in 1640. Hendrik Casimir was toen slechts
28 jaar, nog ongehuwd en zijn opvolging was niet geregeld.
Frederik Hendrik, die in 1640 op het toppunt van zijn macht stond - de
onderhandelingen over het huwelijk tussen Willem II en Mary Stuart waren in volle
gang -, wenste zelf op te volgen als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe
om zodoende stadhouder-generaal te worden. Er vertrok een bezending naar de
noordelijke provincies - de twee betrokken gewesten (Friesland en Groningen)
hadden zich in de Staten-Generaal van stemming onthouden - om Frederik Hendriks
kandidatuur voor het stadhouderschap ter plaatse aan te bevelen. In Leeuwarden
kwamen de heren

*
1
2
3
4
5
6

Ik dank de leden van de wetenschapscommissie en dr. F.R. Postma voor hun commentaar
op een eerdere versie van deze inleiding.
Groen van Prinsterer, Archives, IV, 336-337, 359; Wijnne, Geschillen afdanking krijgsvolk,
lxxxv-xc.
Blok, e.a., ed., Fruin's Verspreide Geschriften, VIII, 75.
Geyl, Oranje en Stuart, 63.
Wijnne, Geschillen afdanking krijgsvolk, lxxxv.
Groenveld, De Prins voor Amsterdam, 23-25.
Groenveld, ‘Een enckel valsch ende lasterlijck verdichtsel’, 113-114.
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net te laat. Willem Frederik was daar een paar dagen tevoren namelijk al tot
stadhouder gekozen. In Groningen en Drenthe lukte de opzet echter.
Frederik Hendrik was zo boos over het mislukken van zijn plan dat Willem Frederik
de eerste jaren van zijn stadhouderschap niet in Den Haag aan het hof durfde te
verschijnen. Hij nam in 1640 en 1641 evenmin zitting in de Raad van State, hoewel
hij daar als stadhouder recht op had. Willem Frederik trok zich het gebeurde zeer
aan: ‘Hij viel in een sware sieckte, die hem lang onder hiel’. Na het overlijden van
Hendrik Casimir gaf Frederik Hendrik het regiment van zijn vader en broer niet aan
Willem Frederik, maar aan de graaf van Solms, Amalia's broer. Pas nadat in 1641
de survivance van Willem Frederik op prins Willem II was gebracht - mocht Willem
Frederik kinderloos overlijden, dan zou prins Willem II hem opvolgen als stadhouder
7
van Friesland -, werd de relatie genormaliseerd . Willem Frederik werd echter nooit
vertrouwelijk met Frederik Hendrik.

Huwelijkspolitiek
De moeizame relatie tussen de Friese en de Hollandse stadhouder bleek ook op
een ander vlak. Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel was de drijvende kracht
achter een nauwe verbintenis tussen de huizen Nassau-Dietz en Oranje-Nassau.
Zij streefde naar een huwelijk tussen Hendrik Casimir en Louise Henriette, de oudste
8
dochter van Frederik Hendrik . Hoewel de prins voor zijn dochter een alliantie met
een aanzienlijk vorstenhuis wenste, gaf hij uiteindelijk zijn verzet op. Vooral Amalia
van Solms verzette zich met hand en tand tegen een huwelijk met Hendrik Casimir
9
en zij slaagde er in dit huwelijk daadwerkelijk te beletten .
Volgens het testament van Maurits uit 1625, waarbij hij Frederik Hendrik en diens
wettig mannelijk nageslacht tot zijn universele erfgenaam verklaarde, zou bij
ontstentenis daarvan, zijn neef Ernst Casimir of diens wettig mannelijk nageslacht
opvolgen. Frederik Hendrik had verschillende dochters, maar hij had slechts één
zoon, die lichamelijk niet sterk was. De mogelijkheid van erfopvolging door de Friese
tak was dus reëel en het is begrijpelijk dat deze claim door een huwelijk met een
10
dochter van Frederik Hendrik nog versterkt zou worden .
Na het overlijden van Hendrik Casimir zette Willem Frederik de dynastieke politiek
van zijn huis voort; ook hij dong naar de hand van Louise Henriette. In de loop van
1646 werd duidelijk dat voor Louise Henriette een alliantie met een belangrijker
huis, dat van Brandenburg, was weggelegd, hoewel zij zelf de voorkeur gaf aan de
prins van Talmont. Daarna schakelde Willem Frederik over op de tweede, nog
beschikbare dochter, Albertina Agnes. De omschakeling leek moeiteloos te gaan.
In deze jaren knoopte Willem Frederik met verschillende dames amoureuze
betrekkingen aan. In 1644 was hij nogal onder de indruk van Eleonora Mauritia van
Crato, prinses van Portugal, die met Georg Friedrich van Nassau-Siegen zou
trouwen. In

7
8
9
10

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 88, 92-96; Poelhekke, Frederik Hendrik, 512-517.
Voor nadere informatie: Visser, ‘Het huwelijk van Willem Frederik’, 5-15.
Dagboek 1646, pagina [236].
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, I, 1180-1185; zie ook Dagboek 1644, pagina [26].
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1648 correspondeerde hij veel met Sophia (Pijcke) van Haren. Aanvankelijk werden
de genummerde epistels bewaard en alleen bij persoonlijke ontmoetingen
overhandigd; later werd een dienaar ingeschakeld. Toen Sophia zich in november
1648 met de Zeeuw Willem Vosbergen verloofde, gaf Willem Frederik haar zijn
zegelring met geheimschrift om de briefwisseling ook na de verloving en het huwelijk
voort te kunnen zetten. In 1649 was er een kortstondige, hartstochtelijke verhouding
met een personeelslid, L. Maar Willem Frederik verloor het dynastieke belang van
zijn huis niet uit het oog. Al was de relatie met Frederik Hendrik en Amalia van Solms
moeizaam, hij bleef geduldig wachten, ook al wanhoopte hij weleens aan zijn succes
en al had hij de rijke Franse Anne de la Force als alternatieve huwelijkskandidate
11
achter de hand .

Het testament van Maurits
Zijn huwelijkskansen, de relatie met Frederik Hendrik, de baas, Amalia van Solms,
de superbe, en Willem II, mijn vriend, komen in de dagboeken uitgebreid aan de
orde evenals zijn zorg een authentiek afschrift van het testament van Maurits te
bemachtigen, een probleem dat door het hele dagboek heen speelt. Willem Frederik
reageerde geprikkeld toen direct na het overlijden van Frederik Hendrik bleek dat
hij in het testament achtergesteld werd bij de keurvorst van Brandenburg. In
november 1646, ter gelegenheid van het opstellen van de huwelijksvoorwaarden
van Louise Henriette en dus nog voor het overlijden van Frederik Hendrik, deden
al geruchten over deze voorkeur voor Brandenburg de ronde. Toen was er nog
hoop: ‘Ick hoope niet, dat S.H. mij en ons huys dat ongelijck sal willen doen, daerdoor
het gerouineert wort ten eenenmael, ende soll mitdertijt verduistert worden alle eer
12
van 't huys en de fraye actiën die se gedaen hebben’ .
Misschien was het testament van Maurits zelfs wel de oorzaak van de moeizame
relatie tussen Frederik Hendrik en de Friese stadhouders. Willem Frederik noteerde
13
in het dagboek van 1647 namelijk een curieuze opmerking van de hofpredikant
ds. Goethals, die vertelde dat enige Hollandse steden, waaronder Leiden en Haarlem,
in 1625 Ernst Casimir liever als opvolger van Maurits zagen dan Frederik Hendrik.
Hadden deze steden in de ‘precieze’ Friese stadhouder meer vertrouwen dan in de
‘lichtzinnige’ Frederik Hendrik? Maar misschien moeten we nog verder in de tijd
terug. Toen veldmaarschalk Ernst Casimir tijdens de afwezigheid van legeraan
voerder Maurits het bevel wilde overnemen en hij Thomas van Stakenbroeck,
luitenantgeneraal van de cavalerie, bij zich riep om deze te instrueren, stak Frederik
Hendrik daar een stokje voor. Frederik Hendrik had Stakenbroeck namelijk
opgedragen geen bevelen van Ernst Casimir te accepteren en ‘wil hij u die geven,
steeckt hem mit een deghen door de ribben’. ‘Mijn heer vader ginck uyt het leger’,
noteerde Willem Frederik vervolgens. Recht hartelijk kan de relatie tussen Frederik
14
Hendrik en Ernst Casimir dus niet geweest zijn . Willem II vertelde Willem Frederik
dit curieuze verhaal in mei 1647.
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Visser, ‘Het huwelijk van Willem Frederik’, 7-9, 16-23.
Dagboek 1646, pagina's [220-221].
Dagboek 1647, pagina [84].
Dagboek 1647, pagina [155].
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Militaire loopbaan
In de eerste jaren van het dagboek ging Willem Frederik mee op campagne. Hij
speelde aanvankelijk een ondergeschikte rol in een bescheiden rang: hij was slechts
ritmeester. Op 18 oktober 1644 werd hij kolonel van het Waalse regiment, als
opvolger van Johan Maurits van Nassau, die luitenant-generaal van de cavalerie
15
was geworden . In 1645 hielp hij bij de verovering van Hulst, terwijl hij op 4 november
16
de schans Moerspui innam . In 1646 stelde de campagne niet veel meer voor. De
onderhandelingen met Spanje waren in een vergevorderd stadium gekomen en
17
vooral Holland wilde de oorlog beëindigen . Na 1646 werd er geen oorlog meer
gevoerd. In december 1648 tenslotte werd Willem Frederik door de Staten van
18
Holland tot generaal van de artillerie benoemd .

Na 1650
Na het overlijden van stadhouder Willem II in 1650 werd een huwelijk van Willem
Frederik met Albertina Agnes weer actueel en in mei 1651 had hij eindelijk succes.
Aitzema beschrijft dit aldus: ‘In desen tijdt heeft prins Wilhelm Frederick van Nassauw
ten houwelijck laten versoecken de princesse Albertina van Orangie. Die van
Vrieslandt den dertienden Juny, ende die van Stad en Lande den veertienden,
hebben elck afsonderlijck audientie gehadt by de princesse douariere ende Albertina;
zijnde van yeder provintie acht gecommitteerden, reden t'elckens met seven
carossen, de vier met vier paerden, ende de drie met twee. Het antwoordt van de
princesse douariere, soo voor haer als voor de princesse Albertina, was seer civijl,
ende hoewel deliberatijf, nochtans alsoo, dat men oorsaecke hadde om alles goets
te hoopen... Haer Hoogheyt de princesse douariere deed den eersten July haer Ho.
Mog. notificeren het houwelijck, beslooten tusschen haer dochter de princesse
Albertina en graef Wilhelm van Nassauw’. Het huwelijk werd op 12 mei 1652 te
19
Kleef gesloten. Albertina Agnes was toen 18 jaar .
In 1650 verkreeg Willem Frederik meteen na grote aandrang en met ruggesteun
van de Staten van Friesland tevens het stadhouderschap over Groningen en Drenthe.
Pogingen in de andere gewesten de pas geboren prins tot stadhouder en hemzelf
als luitenant-stadhouder te laten verkiezen leden schipbreuk. De andere provincies
verkozen zonder stadhouder te blijven - ze wensten noch Willem Frederik, noch
Johan Maurits van Nassau-Siegen, als luitenant-stadhouder, dus als waarnemer
voor Willem III. De ‘staatsgezinde partij’ onder leiding van Johan de Witt nam nu
bestuurlijk zelf de touwtjes in handen. Het eerste stadhouderloze tijdperk was
begonnen. Voor Willem Frederik was het een lastige tijd. De eerste maanden na
het overlijden van Willem II durfde hij zich volgens Geyl nauwelijks in Den Haag te
vertonen, zo bang was hij voor de gevolgen van zijn aandeel in de aanslag op
20
Amsterdam en de gebeurtenissen daarna .
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Dagboek 1644, pagina [88].
Dagboek 1645, pagina [177].
Dagboek 1646, pagina [90].
Dagboek 1648, pagina [319].
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VII, 511; Visser, ‘Het huwelijk van Willem Frederik’, 39.
Geyl, Oranje en Stuart, 63; Israel, The Dutch Republic, 705.
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Samen met Amalia van Solms gaf hij in de jaren vijftig en begin jaren zestig leiding
aan de ‘Oranjepartij’ en als één van de voogden van Willem III verbleef hij regelmatig
in Den Haag, waar hij zich actief met de landspolitiek bezighield. Zijn eigen aspiraties
maakte hij ondergeschikt aan de belangen van het Oranjehuis en uiteindelijk kwam
er zelfs een zekere samenwerking met Johan de Witt tot stand. Het einde kwam in
oktober 1664. Tijdens een inspectie van zijn pistolen - één pistool weigerde, maar
toen hij in de loop keek, ging de trekker af - schoot Willem Frederik zichzelf in de
mond en na een week overleed hij op 31 oktober 1664. Zijn zoon Hendrik Casimir
II, die opvolgde, was nog slechts 7 jaar en de eerste elf jaar trad Albertina Agnes
21
op als regentes .
Naast de meer persoonlijke zaken, zoals zijn gezondheidstoestand, beschrijvingen
van zijn leven als militair, beschrijvingen van het hofleven, komen in de dagboeken
van Willem Frederik ook de landspolitiek en de Friese politiek uitgebreid aan de
orde. We kunnen zowel het Hollandse als het Friese stadhouderschap van binnenuit
zien functioneren.

De Hollandse stadhouder en de Staten in de zeventiende eeuw

De constitutie
Tijdens de Nederlandse Opstand werd een fundamenteel conflict uitgevochten
tussen vorst en representatieve lichamen over de verdeling van de extra macht, die
de overheid sinds de zestiende eeuw gekregen had en dit conflict groeide uit tot
22
een conflict over de constitutie . De vorst, die meer eenheid in de verbrokkelde
politieke gemeenschappen wilde brengen, meende dat dit alleen kon door een min
of meer absoluut gezag te vestigen, dat het middelpunt van de eenheidsstaat werd.
De tegenpartij stelde hier het traditionele laat-middeleeuwse model ‘van een
communalistische, federale en constitutionele staat tegenover, waarin het centrale
bestuur werd uitgeoefend door de vorst of diens plaatsvervanger, de hoge adel en
de Staten-Generaal’. Aan de vooravond van de Opstand zien we dus op hetzelfde
moment twee aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen: enerzijds een versterking
van de eenheidsstaat en het absoluut gezag van de vorst en anderzijds
geëmancipeerde vertegenwoordigende lichamen, die de verantwoordelijkheid voor
het openbaar bestuur konden en wensten te dragen en die een federale staatsvorm
voorstonden. Het conflict over de constitutie is onlangs één van de belangrijkste
23
factoren voor het uitbreken van de Opstand genoemd .
Werd het conflict over de constitutie in de loop van de tachtigjarige oorlog
opgelost? Geenszins. Dezelfde spanning zat ingebouwd in de Unie van Utrecht
(1579), die tijdens de Republiek als grondwet fungeerde. De Unie van Utrecht had
twee doelstellingen: de vijand weerstaan - om dat te bereiken verenigden de
gewesten zich alsof zij maar één provincie waren - en de gewestelijke souvereiniteit
handhaven. De Unie
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gaf uitdrukking aan de eenheid van de gewesten, maar het Unie-traktaat was tevens
ondergeschikt aan de gewestelijke privileges en de generaliteit gaf steun aan die
24
partij wier inzichten strookten met haar eigen politiek .
De regeringsvorm van de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw
is te karakteriseren als een aristocratisch bestel, getemperd door een monarchale
25
trek, waarbij het stadhouderschap het monarchale element vertegenwoordigde .
Maar het was nog steeds onduidelijk bij wie de souvereiniteit berustte. Dat conflict
werd met wisselend succes in de praktijk uitgevochten. Waren de Staten
oppermachtig, dan werd de provinciale souvereiniteit beklemtoond. Was er een
krachtige stadhouder, dan werd de souvereiniteit van stadhouder en generaliteit
onderstreept. Zowel de voorstanders van de ‘monarchale’ eenheidsstaat als de
verdedigers der provinciale souvereiniteit konden dus met recht een beroep doen
op dezelfde Unie van Utrecht. Het is ironisch dat de aanvoerders van de opstandige
Staten, de prins van Oranje en zijn opvolgers, na verloop van tijd de rol van de vorst
overnamen. Ook zij streefden naar meer eenheid en naar een versterking van het
stadhouderlijk gezag. In de periode die voorafgaat aan dit dagboek, de laatste
regeringsjaren van Maurits en de periode van Frederik Hendrik tot ca. 1640, zien
we een versterking van het Hollandse stadhouderschap.

De Hollandse stadhouder
De stadhouder, vóór de Opstand de plaatsvervanger van de vorst, was tijdens de
Opstand een ambtenaar, een dienaar van de Staten geworden. Het dualisme van
de laatmiddeleeuwse standenstaat was nog steeds zichtbaar in de
stadhoudersfunctie. De Hollandse en Friese stadhouders bezetten in de Raad van
State de eerste plaatsen, zij waren voorzitter van het Hof (van Holland en van
Friesland), maar in de staatscolleges (Staten-Generaal, Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten, Gecommitteerde Raden) vervulden zij het voorzitterschap
niet. Daar konden ze wel aanwezig zijn, maar invloed moesten zij uitoefenen via
tussenpersonen. De stadhouder vervulde de vacatures van de oude landsheerlijke
ambten en ook bij de benoeming van de stadsmagistraten kreeg hij - aanvankelijk
bij wijze van uitzondering en met een beroep op de noodtoestand in oorlogstijd een vinger in de pap.
Toch was de stadhouder geen gewone ambtenaar. De Hollandse stadhouder had
als kapitein- en admiraal-generaal de militaire leiding van de Republiek, hij beslechtte
geschillen tussen de leden van de Unie van Utrecht, hij was belast met de zorg voor
de openbare orde, hij bezat het recht van gratie en het was tevens zijn taak de ware
godsdienst te handhaven. Een eigen, omschreven, taak op het gebied der
buitenlandse politiek had hij niet, maar een krachtige stadhouder zoals Frederik
Hendrik creëerde die wel. Het vorstelijk prestige hechtte zich aan de persoon van
de Hollandse stadhouders, Willem van Oranje, diens zonen Maurits en Frederik
26
Hendrik, Willem II en Willem III .
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De generaliteit
De belangrijkste organen van de generaliteit waren de Staten-Generaal en de Raad
van State. Aanvankelijk vormden zij samen de generaliteit, maar in de praktijk - niet
op papier - verloor de Raad van State deze centrale functie al direct na 1588. De
27
Raad van State had nooit meer macht dan de Staten-Generaal toestond .

De Staten-Generaal
De Staten-Generaal, die zeven, in principe gelijke leden telde, besliste over oorlog
en vrede en over het aangaan van nieuwe bondgenootschappen, zij sloot tractaten,
voerde de buitenlandse politiek, zij hield toezicht op VOC en WIC, bestuurde de
generaliteitslanden en had de hoofdleiding van de landsverdediging. Het college
vergaderde dagelijks in Den Haag en het voorzitterschap wisselde wekelijks. De
Hollandse stadhouder had toegang tot de vergaderingen en een adviserende stem;
hij was geen voorzitter.
De Staten-Generaal werkte met deputaties en commissies. Er waren
vertegenwoordigingen in de maritieme, militaire, diplomatieke en provinciale sfeer.
Zo kon de Staten-Generaal door ter plaatse aanwezige gedeputeerden te velde (de
‘heren staeten’) de beslissingen van de legerleiding controleren en een beslissende
invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Op deze wijze gaf de Staten-Generaal
vorm aan de leiding van de landsverdediging, één van haar hoofdtaken. Er werden
ook vertegenwoordigers naar de verschillende provincies gezonden. Zij hadden een
duidelijk omschreven opdracht; hun taak was uitvoerend en representatief. Deze
deputaties werden bijvoorbeeld ingezet om reeds toegezegde gelden te innen, om
belangrijke generaliteitsbesluiten op provinciaal niveau te laten goedkeuren of om
geschillen te beslechten. Naast deze deputaties met uitvoerende taken ontstonden
er ook commissies met een louter adviserende taak. Zij bestonden voor onbepaalde
tijd, hadden een permanent karakter en telden 8 à 9 leden. Het commissie wezen
kwam vooral na 1650 tot grote bloei, maar in de jaren dertig en veertig zien we reeds
28
een duidelijke ontwikkeling in deze richting .
Tijdens Frederik Hendriks stadhouderschap ontwikkelde een vaste kern uit de
Staten-Generaal zich tot een zelfstandig college (secreet besogne), dat alle
belangrijke staatszaken voorbereidde. Frederik Hendrik probeerde dit secreet
besogne naar zijn hand te zetten. Dat lukte niet altijd. Een afwijkende mening werd
echter niet op prijs gesteld. Willem Frederik noteerde op 15 februari 1646 de volgende
zinsnede in zijn dagboek: ‘Collonel Aluva seide, dat H.H. [Amalia van Solms] had
gevraecht, ofte men den heer Roorda niet uijt Den Haghe soude kunnen quijt worden,
29
omdat hij niet alletijt te buygen is voor den Baes [Frederik Hendrik]’ . De
afgevaardigden werden van vertegenwoordigers van hun gewest steeds meer
dienaren van de Hollandse stadhouder.
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Vooral Holland ging zich in de loop van de jaren veertig steeds heftiger tegen deze
ontwikkeling verzetten. In 1643 stelde Holland de overige provincies voor om de
afgevaardigden ter Staten-Generaal de eed te laten afleggen op een vaste instructie
en nader reglement, zodat de gedeputeerden over belangrijke onderwerpen - zoals
financiën en buitenlandse politiek - slechts met speciale last van hun gewest mochten
stemmen. Het voorstel werd uiteindelijk alleen door Holland en Gelderland
gefiatteerd; in Friesland staakten de stemmen. Frederik Hendrik bleef Willem Frederik
ook in latere jaren onder druk zetten om te voorkomen dat de Friese Staten deze
30
resolutie zouden aannemen .

De Raad van State
De Raad van State bestond naast de Hollandse en de Friese stadhouder uit twaalf
leden (3 uit Holland, 2 uit Gelderland, Zeeland en Friesland en de overige provincies
ieder 1), die hoofdelijk, zonder lastgeving, stemden. Er was evenals in de
Staten-Generaal een wisselend voorzitterschap. De Raad van State had de zorg
voor het leger te land, voornamelijk voor de materiële voorzieningen. Een hoofdtaak
van de Raad van State was het adviseren van de Staten-Generaal. De Raad van
State stelde jaarlijks de uniebegroting, de generale petitie, op, de voortzetting van
de landsheerlijke bede. Tot 1650 bevatte de petitie alle inkomstenbronnen waarover
de generaliteit in het desbetreffende jaar dacht te beschikken. De petities werden
in de voorjaarsvergaderingen der provinciale Staten behandeld. Naast de generale
petitie bood de Raad van State ook de staat van oorlog aan de Staten-Generaal
aan. Van 1628 tot de vrede van Munster werkte men steeds met dezelfde staat van
oorlog. In die periode werd de staat van oorlog beschouwd als een repartitie van
de geconsenteerde lasten, een reeds goedgekeurde basis-begroting, die
onafhankelijk was van de gewestelijke willekeur. Het was dus een specificatie van
de kosten die uit de ordinaris quote werden bestreden. Deze kosten werden naar
evenredigheid over de gewesten verdeeld. Holland droeg ca. 58% van de kosten;
Friesland ca. 11,5% en Zeeland ruim 9%. De Raad van State moest zelf voor het
invorderen van deze bedragen zorgen. Na 1648 werd de staat van oorlog een petitie
en de generale petitie werd een toelichting op de staat van oorlog. Dat had bijzonder
31
nadelige gevolgen voor de financiële huishouding van de Republiek .

De Staten van Friesland en de Friese stadhouder

De Staten van Friesland
In tegenstelling tot Holland, waar de steden domineerden, was in Friesland het
platteland oppermachtig. De Staten bestonden uit vier kwartieren en daarvan nam
het platteland er drie voor zijn rekening: Oostergo, Westergo en Zevenwouden.
Deze bestonden uit respectievelijk elf, negen en tien grietenijen. De elf steden
vormden het vierde kwartier. De grietenij werd bestuurd door de voor het leven
benoemde grietman,
30
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die plaatselijke ordonnanties uitvaardigde, rechtsprak en de generaliteits- en
provinciale belastingen inde. De grietman werd bijgestaan door twee of meer
mederechters of bijzitters, die door de grietman benoemd werden. De grietman
benoemde tevens een secretaris. De steden werden bestuurd door verschillend
32
samengestelde magistraten . Leeuwarden en Franeker kregen pas in 1657 een
vroedschap, terwijl de andere Friese steden in de jaren veertig van de zeventiende
33
eeuw al wel een vroedschap hadden .
De gewone landdag, die een zittingsperiode van maximaal 6 weken had, werd
volgens Guibal sinds 1642 op de eerste maandag van februari geopend. Begin
januari zonden stadhouder en Gedeputeerde Staten de uitschrijvingsbiljetten aan
de grietenijen en de steden. Op de vastgestelde datum van de stemming, de
woensdag voorafgaande aan de eerste maandag in februari, werden de volmachten
voor de landdag gekozen.
De stemgerechtigde stemde zelf of door middel van een lastbrief. Deze lastbrief
moest worden ingediend door een stemgerechtigde of een notaris. Zonder geldige
lastbrief geen geldige stem. Stemgerechtigd waren op het platteland de eigenaren
van in het stemkohier (opgesteld in 1640) geregistreerde percelen. Katholieke
eigenaren stemden niet mee: hun stem bleef slapende. Stemmen geschiedde bij
meerderheid van stemmen per dorp en bij meerderheid van dorpen per grietenij.
Iedere grietenij vaardigde een edelman (een niet-edele grietman of oud-grietman
mocht ook) en een eigenerfde af. Iedere stad vaardigde één volmacht namens de
vroedschap af, en één namens de magistraat. Samen bezaten de twee volmachten
van een grietenij of stad één stem in de landdag. De volmacht moest een originele
procuratie (geloofsbrief) hebben, ondertekend door de volmachten van de dorpen
of de magistraten en vroedschappen van de steden. Het mandaat van de volmacht
gold voor één jaar.
Op de openingsmaandag leverden de volmachten hun procuraties in. Daarna
werd de zitting verdaagd tot donderdag. In de tussentijd onderzochten Gedeputeerde
Staten de procuraties. Soms werd er voor een grietenij of stad namelijk meer dan
één procuratie ingediend. Gedeputeerde Staten en stadhouder besloten dan welk
mandaat wettig was. In 1645 werden de procuraties niet op donderdag, zoals Guibal
stelt, maar op zaterdag afgedaan en in de andere jaren zien wij in de dagboeken
eveneens kleine afwijkingen van het schema. Ook wat de stemming in de dorpen
betreft kunnen enige dagen verschil met het schema van Guibal worden
geconstateerd, maar in grote lijnen klopt het wel. Volmachten moesten geboren of
genaturaliseerde Friezen en op zijn minst ‘liefhebbers’ van de gereformeerde religie
zijn. Onverkiesbaar waren predikanten, schoolmeesters, kerk- en armvoogden, en
34
gesalarieerde overheidsdienaren, uitgezonderd de grietmannen .
Katholieken waren zoals gezegd van stemrecht uitgesloten, maar in de praktijk
functioneerde dit stemrecht indirect wel. De niet-katholieke meier of pachter kon
35
namelijk in plaats van de grondeigenaar stemmen . Katholieken waren volgens de
notitie van Willem Frederik op 5 maart 1648 nog een machtsfactor, waar rekening
mee
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gehouden moest worden: ‘collonel Alua vertelde mij, dat de catolijcken soo groote
macht hier hadden door haer stemmen en dat de kloostermeijers alletijt op haer
36
sijde wahren en dahrdoor beletteden alle inwilligen van middelen’ . Ook op 22
december 1649 werd dit geconstateerd: ‘Jan Alua seyde Ulb Alua gebruickte alletijt
de priesters om de papisten stemmen te hebben, en had hij hemselfs ahn de priesters
37
brieven gegeven om hem in de derde stemme te brengen in Wonseradeel . In de
dagboeken komen we regelmatig de vermelding tegen: ‘Mit catolijcke edelluyden
38
gegeten’, zoals bijvoorbeeld op 26 februari 1648 . Op die manier onderhield Willem
Frederik zijn contacten met een groep die kennelijk nog steeds meetelde in Friesland.
De bepaling dat katholieken in Friesland geen stemrecht hadden, dateerde reeds
uit 1609. De regel werd voortdurend overtreden, zodat de resolutie steeds vernieuwd
39
moest worden, in 1616, 1637, 1647 en 1652 .

Het Mindergetal
De volmachten die voor het eerst compareerden, moesten de eed afleggen in handen
van de voorzitter van het Mindergetal. De Staten van Friesland hadden de
eigenaardigheid dat ze niet gezamenlijk beraadslaagden, maar per kwartier. Een
commissie bestaande uit acht personen, namelijk twee volmachten uit ieder kwartier,
bereidde alle staatszaken, inclusief de landdag, voor en handelde tussentijdse
spoedeisende zaken af. Die commissie werd de Gecommitteerde Staten in het
Mindergetal genoemd. Besluitvorming kwam aldus tot stand. De twee
vertegenwoordigers van ieder kwartier in het Mindergetal gaven in het eigen kwartier
een toelichting op de te nemen beslissing. Zij namen de stemmen op - beide
volmachten van een grietenij of stad hadden samen één stem en wanneer er geen
overeenstemming kon worden bereikt, werd er met halve stemmen gewerkt - en dit
gebeurde bij meerderheid van stemmen. In het Mindergetal probeerde men tot
overeenstemming te komen. Staakten de stemmen, dan schoof men de zaak op
de lange baan. Voorzitter van het Mindergetal was het voornaamste lid van Oostergo.
Al had de stadhouder slechts een adviserende stem, hij had veel invloed op de
40
uiteindelijke besluitvorming .
Op de gewone landdag, het hoogtepunt van het politieke en sociale leven in
Friesland, werd de propositie, de lijst van te behandelen onderwerpen, ingediend.
Deze bevatte in eerste instantie de generale petitie en de staat van oorlog, opgesteld
door de Raad van State. Daaraan werden de eigen Friese punten toegevoegd. De
propositie werd ingediend bij de Staten, die daarna uiteen gingen. Beraad vond,
zoals gezegd, per kwartier plaats. Deden zich later in het jaar nog spoedeisende
zaken voor, dan werden er extra landdagen uitgeschreven, zoals in 1643 om te
beraadslagen over de hiervoor genoemde instructie voor de Staten of zoals in 1647
om te discussiëren over de vrede van Munster en meer in het bijzonder over een
te sluiten ligue garantie met Frankrijk
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en over de vraag of er eventueel zonder Frankrijk een vredesverdrag met Spanje
41
gesloten kon worden .

Gedeputeerde Staten
De propositie werd ingediend door de secretaris van Gedeputeerde Staten, een
college bestaande uit negen leden - de plattelandskwartieren hadden twee en de
steden drie leden -, dat het dagelijks bestuur van de provincie vormde. Zij
vergaderden doorgaans om de drie weken, onder een wisselende voorzitter.
Gedeputeerden voerden de besluiten van de Staten uit, zij waakten over de
provinciale privileges, hielden toezicht op de ambtenaren, riepen de Staten bijeen,
beheerden de financiën en hielden toezicht op het krijgswezen. Gedeputeerde
Staten onderzochten, zoals gezegd, de procuraties van de volmachten en bij
geschillen beslisten Gedeputeerde Staten en stadhouder. Gedeputeerde Staten en
stadhouder benoemden de grietmannen. Het gebouw waar Gedeputeerde Staten
vergaderden werd het College genoemd. In het begin werden Gedeputeerde Staten
op iedere gewone landdag gekozen, vanaf de jaren veertig van de zeventiende
eeuw werden zij volgens een vast rooster voor een periode van drie jaar benoemd.
42
Het was dus een ambulatoir ambt .

Het Hof van Friesland
Gedeputeerde Staten behartigden de regerings- en militaire zaken, terwijl het Hof
de justitie voor zijn rekening nam. Het Hof van Friesland telde twaalf voor het leven
benoemde raadsheren, drie uit elk kwartier. In burgerlijke en strafzaken oordeelde
het Hof in hoger beroep over de vonnissen van de nedergerechten, dat wil zeggen
de grietenij- en de stedelijke gerechten, die slechts zeer geringe misdrijven mochten
berechten. In alle overige strafzaken oordeelde het Hof in eerste instantie en daarop
bestond geen appèl. Het Hof van Friesland was ouder dan het college van
Gedeputeerde Staten. Het was in de landsheerlijke tijd niet alleen het opperste
rechtscollege, maar ook bestuurslichaam geweest.
In 1581 was bepaald dat de taak van het Hof voortaan beperkt zou zijn tot de
justitie. Het gevolg was dat er regelmatig verschil van mening bestond tussen het
Hof en Gedeputeerde Staten over de grenzen tussen regerings- en militaire zaken
enerzijds en justitie anderzijds. In 1635 verloor het Hof zijn enig overgebleven
politieke bevoegdheid. Tot die tijd zorgden Hof en stadhouder samen voor de
raadsbestelling in negen van de elf steden - Leeuwarden en Franeker hadden sinds
1586 een vrije raadsbestelling -, maar in 1635 ontbrandde er een machtsstrijd tussen
Staten en stadhouder. Alle steden eisten en kregen een vrije raadsbestelling, welke
situatie duurde tot 1637, toen de generaliteit de Friese stadhouder te hulp kwam.
Er kwam een commissie uit de Raad van State naar Friesland en deze gaf de steden
nieuwe reglementen, waarbij de magistraatsbestelling aan de stadhouder kwam.
43
De rol van het Hof wat dit bestuursaspect betreft was en bleef uitgespeeld .
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Conflicten tussen het Hof van Friesland en Gedeputeerde Staten
Een wel zeer spectaculair conflict tussen Hof en Gedeputeerde Staten vinden we
44
in de maanden juni en juli 1649 van het dagboek beschreven . Frans van Eisinga,
grietman van Tietjerksteradeel, had problemen in zijn grietenij. Eén van de bronnen
van inkomsten van de grietman was het consentgeld. Van de koopsommen van alle
in zijn grietenij verkochte onroerende goederen beneden de 400 goudgulden ontving
de grietman de 56ste penning (ofwel een halve stuiver per goudgulden à 28 stuivers).
Dit was het zogenaamde kleine consent dat geheel voor de grietman zelf bestemd
was.
In 1584 was bepaald dat de zogenaamde grote consenten (op verkocht onroerend
goed boven de 400 goudgulden) ten goede zouden komen aan de kas van de
grietenij. Daarover merkte Willem Frederik op dat de grietman en zijn secretaris
jaarlijks rekening en verantwoording moesten afleggen aan de gemeente ‘en die
leggen den gritman sooveul stuyvers op de flooreen toe als haer goetdunckt, en
daer de grietman mit kan volstaen nae haer gevoelen om de kosten te houden van
45
de gritenie’ . Goede grietmannen stelden de hoogte van de grote consentgelden
in samenspraak met hun gemeente vast, maar zij die op slechte voet met hun
gemeente verkeerden, moesten jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Zo
waren de wetten van het land, daar diende men zich aan te houden, ook al waren
de grietmannen er tegen, aldus Willem Frederik.
Wie vormden de gemeente? Waren dat vergaderingen van eigenerfden of was
er een apart gemeensliedencollege? Frans van Eisinga had zonder toestemming
van zijn gemeente negen gulden op de floreen (grondbelasting) gezet en hij weigerde
rekening en verantwoording af te leggen aan de gemeente. Het Hof stond erop dat
de negen gulden op de floreen afgeschaft zou worden en dat de gemeente de
boeken mocht controleren. Gedeputeerde Staten stelden zich tegenover het Hof,
maar het Mindergetal kon geen beslissing nemen. Enige volmachten verzochten
de stadhouder in te grijpen, maar Willem Frederik weigerde. Vervolgens greep het
Hof in, Frans van Eisinga werd op 8 juli gevangen gezet. Bemiddelingspogingen
van de stadhouder bij het Hof mochten niet baten. Gedeputeerde Staten en de
stadhouder besloten Frans van Eisinga te bevrijden, desnoods met geweld. De
operatie werd voorzichtig uitgevoerd, voor de zekerheid werd majoor Hans
Botterwech erbij gehaald om het geheel ‘mit soeticheit in 't werck te stellen, 'twelck
geschiet iss in aller stillicheit en sonder moite; de heeren gedeputeerden den
46
deurwaerder ontbiedende, en daermede wass het gedaen’ .
Naar aanleiding van deze gebeurtenis merkte Willem Frederik op dat dergelijke
competentiekwesties op een speciaal daarvoor uitgeschreven landdag aan de Staten
voorgelegd moesten worden. Gedeputeerde Staten dienden eerst goed na te denken
voordat zij zich tegen het Hof verzetten. De raadsheren hadden zeer veel invloed.
Zij waren voor het leven benoemd, terwijl zij tevens over een aanzienlijke hoeveelheid
47
stemmen beschikten, aangezien zij zelf en hun vrienden veel bezittingen hadden .
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Ook na deze kwestie bleven Hof en Gedeputeerde Staten vaak met elkaar van
mening verschillen over hun bevoegdheden. In 1663 namen de Staten een resolutie
aan, waarin het Hof op zijn plicht gewezen werd Gedeputeerde Staten te
gehoorzamen wanneer de Staten niet bijeen waren. Geschillen konden worden
voorgelegd aan de landdag. Het Hof moest zich bepalen tot de criminele en civiele
justitie en diende zich te onthouden van alles wat met de regeringstaak samenhing,
48
zoals het stemmen en de financiën .

Kuiperij
In Friesland kwam veel kuiperij voor. Dat woord had twee betekenissen: misbruik
bij het uitoefenen van stemrecht en het sluiten van verbintenissen tussen
regeringspersonen. Zowel in de grietenij als op de landdag ontstond er jaarlijks een
strijd om de stemmen. Wie veel eigenaars van stemmen op zijn hand wist te krijgen
- en daarbij werden vaak onoirbare praktijken uitgeoefend - werd in een ambt
benoemd. Er waren de volgende ambulatoire ambten te verdelen: afgevaardigde
ter Staten-Generaal, lid van Gedeputeerde Staten, de Raad van State, de Admiraliteit,
de Rekenkamer, het Mindergetal, monstercommissaris en dijkgraaf.
Het kuipen had in de praktijk tot gevolg dat een meerderheid van grietmannen in
een kwartier zich aaneensloot (ligue) en daardoor een minderheid buiten spel
plaatste, zodat alle ambulatoire ambten die aan het kwartier toevielen volgens een
vast rooster over de grietenijen onder die meerderheid verdeeld werden en periodiek
rouleerden. Elk ambt zou voor een periode van drie jaar bekleed worden. Zo'n
verbintenis werd een almanak genoemd.
De eerste almanak, die door de grietmannen van Zevenwouden werd gesloten,
dateerde uit 1635 en had een looptijd van 30 jaar. De belangrijkste reden om een
verbintenis aan te gaan was de wens om gekuip op de landdag te voorkomen en
daarom keurden de Staten en de stadhouder de almanakken niet alleen goed, ze
bekrachtigden deze verbintenissen zelfs. De macht van de grietmannen blijkt onder
andere uit het feit dat zij in Oostergo en Zevenwouden alle ambulatoire ambten voor
zichzelf hadden gereserveerd. In Westergo was dat niet het geval. Daar hadden
beide volmachten van een grietenij er recht op.
In het kwartier der steden bestonden geen almanakken. In de steden verdeelde
49
de stadhouder de ambulatoire ambten over de 22 volmachten van dit kwartier .

De Friese stadhouder
Het Friese stadhouderschap bezat een tamelijk ambtelijk karakter. Evenals de
Hollandse stadhouder bezette hij een eerste plaats in de Raad van State. In de
Friese staatscolleges (de Staten, het Mindergetal, Gedeputeerde Staten) oefende
hij invloed uit via tussenpersonen, terwijl hij evenals zijn Hollandse neef in 9 van de
50
11 steden de stadsmagistraten benoemde .
In de algemene landspolitiek vervulde de Friese stadhouder slechts een
bescheiden
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rol als lid van de Raad van State. Of waren er in zijn perceptie toch meer
mogelijkheden? Zoals hiervoor reeds is opgemerkt vormden de Staten-Generaal
en de Raad van State aanvankelijk samen de generaliteit, maar in de praktijk verloor
de Raad van State deze functie al direct na 1588. Toch zag Willem Frederik beide
colleges in 1643 nog als de generaliteit. Uiterst curieus in dit verband is een
dagboekaantekening van 5 augustus 1647. Amalia van Solms vroeg Willem Frederik
waarom hij geen zitting nam in de Staten-Generaal en Willem Frederik antwoordde
dat hij dat uit respect niet had gedaan, ‘doch sal het soecken te doen; in den Raedt
51
van Staet [staat] het mij niet langer aen’ . Het curieuze is natuurlijk dat de Friese
stadhouder geen zitting had in de Staten-Generaal, maar wel in de Raad van State.
Kennelijk kon naar zijn idee een zetel in de Raad van State ingeruild worden tegen
één in de Staten-Generaal.
In tegenstelling tot de Hollandse stadhouder, die geen instructie had, was de
Friese stadhouder sinds Ernst Casimir wèl aan een instructie gebonden. Willem
Frederik vond deze blijkbaar zo belangrijk dat zijn dagboek er vanaf 1644 steeds
52
mee begint . Om zich ieder jaar opnieuw te herinneren aan welke regels hij
gebonden was? De stadhouder moest de Staten en Gedeputeerde Staten
eerbiedigen. Hij mocht niet om survivance van zijn waardigheid verzoeken, een
curieuze bepaling aangezien er in 1641 met Frederik Hendrik was afgesproken dat
Willem II de Friese stadhouder zou opvolgen, mocht deze kinderloos overlijden. Hij
diende de gereformeerde leer te handhaven, zoals die te Dordrecht was vastgesteld.
De stadhouder mocht geen onroerend goed in Friesland kopen. Bezit betekende
immers stemmen, stemmen betekenden macht en op die manier mocht de
stadhouder zijn invloed dus niet vergroten. Samen met Gedeputeerde Staten
benoemde de stadhouder de meeste officieren die ter repartitie van Friesland stonden
en wij hebben reeds gezien dat hij samen met Gedeputeerde Staten de grietmannen
benoemde en de op de landdag ingediende procuraties beoordeelde. Zonder kennis
van Gedeputeerde Staten mocht de stadhouder geen compagnieën verplaatsen.
Deze bepaling, die zijn macht zeer beknotte, had een reële achtergrond. In 1635
vond er in Friesland een gelijksoortige gebeurtenis plaats als de aanslag op
Amsterdam in 1650. Deze Friese ‘revolutie’ heeft in de geschiedschrijving minder
pennen in beweging gebracht dan de Amsterdamse gebeurtenis, maar is even
interessant.
Problemen tussen Staten en stadhouder kwamen niet alleen in Holland voor, ook
Friesland kende zijn vrijheidspartij. Zo had Willem Lodewijk omstreeks 1600 veel
te stellen met Karel Roorda en de zijnen, terwijl, o ironie, de Friese stadhouder toen
53
namens de Unie hulp kreeg van Johan van Oldenbarnevelt .

De ‘Friese revolutie’
Zoals hiervoor al even is aangestipt berustte de magistraatsverkiezing in de steden
in het begin van de zeventiende eeuw bij het Hof en de stadhouder. In 1635 kreeg
de vrijheidspartij veel macht en ontstond er een machtsstrijd tussen stadhouder en
Staten,
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een strijd die aanvankelijk in het voordeel van de Staten beslist werd. Alle steden
kregen het recht op een vrije raadsbestelling, terwijl de Staten aan het Hof een
instructie gaven, waarbij de magistraatsbestelling uitdrukkelijk verboden werd.
Op het hoogtepunt van de onlusten in 1635 stuurde de stadhouder, Hendrik
Casimir, zonder medeweten van de Staten, soldaten naar Harlingen om de oude
magistraat te herstellen. Deze legermacht zou gevolgd worden door een bezending
bestaande uit de stadhouder en vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. Dit
voornemen werd belet door de magistraat van Leeuwarden en Aitzema beschrijft
deze gebeurtenis aldus: ‘Ende was beslooten by syn Genade ende de
gecommitteerden vande Staten Generael, dewelcke nu al veerthien daghen waren
gheweest tot Leeuwaerden, ten thien uyren s'avonds stillekens te volgen: tot dien
eynde waren de schuyten bestelt: de gedeputeerde hier van de wete krijgende
vergaderde op acht uyren s'avonts om op alles ordre te stellen, brachten middelertijt
soo veel te weghe dat de magistraet van Leeuwaerden vergaderde ende dat door
haer bevel de poorten gesloten bleven: ende wierde alsoo de reyse van syn Genade
ende de gecommitteerde belet: ontrent middernacht wierden booden uytgelaten,
met missiven aen de respective steden om op haer hoede te syn, haer
waerschouende voor sulcke desseyns ende principalijck aen de magistraet van
Harlinghen, dewijl het daer eerst op gemunt was’.
In 1637 kwamen de Staten-Generaal de Friese stadhouder te hulp en nu met
succes. Ze stuurden een bezending van de Raad van State naar Friesland en deze
gaf de steden nieuwe reglementen, waarbij de magistraatsverkiezing aan de
stadhouder kwam. Leeuwarden en Franeker, die altijd al een vrije raadsbestelling
54
gehad hadden, behielden hun vrijheid echter .

De steden
Sinds 1637 had de stadhouder dus veel invloed in het kwartier der steden. Zoals
gezegd was de magistraatsbestelling van 9 van de 11 steden aan hem opgedragen
en zijn wensen werden zelden genegeerd. Bovendien kon hij de ambulatoire ambten,
die de steden mochten bezetten, naar eigen goeddunken verdelen onder de 22
volmachten in dit kwartier. De stadhouder had in iedere stad een vertrouwensman,
die hem adviseerde welke kandidaat voor welke vacature in de magistraat geschikt
was. Deze vertrouwensman maakte altijd deel uit van de vroedschap, bekleedde
veelvuldig het ambt van burgemeester, werd vaak als volmacht voor de landdag
gekozen en kreeg vaak een ambulatoir ambt. De stadhouder werd op deze wijze
uitstekend van binnen uit geïnformeerd. Niet alleen de Friese, ook de Hollandse
stadhouder werkte met vertrouwensmannen. Het was een beproefd systeem, dat
55
Maurits in 1618 zeer goede diensten had bewezen .

De religie
Als stadhouder was het Willem Frederiks taak de ware religie, zoals die te Dordrecht
was vastgesteld, te beschermen, zo luidde zijn instructie. Willem Frederik was een
54
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trouw kerkganger. Als regel ging hij op zondag, woensdag en vrijdag naar de kerk
en op zon- en feestdagen meestal tweemaal. Uit zijn aantekeningen blijkt dat de
Oranjes minder trouwe kerkgangers waren. Opvallend zijn de geestelijke passages,
eerst aan het eind van het jaar; aan het einde van de dagboeken zelfs aan het eind
van iedere maand, waarin hij zich verantwoordde voor God. Hij legde rekenschap
af van zijn daden. Een puriteinse trek? Willem Frederik werd in ieder geval als een
zeer precies calvinist gezien. Naar zijn mening was Mary Stuart al bijna
rooms-katholiek en met Amalia van Solms verschilde hij eveneens van mening:
‘Sprack H.H. oock van de religie, van 't ordeel, van d'opstandinge en was niet mit
56
mij eens’ . Hij discussieerde graag met katholieken als Herema en Hemmema over
het geloof. In 1648 noteerde hij: ‘Met Hemmema, Alua, collonel Herema gegeten,
van het geloove gedisputeert’ en even verderop: ‘Mit Herema gegeten, van de religie
57
ende het heilige nachtmahl gediscoureerd en gedisputeert’ . En op 17 april van
datzelfde jaar bekeek hij samen met Hemmema de katholieke huiskapel van diens
58
broer . Aan het eind van het jaar 1647 noteerde hij het volgende versje, dat
misschien zijn visie geeft op de verschillende geloofsopvattingen:
Den ijver van een papist
't Goet leeven van een menist
De leere van een calvenist
59
Maecken tsaemen een recht Christ .

Het was voor Willem Frederik, evenals voor de meeste bestuurders uit zijn tijd,
vanzelfsprekend dat de kerk onder toezicht van de overheid stond. Een poging van
de kerk in 1645 om zich te ontworstelen aan de macht van de overheid en de invloed
van de oligarchie op de kerk te verkleinen mislukte. Over het voorstel van de kerk
om het kerkelijk stemrecht alleen aan lidmaten toe te staan, vinden wij de volgende
notitie: ‘'twelck recht tegens het landts resolutiën strijt, en daerom is het niet
aengenomen’. De nieuwe resolutie, waarvoor Willem Frederik zelf het concept
opstelde, hield vast aan de oude regeling. Alleen eigenerfden (geen ‘kooters’)
bezaten stemrecht, ook al woonden ze niet binnen de gemeente en ook al waren
60
ze slechts liefhebber, geen lidmaat van de gereformeerde kerk .

Via Munster naar Amsterdam
De dagboeken bevatten veel notities over de algemene politiek, zoals de politieke
betrekkingen met Engeland, Zweden en Denemarken, de vredesonderhandelingen
te Munster en de steeds slechter wordende relatie tussen de Hollandse stadhouder
en de
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Staten van Holland, een strijd die een hoogtepunt bereikte in het geschil over de
troepenreductie en die zou culmineren in de ‘aanslag’ op Amsterdam in juli 1650.
Deze laatste twee punten, de vredesonderhandelingen te Munster en de moeizame
relatie tussen stadhouder en Staten, zullen hieronder nader worden toegelicht.

De vrede van Munster
De voorbereidingen voor de vredesonderhandelingen te Munster startten reeds in
1643. Vanaf dat jaar was men bezig met het vaststellen van een instructie voor de
61
gezanten . Op 5 december 1645 legden de ambassadeurs naar Munster eindelijk
de eed af. Willem Frederik zou oorspronkelijk als extra vertegenwoordiger namens
de Unie de besprekingen te Munster bijwonen, maar dat plan werd door Holland
getorpedeerd, zodat de Friese stadhouder geen deel uitmaakte van de delegatie,
62
die op 5 december vertrok .
In januari 1646 wisselden beide delegaties volmachten uit, die door beide zijden
becommentarieerd moesten worden. Frederik Hendrik wenste de gesprekken stop
te zetten, totdat de nieuwe volmachten gearriveerd zouden zijn, terwijl Holland dacht
door te gaan met de onderhandelingen. Holland had haast, Frederik Hendrik niet.
Eind april bereikten zij een compromis en vertrokken de onderhandelaars van de
63
Republiek weer naar Munster , waar op 25 juli overeenstemming werd bereikt over
70 voorlopige artikelen. Slechts enkele geschilpunten over de koloniën en de meierij
64
van 's-Hertogenbosch waren overgebleven . In september stelde Holland voor te
gaan onderhandelen over vrede; tot dusverre was er slechts over een wapenstilstand
van 30 jaar gesproken. Het Hollandse voorstel werd ter fiattering naar de provincies
65
gezonden .
Hoe was dit mogelijk? Frederik Hendrik, die zich eerst tegen de onderhandelingen
verzette, was in de zomer van 1646 geheel voor de vrede gewonnen. Die ommezwaai
verraste velen. Willem Frederik zocht de oplossing van het raadsel in het aandringen
van Amalia van Solms en in de slechte lichamelijke en geestelijke toestand van de
Prins. Op 5 augustus 1646 noteerde hij: De heer van Brederode ‘seide oock, men
moet de vrede hebben, het kost wat het kost; H.H. is der oock seer toe geneicht en
drieft het heel sterck. - De Francen die protesteren der tegen en willen H.H. groote
presenten doen, alse verandert van opinie en veul duysent kroonen vereeren, doch
ick geloof niet dat het helpen sal, omdat S.H. indispositie niet toelaet langer in den
66
oorloch te continueeren; 't lichaem en de memori iss te swack’ . Daar kwam nog
bij dat Frederik Hendrik weigerde taken over te dragen aan zijn toekomstig opvolger
67
Willem II, die fel tegen de vrede was , zoals bleek op 31 augustus 1646: ‘Prins
Wilhelm had eenighe discoursen mit H.H. over den vrede; prins Wilhelm is er tegen,
68
H.H. wil vreede hebben en kregen harde woorden’ . Inmiddels discussieerden de
provincies over het voorstel
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een trèves voor dertig jaar in vrede te wijzigen. Alleen Zeeland was tegen, maar in
november 1646 werd een compromis bereikt en op 27 november vertrokken de
onderhandelaars weer naar Munster.
69
De onderhandelingen gingen voor Frankrijk veel te snel . Op 27 december 1646
stuurde de Franse regering onderhandelaar Servien uit Munster naar Den Haag om
een nieuw tractaat ter garantie van de vrede, een zogenaamde ligue garantie, te
sluiten, maar in feite om de vrede met Spanje te voorkomen. Het mocht niet meer
baten. De belangrijkste geschilpunten met Spanje waren op 30 december 1646 uit
70
de weg geruimd , waarna de overeenkomst op 7 januari 1647 getekend werd. Het
enige serieuze geschilpunt betrof de religie in de meierij van 's-Hertogenbosch.
Holland wenste geen nieuw tractaat met Frankrijk, terwijl Frankrijk zich bleef verzetten
tegen een vrede met Spanje. Inmiddels was Frederik Hendrik gestorven. De
onderhandelaars confereerden regelmatig met Servien, maar resultaat bleef uit.
Begin april stelde Holland voor de Spaanse onderhandelaars te Munster naar Den
71
Haag te laten komen om uit de impasse te geraken. Friesland stemde toe, de
andere provincies niet.
De toespraak van Willem Frederik op 13 april 1647 tot de Friese Staten om het
72
Hollandse voorstel te bespreken noteerde hij later integraal in zijn dagboek . Hij
stelde hierin voor vrede met Spanje te sluiten. Een gegarandeerde vrede, dus een
vrede inclusief Frankrijk, had zijn grote voorkeur, aangezien zijn vertrouwen in Spanje
gering was. Het had naar zijn idee zin de Spaanse onderhandelaars naar Den Haag
te ontbieden. ‘Men behoort sijn best te doen om Vranckrijck te contenteren en hem
tegemoet te voeren de nootwendicheit van de vreede, de scharsheit van de provintiën
en hem tot vreede te raeden ende te versoecken en sooveul satisfactie te geven
als doenlijck iss door een ambassade en expresse besendinge, [118] want als
Vranckrijk vast staet op de guarantie en dese landen op haere opinie, dat se daer
niet aen geholden sijn, soo sie ick gheen beter middel als de ambassade; wil
Vranckrijck noch niet luysteren, soo moet men van twee quaeden eene kysen en
het minste; ‘twelck nu 't minste quaet iss, dat laet ick alle verstandighe oordelen’.
In juli werden de besprekingen met Frankrijk voortgezet, maar leverden weinig
op, terwijl in oktober de onderhandelingen met Spanje werden hervat, met als
resultaat dat het vredestractaat op 30 januari 1648 te Munster getekend werd. Het
verdrag zou in maart te Munster geratificeerd worden, maar de provincies waren
nog niet gereed. Het officiële advies van Friesland kwam op 30 maart. Willem II
probeerde de ratificatie nog op te schorten, maar Willem Frederik had daar geen
oren naar. Friesland had de ratificatie inmiddels immers goedgekeurd. De officiële
ratificatie vond plaats op 18 april 1648, ook al bleven Utrecht en Zeeland tegen. De
73
Republiek vierde op 5 juni de overwinning met vreugdevuren .
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Willem Frederik was een realistisch politicus. Hij zag in dat Holland koste wat het
kost vrede wilde hebben. De succesvolle vredesbesprekingen waren zijns inziens
het gevolg van de ommezwaai van Frederik Hendrik in de zomer van 1646. Het had
geen zin een onomkeerbaar proces te stuiten. Willem II, die zeer tegen de vrede
was, kon in deze maanden geen al te grote vuist maken. Zijn inhuldiging als
stadhouder van Holland liet op zich wachten en vond uiteindelijk plaats op 23 januari
74
1648 . Toen was de vrede met Spanje al niet meer tegen te houden.

De ‘aanslag’ op Amsterdam
Zoals gezegd ontwikkelde een vaste kern uit de Staten-Generaal zich tijdens Frederik
Hendriks stadhouderschap tot een zelfstandig college (secreet besogne), dat alle
belangrijke staatszaken voorbereidde en dat naar Frederik Hendriks pijpen danste.
Amalia van Solms merkte enige maanden na het overlijden van haar echtgenoot
op dat Frederik Hendriks regering in de Republiek tot de instructie uit 1643 ‘apsoluyt’
was geweest. ‘S.H. had sooveul autoriteit gehad alsof hij souverain wass geweest,
en dat hier geen souverain soo geluckich kost wesen als S.H. ettelijcke jaeren
geweest wass, doe hij alless afdede mit de commissarissen van de provintiën
75
gecommitteert uyt Haer Hoochmogende vergadering’ .
De gewestelijke afgevaardigden waren dus dienaren van de Hollandse stadhouder
geworden, een ontwikkeling die in 1643 door Holland met de befaamde instructie
werd geblokkeerd. De afgevaardigden ter Staten-Generaal werden toen aan een
instructie gebonden, waardoor zij over belangrijke onderwerpen slechts met speciale
last van hun gewest mochten stemmen. Holland en Gelderland fiatteerden dit
76
besluit . Reeds tijdens zijn leven werd Frederik Hendriks macht dus ingeperkt.
Daarvan was hij zichzelf ook bewust: ‘des soomers ben ick in 't velt tegens mijne
vianden en als ick te huys kome en mene rust te hebben, dan heb noch meer moite
77
mit de heeren Staeten van Hollandt als mit de viant’ .
Dat Frederik Hendriks krediet zeer verminderd was, blijkt ook uit de volgende
opmerking van Bicker: ‘S.H. gaet af, en verliese alle daech aen hem, en sterft hij,
78
soo leggen wij overhoop’ . Deze mening werd gedeeld door leden van de Hollandse
en Utrechtse ridderschap, respectievelijk Wigbold van der Does, heer van Noordwijk,
Adriaan van der Mijle, heer van Bleskensgraaf, en Gerard baron van Reede, heer
79
van Renswoude, die tevens lid van de Raad van State was . Renswoude raadde
Frederik Hendrik aan anders met de Staten en steden van Holland om te springen,
namelijk ‘civijl, affabel, beleeft, aentreckent, waerdoor se souden gelieft worden,
geërt, gerespecteert’; een advies waar Willem Frederik zich bij aansloot, anders
zou het wel eens fundamenteel mis kunnen gaan met het huis Nassau. ‘Ick hoop
prins Wilhelm sal
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het oock soo doen; doet hij anders, sal het hem slim daerom gaen en slimmer als
S.H., want hij heeft geen kredijt noch respect. - Rinswoud seide mij, dat hij gehoort
had dat de Staeten gehoopt hadden, dat S.H. soude sterven desen soomer, en dan
80
souden sie prins Wilhelm een nieuwe instructie maecken’ . De Prins was volgens
Willem Frederik in 1646 lichamelijk en geestelijk al zozeer verzwakt dat hij teveel
gezag aan de Staten-Generaal had afgestaan. Dat zou prins Willem duur te staan
komen: ‘want comen se eens in die gewoonte, die sullen se hauden, en dan sal
prins Wilhelm niet licht daer weder in comen, want sie sijn het heele huys van Nassau
81
moede’ .
Dus toen Frederik Hendrik stierf, was het gezag van de Hollandse stadhouder
reeds ernstig verzwakt. De schermutselingen bleven niet uit. De gevreesde instructie
kwam er niet, maar Willem II moest tot 23 januari 1648 wachten, voordat hij als
stadhouder van Holland werd ingehuldigd; de andere provincies waren Holland
voorgegaan. Op dat moment kon het vredestractaat met Spanje niet meer
tegengehouden worden en zo had Holland een lastige tegenstander gedurende een
vitale periode tijdens de onderhandelingen op een zijspoor gerangeerd. De irritaties
en schermutselingen namen toe. Verschillende steden eisten een vrije
82
magistraatsbestelling en Willem II greep te Nijmegen en Dordrecht in . Sinds de
vrede getekend was, wilde Holland de troepen reduceren, terwijl de Raad van State
zich daartegen verzette.
Begin oktober 1649 sloeg de vlam in de pan, toen de Staten van Holland besloten
tegen het advies van de Raad van State in op eigen gezag de vreemde compagnieën
te reduceren van 70 naar 50 man. Ook Zeeland had in het verleden (1626)
geprobeerd op eigen gezag troepen te ontslaan, maar de Staten-Generaal verzette
zich daar toen met succes tegen door een beroep te doen op een resolutie uit 1623,
83
die stelde dat een dergelijke handelwijze strijdig was met de Unie . Op 18 oktober
noteerde Willem Frederik een gesprek met Willem II over de troepenreductie. Holland
zou met behulp van de Staten-Generaal tot rede gebracht moeten worden, ‘doch
als Hollant alleffenwel voort wil, dan moet men 8 off 9 vangen en wechbrengen te
Lieroordt of in Viaenen: Bicker, Ruisch, Keiser, Stellingwerf, Pau, Oetjens, Beveren,
Swyten, opdat als de hooffden wech sijn, dahr geen hart off beleit sie, en dat bij de
84
goede steden gevoecht, sal 't wel gaen’ . Vervolgens zou men in de steden de wet
moeten verzetten, zoals Maurits in 1618 had gedaan, terwijl Willem II evenals Maurits
85
in alle steden twee of drie spionnen moest hebben . In november besloten de
Staten-Generaal een bezending naar Holland te sturen. Willem Frederik schatte de
mogelijkheden voor de Prins somber in: ‘hij kan noit goedt doen, niet winnen en mit
hardichheit noch weiniger; hij moet se mehr sien, spreecken, eeten mit haer en
caresseren se, soo sal het wel wesen, betaelen sijn schulden, leeven wel, 'twelck
86
de gemainte sehr in 't ooch heeft’ .
Willem II wist inmiddels niet echt wat hij aan Willem Frederik had, omdat de
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voorzichtige Willem Frederik zich nog niet duidelijk over de kwestie had uitgelaten;
87
dat gebeurde pas eind november . Inmiddels werden ook de predikanten voor de
88
goede zaak ingeschakeld en startte Willem II een pamflettencampagne : ‘S.H.
seyde mij, dat een predicant van Amsterdam had hem gesproocken en gesecht, wij
hebben de gemeinte ahn de handt, sullen lustich predicken, wie moeten de
armyniaenen wechjagen, die schelmen willen de religie veranderen en ons den
Spagniaert oovergeven, hetwelcke sehr goet iss, want de predicanten veul goetz
kunnen doen bij de gemeinte oft quaet. - S.H. wil boeckens en passquillen laeten
maecken tegens diegenige die soo loopen om het landt in danger te stellen en weder
ahn Spagniën te brengen, 'twelck de gemeinte oock sal animeren en doen opwecken.
- Hij wil drie randevous maecken. - Hij sal drie miljoen hebben gereet in tijt van noot
en van sich selfs op twe [miljoen] op Orange uyt Vranckrijck. - Hij sal te Dieren de
saecken ooverleggen en vaststellen in april of meert 1650, oft dat het jahr iss dat
de sterren beduiden, doe de maen tuschen Mars en Saturnus stond, 'twelck
89
verandering van regering beduit’ . Het hele draaiboek voor de ‘aanslag’ op
Amsterdam in 1650 en de gebeurtenissen direct daarna lag dus in oktober en
november 1649 al gereed en kwam duidelijk uit de koker van Willem II. Willem
Frederik ging op weg naar Friesland even langs Amsterdam om de militaire
mogelijkheden aldaar te onderzoeken en hij constateerde dat het mogelijk zou zijn
met 10 of 20 man ‘van binnen en van buyten’ Amsterdam bij verrassing te
90
‘bemechtigen’ .
Over het verdere verloop van de gebeurtenissen worden wij niet ingelicht,
aangezien het dagboek over 1650 ontbreekt. In 1651 keek Willem Frederik terug
op de gebeurtenissen uit 1650. Over de aanslag op Amsterdam merkte hij op ‘'t
welck heel onnosel, slecht en droevich misluckte’. Het overlijden van de Prins deed
al het goede werk van die zomer teniet ‘en verliest niemantz meer als ick daerdoor,
want mijnen besten vriend is wech, en heb ick om sijnent wille veul vrunden verloren
en mij veul vianden gemaeckt, en nu is mijn vrundt wech, en mijne vianden holde
91
ick en kriger noch alle daeghe meerder in Hollant’ . Er waren volgens Willem Frederik
dus zeker mogelijkheden voor de Hollandse stadhouder geweest om zijn gezag
blijvend te versterken, indien hij in leven was gebleven.

De Friese stadhouder als dienaar: Gloria Parendi
Er zijn zeker parallellen in de ontwikkeling van het stadhouderschap in Holland en
Friesland aan te wijzen. Beide stadhouders kregen te maken met opstandige steden,
die een vrije raadsbestelling wensten. De Hollandse stadhouder had de vrije
beschikking over het leger. De bewegingsvrijheid van de Friese stadhouder was op
dit terrein reeds ingeperkt. De Hollandse stadhouder had beduidend meer macht,
zodat hij ook meer te verliezen had. Toen Holland de macht van de stadhouder
verminderde door een deel van het leger af te danken, verzette prins Willem zich
dan ook. De Friese stadhouder
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was zich daarentegen meer van zijn beperkingen bewust en handelde voorzichtiger.
92
Zoals uit deze dagboeken blijkt, hield Willem Frederik zich strict aan zijn instructie .
Hoewel zijn formele macht aanzienlijk geringer was dan die van de Hollandse
stadhouder, moet zijn informele invloed toch niet onderschat worden. Juist door de
steeds wisselende coalities, zowel in de steden als op het platteland, kon de Friese
stadhouder als een stabiliserende factor werken. Daarvan was hij zich zeer bewust.
Op 30 september 1647 noteerde hij bijvoorbeeld over de wisselvalligheid van de
Friese coalities: Dit is een wonderlijk land. Men kan op niemand staat maken. De
grootste vrienden van vandaag zijn morgen elkaars bitterste vijanden. De coalities
93
wisselen elkaar af als eb en vloed en dit gaat tot in het oneindige door . Op 4 januari
1649 dacht hij daar nog steeds zo over: ‘Collonel Alua heeft gelijck, die seit het
kieven en raesen van die edelluyden hier te lande is maer geckernie; die malckander
dit jaer voor een schelm en dief schelt, die sijn het ander jaer de beste vrunden
weder. Exemplen alle daech’. Hij had ook geen illusies over zijn eigen functioneren:
‘want sie mij niet wieder estimeren als haer interes gaet; doe ick haer goet en wat
se willen, soo is het voor die tijt wel, maer als daerna weder niet naer haer sinn haer
94
help, soo is al het voorgaende vergeten’ .
In 1647 had hij hierover al opgemerkt: En daarom moet ik heel voorzichtig zijn,
mij niet bemoeien met ‘haere cuyperij, haere aliantiën, haere teyckeninghe ende
95
verbonden, want sie kunnen se niet holden’ . En even verder treffen wij een notitie
van gelijke strekking aan: Ik moet voorzichtig zijn, met overleg te werk gaan, niets
doen wat in strijd is met de privileges en wetten, opdat ik ze geen reden geef om te
klagen ‘wandt dit een ongestuym, veranderlijck volck is, nijdich, jaloux,
quaetspreeckent’. Als ik niet precies doe wat zij zeggen, dan wil ik souverein zijn,
maar als zij zelf de privileges met voeten treden - wanneer zij bijvoorbeeld tegen
hun eed de magistraat van Leeuwarden willen veranderen (en een bloedbad dreigen
aan te richten) - dan is dat goed en wanneer men die boze opzet belet, dan deugt
96
men niet en is het in strijd met de privileges . Kortom hij zag zichzelf als een
‘politicuss’ die tussen de partijen door moest laveren en zich niet in zijn kaart mocht
97
laten kijken .
Hoe zag Willem Frederik zijn eigen taak? Hij zag zich als een dienaar van het
land, die het beste met de Republiek voorhad en die het land evenals zijn voorouders
trouw zou blijven. Hij zou zich roem en eer verwerven door het land te dienen, een
wat vrije vertaling van zijn devies ‘Gloria Parendi’. Hij zag zijn toekomst verbonden
met de Republiek. Interessant is in dit verband een twistgesprek met Amalia van
Solms op 20 juni 1646. Amalia raadde Willem Frederik aan de hertogstitel te
verwerven, maar die voelde daar toen niet voor en hij noteerde: ‘daer ick geen sinn
aen heb, uyt oorsaeck omdat ick noit uyt dit landt meine te gaen en dat ick daeraf
verseeckert was, dat ick
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alletijt soude blieven’. Amalia was daar niet zo zeker van, want zij merkte op, wie
98
weet jagen ze ons allemaal nog eens het land uit ! In 1647 gaf Willem Frederik een
lijstje ‘Consideratiën waerom onss huys meer redenen heeft het landts beste te
soecken als yemantz,’ bestaande uit acht punten. Zolang de Republiek zou blijven
bestaan, zolang ook zou Nassau een onsterfelijke naam hebben, aangezien de
leden van dat huis goed en bloed voor het land hadden opgeofferd. Bovendien
bekleedden zij lucratieve ambten en waardigheden in de Republiek en had de familie
in de Republiek een aardig bezit vergaard. En om al deze redenen genoten ze in
Duitsland en daarbuiten veel aanzien. Bovendien was de religie vrij, er was zekerheid
en het huis Nassau was geliefd bij het volk. Kortom: Willem Frederik had er alle
belang bij de Republiek trouw te dienen. Hoewel hij in 1654 door de Duitse keizer
in de rijksvorstenstand werd verheven, lag het interest van zijn familie in de
99
Republiek .
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[Dagboek 1643]
[0]
Dat van Van der Ley ende Ouma. - Graf Hendrick te schriven. - Mijn klederen te
sien van'dt leger. - N.B. Secretarius Atsma te spreecken... non... antequam... et...
1
quod... . - Niet te vergeten het halve million tot de legerlasten prompt te leveren. Tjalling Eissinga, Ipe Dauma te spreeken. - Het requeste van mijn nicht van Nassau,
de wedue [Christine gravin van Erbach]. - De wedue ende vrau van Schwartzemburch
[Doed van Holdinga] request. - Walteri te spreecken. - Bellanus te spreecken. 'tgene de professoren van Franicker begeren. - De procureur-general [Wibrandus
Geldorpius] te spreecken. - Niet te vergeten 'tgene van den heer en raetsheer Nijs
hebbe. - Mit de heeren oover te leggen aengaende de stadt Dockum neffens de
Armyniaenerie of de questi tuschen somige inwoners mit de burgemeesteren en
vroetschap.

[1]
Burgemeester Bourum te spreecken, Burmania ende de andere saecken des landts.
- Nae Groeninghen te schrieven, aen de gedeputeerden, twee van de Stadt en twee
van 't Landt. - Aen S.H. te schrieven, dat den landtach geëindicht N.B. - De heer
Viersen en schepen Itsma te spreecken aengaende mijn nicht. - Zeedert anno 1626
heeft men beginnen voor het eerste mael te negotiëren en daerna in 't jaer 1635,
1636, '37, en sedert die tijt is het credijt van de provincie uytgeweest, want sie
betaelden geen interes aen niemants niet. N.B. - Extraordinaris contablen, dat is te
seggen de verpachtinge in de schansen, steden ende forten, de contributie van
Limburch, Lutzemburch ende de Ooverquartiren, dat den Raedt van Staet onder
sich heeft en gheen reeckeninge aen de Generale Reeckenkamer en doet, die het
pretendeert N.B. - Niet te vergeten wat vaeder Abram voor complimenten maeckte,
als hij voor de magistraet van Lewarden quam om haer te spreecken, dat hij onder
de schorsteen ginck sitten, om de heele magistraet in 't gesicht te kunnen sien, als
hij haer aensprack N.B.

[2]
1. De Staeten van 't landt voor te draghen, of 't quam dat de schrievers niet
betaelden, dat de heeren gedeputeerden neffens mij worden belast om ordre daerop
te stellen ende den schriever in gebreecke blievende, nae aengemaent te sijn, te
moghen casseren. - 2. Oock dat de heren gedeputeerden belast wierde op middel
te dencken, ingevalle de schrievers qualijck betaelden, dat se twee tonnen goldts
souden willen lichten op ses of seuven ten hondert en daer de stadt Lewarden op
aen te spreecken, of sie het lichten woude, omdatter den dienst van 't landt aen
gelegen is, dat de milicie betaelt wort. - 3. Omdat de Vriesche capteins, die credit
en kennis hebben, sich wel sullen kunnen redden, maer die uytlanders, die manier
en gelegentheit van 't landt niet wetende, sullen derbij tekort komen, ende alsoo sol
de heele militie in ruijn loopen ende nu slimmer sijn als van tevooren, dewiele den
dienst van 't landt hieraen geleghen is, behooren de heren hierop te letten, dan mit
de millitie moet men het landt staende holden en deffenderen. - 4. Aengaende de
1

Op de plaats van de puntjes zijn woorden doorgehaald of onleesbaar.
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stadt Dockum mit de heren gedeputeerden en de heren van den Hoove te spreecken,
die neffens mij daertoe gecommitteert sijn.

[3]
De stadt Franicker ahnghaende Het Bildts ontfangher [Cornelis Arjens] te spreecken.
- Aen de Ammeraliteit te Dockum te spreecken of te schrieven aengaende Van der
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Ley en Ouma. - En met de heren officieren, dat de heren ghedeputeerden het gelt
sullen lichten tot schaede van de schrievers en de capteins die daeroover klachtich
worden, te mainteneren. - De heer Andree te spreecken aengaende de Poolsche
edelluyden [de studenten Symon Carolus en Joannes Oginsky van Vilnius en
Mattheus Hoffmans van Nascuits], die op het Blockhuys sitten, alsoock van weghen
het proces van de heer van Camstra. - De heren gedeputeerden des landts resolutiën
voor te leesen. - Mit de heren gedeputeerden te spreecken aengaende de betalinge
der militie alsoock aengaende het gelt dat de schrivers voor het landt verschooten
hebben. - Alsoock van de tractamenten die hoogher gaen als den Raedt van Staet
ordre mitbrengt. - De heren gedeputeerden te spreeken aengaende de compagniën
die vacant worden, om Adelens en Wopke Roorda's will, die afgedanck sijn geworden
in 't jaer 1643 op seeckere beloften. - Van weghen de olde en lamme soldaten mit
de gedeputeerden te spreecken, dat nodich is dat se van haer capiteins atestatie
brenghen, hoe out en hoe lang gedient.

[4]
De heren voor te draghen, of 't quam dat de schrievers niet betaelden en voldaeden,
of de heren aen dese stadt versochten twee tonne golts te lichten op 7 ten hondert,
om daeruyt de twee maenden te vinden die de schrievers noch bie de compagniën
moeten doen, dewiele datter veul niet gelts genoech hebben om te voldoen. - De
Vriesche capteins die kunnen haer redden, die kennis van saecken hebben, oock
credijt, maer de Fransche, Engelsche, Schotten die komen derbij tecort, omdat se
gheen kennis hebben noch credijt; daerom dient erop gelet. - De heren
gedeputeerden en mij te belasten daerop te letten ende te straffen de schrievers
2
die de capteins nae desen niet wel betaelden, ende te casseren . - Ende de stadt
te versoecken ende oock dieselfde macht ende autoriteit te geven de schriever in
gebreecke te stellen. - 'tselfde oock aengaende Dockum neffens de leeren der
kercke.

[5]
Ipe Dauma te spreecken. - Aen graf Fritz te schrieven. - Aen prins Willem te
schrieven. - Aen S.H. te schrieven aengaende 't landts saecken. - De sadell voor
Van der Meulen. - 'tgene mij de heer Boulens gerecommandeert heeft, niet te
vergeten. - Aen Jelis de Bruxelis te schrieven. - Aen Kasembroot te schrieven. Julius Eissinga, Ritske Eissinga te spreecken. - Saeckema twe te recommanderen
tot secretaris, Minne Laurenssoon en Uuma, de bisitter van Aluva. - Aen de koninghin
van Bohemen te antwoorden aengaende de Poolsche edelluyden. - Burgemeester
Bourum te spreecken. - De heer Haubois te spreecken. - De stadtssecretarius
[Godefridus Jorritsma] te spreecken aengaende 't resolutieboeck.

[6]
2

Elke compagnie had een compagnieschrijver die de soldij uitbetaalde en die de daarvoor
benodigde gelden ontving van de generale ontvangers der grietenijen. Guibal, Democratie,
53.
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De heer Nijs te spreecken aengaende die van Dockum haer questie. - De heren
Haubois en Jacobi te spreecken. - Aengaende d'oude leveray. - De heer Rispens
te spreecken. - De heer Donia. - Widefelt te spreecken. - Twe pointen; de
reeckenmeesters te belasten eerst de goede ordre ende de misusen te veranderen.
- Ten anderen de reeckenmeester te belasten, dat se de reeckeninghen aengaende
de verkoften goederen in te eischen, dieselfde af te doen op straffe van henlieden
of de ontfanger, die in gebreecke blieft.
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[7]
De heer Viersen aengaende d'ontfanger van Het Bildt. - Jurgjen van der Ley tot
klerck van de heren raeden te Ammeraliteit te Dockum te recommanderen tot
secretarius van Sackama. - En Uma om Van der Ley plaetz te hebben als klerck,
als hij secretarius van Sackama [wordt]. - Niet te vergeten de abuisen die der
geschieden van de boden aen de Staeten van 't landt te kennen te geven N.B. - Jan
3
Kock te spreecken aengaende de kleine mannekens ende de kriegsofficiren en
instrumenten van mijn heer broeder saligher. - D'instructie van den ontfanger-general
van de secretarius Scheltinga t'eischen. - Bourum aengaende Viersen te spreeken.
- Tjalling Eisinga idem. - Niet te vergeten de brieven wech te leggen. - 'tgene mij de
schepen Ietsma heeft gerecomandeert aengaende sijn neef tot veendrich.

[8]
Widefelt te seggen, dat hij Walsdorp van de compagnie spreeck ende ordre stelt,
dat se compleet is, off men sol derin versien. - Widefelt te seggen van Aernem en
de Lijmers en daerop te letten mit Frenck. - Ipe Dauma te spreecken aengaende
Boritius. - Tjalling Eissinga idem. - Gritman Saeckema van weghen Van der Ley en
Ouma. - Het request van den ritmeester Hum neffens sijne ruyters. - Loo te spreecken
aengaende Gachet. - De schrievers die noch niet geteyckent hebben, te laeten
teyckenen.

[11]
Hetgene mij Fockens Eringha heeft geseit aengaende de Leppedijck, dat als
Haersma mit Roorda will ghaen, dat hij dan niet meer van de Leppedijck solde
spreecken. - N.B.
3/13 [januarii] the first time uut. - Burgemeester Bourum aengaende den
sijckentrooster Hendrick Hermens. - Den heer Scheltinga te vraeghen, off alle de
schrievers geteyckent hebben, en te begeren dat hij sorge draecht die niet
geteyckent, noch te laeten teyckenen. - De griffir Glinstra te spreecken aengaende
het process van Unia. - Veuglin van de schilderiën van mijn olders. - De
keuckenschriver aengaende de livrey. - Heer Cempe Donia te schrieven. - Saeckema
de raetsheer te spreecken aengaende sijn broeders secretari ende presentatie van
Vermees, 5000 [gulden].

[12]
Den raetsher Viersen te spreecken. - Den heer burgemeester Bourum aengaende
den grietman Grovesteins. - Au Très-Révérend Père le Père Jellis de Bruxellis de
l'Ordre de Sainct François à Pamall prez de Bruxellis ou à Limburch N.B. - De heren
gedeputeerden te recommanderen de saeck van de betalinghe der militie, de

3

De loden soldaatjes die door Willem Lodewijk en Maurits werden gebruikt.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

4

schrievers, oock der apointeerden . - Oock de heren gedeputeerden voor te draghen
5
aenghaende de uytschrivinge van den landsdach . - Oock van de heren
reeckenmeesters. - 't Half milion legerlasten. - Drie heren gedeputeerden ende vier
uyt de heren van den Hove om dat werck van die van Dockum off te doen, Cempe
Donia, Aisma, Haubois, Baerdt absent, Nijs, Viersen, Nauta, Scheltinga.

[13]
Aengaende de monstercommissarissen den eedt in Den Haghe te doen. - Ordre bij
provisie te stellen op de apointeren haer betaling. - Ipe Dauma te seggen aengaende
den

4
5

Appointeerden: afgekeurde en gepensioneerde soldaten. Zij werden zo over de compagnieën
verdeeld dat elke compagnie een even groot aantal ten laste kreeg. Guibal, Democratie, 55.
Begin januari zonden stadhouder en GedeputeerdeStaten de uitschrijvingsbiljetten voor de
verkiezing van de gewone landdag aan de grietenijen en de steden. Guibal, Democratie, 12.
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burgemeester ende baumeester Alle Bourum. - Alsoock aen Tjalling Eissinga van
Menaem. - N.B. dat de heren gedeputeerden voor desen niet plachten te
6
vergae[deren], als de Staeten deser provincie bieëen waeren . - Dat men eerst
alletijt plach nae te sijn [zien] den staet van 't landt, watter te kort was, en te
besoigneren op het redres N.B. - Te vijff uyr komt de heer procureur-general bij mij.

[14]
Dat de kloostermayers en de pastoriegoederen niet één ding is N.B. - Poincten van
officie, dat is als de heren van den Hove van Vrieslandt niet genoechsaem sijn
geïnformeert, dat se de partiën belasten claerder en duydelijcker bewijs te brenghen
N.B. - Trebelliana lex is een seecker boeck in de rechten, geschreven door
Trebellanus N.B. - Widenfelt aengaende de lampetten. - Niet te vergeten den trap
aen mijn kamer ende den ganck te bestellen.

[15]
Tot Utrecht te vraghen nae Carell Sanders, die woont aen de Wittevrauwenpoort
dicht aen de poort op een hoeckhuys, van sijn buyren bekent, waer ghij van mij sult
vernemen, ende daer sal een brief wesen aen kamerdiener Aert ofte in 't D. Doen.
- Dat het nodich is om eenich landt te vercoopen, om de schulden te lossen, doch
te letten dat het geschiet met off d'interes van dien of gelt, sonder eenighe oude
actiën ofte ordonnantiën te moghen aennemen. - Dat de heren gedeputeerden
belast wordt gheen oude schulden aen te nemen ofte oude ordinantiën als van twe
of drie jaer, maer die aen de Staeten van 't landt te renvoyeren.

[16]
Dat Het Bildt dit jaer niet dient verkoft, omdat de huir niet om is noch uyt is. - Datter
noch veenen sijn die de Staeten van de provincie oock noch kunnen vercopen. Als men soo enen restringeerde en stercke instrucksie wil hebben, soo sijn de
7
Staeten-General meer niet nodich , maer die behoorden wederroepen te worden
ende stellen het alles aen den Raedt van Staet, gelijck voor desen, daer Hollandt
6
7

De resolutieboeken van gedeputeerden laten iets anders zien: het college vergaderde vrijwel
dagelijks, ook tijdens de landdagen.
De Staten van Holland wensten niet dat een vaste kern uit de Staten-Generaal zich tot een
zelfstandig college (secreet besogne) ontwikkelde. Dat zou de macht van de Prins (de
generaliteit) tezeer versterken. Aan alle gewesten werd het volgende Hollandse voorstel
voorgelegd: de afgevaardigden ter Staten-Generaal moesten de eed afleggen op een vaste
instructie en nader reglement. De kern van de instructie was dat de gedeputeerden over
speciale onderwerpen, zoals belastingen en buitenlandse zaken, slechts met speciale last
van hun gewest mochten stemmen. Het voorstel werd uiteindelijk alleen door Gelderland en
Holland gefiatteerd; in Gelderland in juni en in Holland in augustus 1643. In Friesland staakten
de stemmen. Op deze wijze werd de macht van de Prins, vooral op het gebied van de
buitenlandse politiek, ingeperkt. De Prins had in voorgaande jaren veel invloed verworven,
zoals in 1641 bij de onderhandelingen over het Engelse huwelijk. Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, V, 528-529; 552-556; Poelhekke, Frederik Hendrik, 536-538; De Bruin,
Geheimhouding, 257-258.
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en Zelandt tesaemen hebben ses stemmen , de andere vijff provinciën 7, die se
licht kunnen ooverstemmen, sijnde dicwils yemant absent off in commissie off valt
Hollandt Zelant toe. - In onse provincie niet pracktikabell [wegens] die lange en
menichvuldighe

8

Dit getal klopt niet. Holland (3) en Zeeland (2) hadden samen vijf stemmen in de Raad van
State; Gelderland en Friesland hadden twee stemmen, de andere provincies ieder één stem,
dus samen zeven. Aanvankelijk vormden de Raad van State en de Staten-Generaal samen
de generaliteit. In de praktijk, maar niet op papier, verloor de Raad van State deze centrale
functie al direct na 1588. Groenveld, Verlopend getij, 74-89.
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5
landtsdaghen. - Dat onse gecommitteerden maer voor een jaer daer sitten en daerom
niet extraordinaris durven doen sonder ruggespraeck volgens commissie.

9

[42]

[3 maij] Uyt Vriesland. - [4 maij] In Den Haech. - [15 maij] Strickland. - [22 maij] Nae
Liesfelt. - [23 maij] Van Munster. - [24 maij] S.H. gesproocken. - [26 maij] Uyt Den
Haech.

[43]
Den 23 april/3 maij ginck ick uyt Vrieslandt oover Bolswert, Worckum ende quam
dien avont tegens wint noch oover tot Enckhuysen om half achten ende nam strackx
een waghen ende voer nae Alckmaer, quam te elf uir te Hoochwou halfwech Alckmar,
waer ick dien nacht bleef.
Den 24 april/4 maij quam ick om half seuven te Alckmaer, alwaer ick een ander
waghen nam, voer soo voort nae Haerlem, quam dien avondt om half seuven in
Den Haech. - Heeft N.D.W. [prins Willem] voor het eerstmael het versocht in 't hoff
in 't donckeren bie een Engelse. - Alwaer bie de drie weecken bleef, ginck vlitich te
hoof ende dicwils mit S.H. ende H.H. uyt wandelen, alltemets in den Raedt van Staet
ende communiceerde S.H. dicwils brieven uyt Vrieslandt.
Den 5/15 maij quam dat werck ende quaede discoursen van meester Stricklant
op van S.H., waeroover de heer Ripperda mij sprack ende ick de heren Krack ende
Veltrir ende brocht die beide voorseide heren tot de goede meininge van die saeck
aengaende S.H. persoon ende reputatie, wordend Stricklant d'audiëntie bie de
Staeten-General ontseit, totdat men brieven ende last aen hem diesaengaende van
10
't Parlement sach .
Den 12/22 maij ginck ick nae Liesfelt, alwaer ick een nacht bleef.
Den 13/23 maij sprack mij de heer Musch op de Viversberch vanwegen de saecken
van Munster ende de besendinge van mijn persoon als supernommereer, waer ick
11
noch noit aff gehoort hadde, ende dat vanwegen ende uyt de naem van S.H. .

9
10

11

Voorgedrukt kalenderblad (voorgedrukte data tussen teksthaken) met enkele steekwoorden.
Walter Strickland, diplomatiek vertegenwoordiger namens het Engelse parlement in de
Republiek, maar volgens de Engelse koning geen wettig vertegenwoordiger van de Engelse
kroon, beschuldigde Frederik Hendrik (25 april 1643) ervan wapens en munitie via Duinkerken
aan de Engelse koning te hebben geleverd. Strickland moest zich verantwoorden voor een
commissie uit de Staten-Generaal, die zich afvroeg of Strickland wel officieel namens het
Engelse parlement sprak. Na enige ondervraging bleek het inderdaad geen officiële opdracht
te zijn geweest, maar ‘dat hy Stricklant aen de heeren haer Ho. Mo. gedeputeerden hadde
voorghelesen enige regulen uyt een particulieren brief, raeckende de materie’. Men besloot
te protesteren bij het Parlement en daar navraag te doen naar de status van Strickland. Zie
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 480-484, citaat op 483.
Op 28 mei 1643 stelden de Staten-Generaal voor de delegatie naar de vredesbesprekingen
te Munster uit te breiden met de Friese stadhouder Willem Frederik, als extra
vertegenwoordiger namens de Staten-Generaal. De andere ambassadeurs
vertegenwoordigden hun gewesten, Willem Frederik zou de generaliteit vertegenwoordigen.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 493 en VI, 94.
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[44]
Den 14/24 sprack mij S.H. van de saecken van Vrieslandt aengaende de
gecommiteerden van Hollant ende Zelant, ende ick sprack S.H. van madamoiselle
Albertine. - S.H. begost daernae te spreecken vanselfs van het commiteren van
mijn persoon nae Munster als supernemereer. - Den 14/24 nae de middach sprack
ick H.H. oock van die saeck van Hollandt en Zelandt; alsoock vanwegen
madamoiselle Albertine, ende wierde mij geseit, dat de prins van Talmont daer oock
om sprack.
Den 16/26 maij ginck S.H. mit H.H. nae Breda, hadde koetsen voorgeschickt, att
des
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middachs in de jacht en quam des avonts om half negen te Breda. - Alwaer H.H.
neffens de princes-royal dicwils wandelden nae het Mastebosch, het nieuwe bosch
alsoock nae Oosterholt. Daer ses daeghen gebleven hebbende, ginck ick op een
maendach de 22 maij/1 junii van Breda om drie uyren des morgens, om nae
12
Vrieslandt te gaen, quam dien avont te Delft, alwaer ick goet geselschap vonde,
bleef daer twee nachten onbekendt; in Den Haech komende, sprack de heer Musch,
de heren Viersen ende Veltrir ende de kleine madamoiselles [Albertine Agnes en
Henriette Catharina], ginck weder nae Delft, waer ick dien nacht en 's anderen
daechs tot den avont bleef. Den 24 maij/3 junii ginck ick des avonts van Delft ende
quam des anderen daechs 's morgens t'Amsterdam om 7 uyren.
Den 25 maij/4 junii ende ginck stracks nae Purmerent ende Enckhuysen, waer
ick dess nachts bleef.

[45]
Den 26 maij/5 junii ginck ick vandaer om vier uyren ende quam om acht uyren te
Worckum, waer ick bie de heer Intema ondtbeet, daernae op Boolswert ende quam
des avonts om half seuven te Lewarden, holdende mij te Bolswert wat op ende oock
te Wier op de heer Walta sijn plaetse. - Mij worde tot Worckum geseit die leugens
die der uytgestroit waeren geweest tegens S.H. ende mijn persoon, die van eenighe
quaede schelmen waeren uytgestroit, alsoock die leugens van de Duynkerckse
vloot. - Wat mijn persoon belangt, seiden uytdruckelijcken, dat S.H. mij hadde doen
13
vergeven aen sijn taefel, datter oock een juffer met mij was gestorven. - Van de
vloot seiden se, dat S.H. correspondentie mit de Duynkerckers hielde, om Engelant
t'assisteren; dit quam all uyt Hollandt. - Doen ick van Breda soude gaen, sprack ick
S.H. in het bedde en quaemen op het discours van de steeden, dat somige luyden
sich altemits verwonderen, dat men de schlechste, de onnoselste tot burgemeester
kiest, de erwaerenste ende rijckste ooversiet, all om reden om beter te kunnen
14
gebruycken. - Den heer D. Sp. So. , qu'on est bien heureulx en un affaire où que
l'on ne peult servir son maistre selon son contentement ny s'i mesler sans se mettre
mal avec des amis ou aultres gens, de tomber un peu malade, pour s'en excuser
adroictement. Terwilen ick nae Vrieslandt was gegaen, had S.H. de kolyck, de gele
such ende een coorts en het podegra ende wass in perijckel van sterven, ende
gingen al quaede geruchten van S.H., die was te Buren, alsoft hij soude ooverlieden.
- Daernae traude de graf van Stirum mit het freulen van Donau te Buren.

15

[50]

[1 junii] Ginck nae Vrieslandt. - [3 junii] Van Delft. - [5 junii] Quam te Leuwarden. [25 junii] Quam S.H. te Sint-Annafort.

[51]
12
13
14
15

Goet geselschap: dames van lichte zeden.
Vergeven: vergiftigen.
Afkorting niet geïdentificeerd.
Voorgedrukt kalenderblad (voorgedrukte data tussen teksthaken) met enkele steekwoorden.
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Den 26 maij/5 junii quam ick te Lewarden op een vriedach.
Den 27 maij/6 junii begost ick mit eenighe heren te spreecken, omme haere
meininghe ende opinie te ondersoecken aengaende die saeck daerom ick daer
ghekomen was, naemelijck de instructie die de heren van Hollandt ende Zelant
solden voorstellen, die alle seer tot de instructie genegen vonde, 'twelck mij niet
aenstonde.
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Den 28 maij/7 junii des sonnendaechs ginck ick tweemael in de kerck, ende quaemen
de gecommiteerden van Hollandt ende Zeelant, van Hollandt de heere Schaep,
burgemeester van Amsterdam, ende d'heer Keiser, pensionnarius van Hoorn, uyt
Zeelandt de heer Van der Burch, pensionnarius van Middelburch.
Den 29 maij/8 junii des maendachs quaemen de heren gedeputeerden bie mij
ende hadden alderhande discoursen op de uytschrieving van den landtsdach, die
geschiet was om de beseindinghe van Munster, alsoock van de komste der heren
gecomiteerden van Hollandt ende Zeelant. - Tegens elf uiren quaemen de
gecommiteerden van Hollandt ende Zelant bie mij, communiceerden mij haere
16
propositiën ende recommendeerden mij haere saecken .

[52]
Die ick beleefdelijck ontfinck ende rapporteerde mij op mijne principaelen, de
Edelmogende Heren Staeten van 't landt, mijn klein credit bie deselfde. - Dien
maendachs 's namiddachs quam de heer Tjalling van Eisinga bie mij, leiden de
saeck mit malkanderen oover, vonde hem seer well, meinde dat het in Westrego
well gaen soude en well uytvallen, 'twelck doch contrarie geschach. - Dien avondt
noch ginck ick bie de gecommiteerden van Hollandt ende Zelandt ende bleef biekans
twee uiren bie haer, hadden alderhande discoursen, doch niet dat haer propositie
raeckte.
Den 30 maij/9 junii quam de heer Grovesteins bie mij ende seide mij, dat men mij
uyt het Mindergetal wolde stooten ende holden, ende salde geseit sijn van den
secretarius Atsma; wieders sprack hem van de gecommiteerden van Hollandt ende
Zelandt ende haer propositie, dewelcke hij in alle billicheit wolde biewonen ende
niet doen buyten mijn communicatie ende kennisse, 'twelck hij contrarie deede,
ende weet niet waerom ofte om wat reeden, dan hem noit geoffanceert, maer veul
goetz gedaen, sijn beide broeders d'eene raetsheer, d'ander ontfangher gemaeckt
ende hij van mijn broeder saligher grietman, Uno [Grovestins] captain.

[53]
Denselfden dach, des dingsdaechs, quam de heer grietman Baerdt bie mij, sprack
mit hem van de saecken van de heren van Hollandt ende Zeelandt, die daer noch
niet van gehoort hadde, maer als ick hem daervan seide wat ick gehoort hadde,
beloofde mij daer niet in te doen als mit mijne communicatie ende kennisse, 'twelck
hij oock gedaen ende ghehauden heeft. - Die middach quaemen de heren
gecommiteerden bie mij eeten neffens de heren secretarius Beima ende Scheltema
[lees: Scheltinga], ende hadden alderhande discoursen. - Dien naemiddach quam
den ontfangher Grovesteins bie mij, dien ick, naedat wij mit malckanderen
gesproocken hadden, de saecken van de instructie oock reeckommendeerde ende
begeerde hem hij soude sijn broeder daervan spreecken, 'twelck hij mij beloofde,
doch het hielp niet.
Den 31 maij/10 junii begonsten de heeren volmachten te komen, doch quaemen
niet bieëen noch oock de heren van het Mindergetal; sprack de eene ende de ander
van de heren, besonder van de Steeden.
16

Zie hiervóór noot 7 op pagina [16].
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Den 1/11 junii begonnen de heren volmachten op het Landtshuys te komen, ende
hadden de heren gecommiteerden van Hollandt ende Zelandt oudiëntie in Oostrego
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kaemer, alwaer die haer propositie bie monde deden ende gaven se daernae
schriftelijck oover. - Dess namiddachs wierde de propositie in 't Mindergetal gelesen
ende daer copiën uyt genomen voor de vier kamers [van de kwartieren].

[54]
Den 2/12 junii des vriedachs 's morgens worde een project gemaeckt op die
geproponeerde poincten, 'twelck dess naemiddaechs bie drie kaemers wierde
aengenomen, Oostrego, Wolden, Steeden, ende belast te boeck te stellen, om op
die voet des saeterdaechs 's morgens geteickent te worden. - Doch dien avondt
ende nacht wierde de volmacht van de grietman Haersma, Focke Eeringa, ende de
adjonct [Menelaus van Gerroltsma] van de heer Boelens omgesett, soo als men het
meinde te doen teyckenen, hadden de andere heeren, haudende het mit Roorda,
een halve stem meerder, die het veranderden, niet uyt liefde van de provintie, maer
uyt haet van mijn ende omdat het die andere heren anders hadden
voorgeschlaeghen, sonder de saeck eens te ooverleggen.
Den 3/13 junii quaemen de heren bieëen, ende worde de resolutie niet geteickent,
omdat twee leeden tegens malckanderen waeren, doch lieten de heren volmachten
van Oostrego ende Westrego tegens gebruick ende stiel van de regeringe een
resolutie schrieven in 't groot resolutieboeck, waerin dat se die instrucktie aennaemen
gelijck se daer was, doch reserveerden aen haer daer yetwes bie off aff te doen,
als 't haer goet solde duncken, ende teickenden dat hooft voor hooft, Oostrego mit
ses griteniën ende Westrego mit seuven grieteniën, daer veul lieden tegens haer
17
woort ende belofte deden, daer men sich niet kan voor wachten .

[55]
Doch de heren van de Wolden, de heren van de Steeden die bleven bie haere
voorige resolutie ende waeren gereet te teickenen, ghelijck des vriedachs
geresolveert was, doch omdat twee gheen resolutie maecken, soo bleef het
18
ongeteickent ende kregen de heren gecommiteerden gheen schriftelijcke andtwoort,
alleen mondeling van de heer secretarius Scheltinga, datter voor ditmael niet
schriftelijckx koste geschieden, bedanckten H.E. voor die moiten ende genomene
sorge ende belasten den weert gheen gelt te nemen. - Denselfden naemiddach
quaemen de heren gecommiteerden noch bie mij, om haer affghescheit te nemen,
beklaechden sich seer, dat sie gheen schriftelijk antwoort kosten krieghen, 'twelck
tegens de stiel van doen was, begeerden ick soude sooveul teweghe brenghen, dat
het geteickent mochte worden. Ick seide haer, dat het mij niet weinigher leet was
als H.E., dat ick sach dat de heren gheen vruchtbaerlijcker resolutiën hadden
bekomen, dat eenich misverstandt daer oorsaeck van was, dat de heren uyt het
ontwerp kosten sien watter geresolveert was geweest, doch dat sommighe luyden
verandert waeren, ende noch yetwes gediscoureert, gingen de heren wederom
wech nae haer herberg. - Dien avondt quaemen veul heren volmachten bie mij ende
naemen haer affgescheit van mij, beklaechden hetgene de anderen ghedaen hadden.
17
18

Deze resolutie staat in het resolutieboek, maar is niet ‘hooft voor hooft’ getekend, doch slechts,
zoals gebruikelijk, door twee volmachten per kwartier.
Deze resolutie bleef inderdaad ‘ongeteickent’.
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[56]
Den 4/14 junii ginck ick nae de predicatie bie de gecommiteerden van Hollandt ende
Zelandt, om mijn affgescheit te nemen, alwanner sie doen weder eenich verhael
deden, dat se niet wisten wat se haere principalen solden rapporteren, niet als
copiën van resolutiën die stuckwiese genomen waeren ende van gener weerden,
nam doenmaels mijn afgescheit van haer, ende trocken sie om half drie wech uyt
de stadt. - Dien naemiddach sprack noch eenighe heren ende nam mijn affgescheit
van dieselfde.
Den 5/15 om drie uyren ginck ick mit den heer Oenema sijn kalesche nae het
Veen, ontbeet daer, daernae bie de heer Baert, die mit mij ginck tot Kampen ende
bleef dien nacht bie mij, d.
Den 6/16 junii dess morgens om vijf uiren ginck ick op de waghen, voer voorbij
19
Dielburch, att des middachs in een dorp genaemt... , quam te vier uyren t'
Amersvoort, te seuven t' Utrecht, alwaer ick Sainct-Ibar vond, die nae Vranckrijck
en sprack van H.H.
Den 7/17 junii quam te Buiren juist op den middach, sprack S.H. noch voor den
eeten ende att mit S.H. prins Wilhelm.
Den 8/18 ginck S.H. van Buiren om tien uiren, quam des middachs in de schans
te Vooren.
Den 9/19 bleef hij daer, ende quam de tieding, dat Théoville belegert was.
Den 10/20 ginck prins Wilhem, ende ick wachte hem op, naer Buiren, om
afgescheit van H.H. te nemen, met dewelcke ick de genade had lang te spreecken
van verscheiden saecken. - Den 10/20 heeft N.D.W. voor de eerst mal R.P.D. [de
prinses-royaal] eens versocht, 'twelck haest geluckte, wierdt belett door somige
luyden comst, stoel.

[57]
10/20 heeft N.D.W. voor de eerste mael R.P.D. eens versocht, ende solde geluck
hebben, soo niet O.J. [Margaretha de Hertoghe van Orsmael] was binnen gekomen,
doch was het soo wijt, dat de hoet het betaelde ende daerin quam, dewelcke wierde
voorgehauden.

20

[58]

[1 julii] Te scheep van Sint-Annafort. - [3 julii] t'Asné gekomen.

[59]
Ende worde den vridach ordre gegeven, dat de ruyterie saterdaechs morgens nae
Bergen soude ghaen, om strackx te ambarqueren, gelijck geschach, en waeren den
maenendach bie Wau.
19
20

Niet ingevuld door Willem Frederik.
Hoort in de tekst bij pagina 68 en het is een voorgedrukt kalenderblad (voorgedrukte data
tussen teksthaken) met enkele steekwoorden.
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Den 10/20 kreeghen de majoors ordre om op S.H. kanon te passen, en volchden
21
de brigaeden malkanderen, als de eene een halfuir wech was .
Den 11/21 ginck S.H. t'seil om negen uiren ende bleef dien avondt een halfuir
van Dort leggen, had contrarie wint.

21

Zie hieronder pagina [60] het blok van 10/20 juni.
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Den 12/22 junii quam S.H. voorbie Wilmstadt en bleef dien avondt bie de Plaet.
Den 13/23 naebie Zirckzee op d'ancker gekomen, en quaemen door een engte,
die heete de Siep.
Den 14/24 quam S.H. op den biddach te Bergen voor het hooft ende bleef den
heelen naemiddach daer leggen, alwaer hij de heer Staeckenbroeck mit de Rijngraef
vont leggen, die S.H. een uir liet vooruyt seilen. S.H. ginck voor sijn persoon aen
het landt, reedt de stadt Bergen heel rontsom; de graef van Stirums brigaede die
koste niet te scheep gaen uyt manckament van scheepen, bleef dien avondt noch
daer.
Den 15/25 is S.H. voor seven t'seil gegaen ende is mit den vloote gekomen omtrent
den middach aen de polder van Naemen oft Sint-Annafort.

22

[60]

Den 10/20 liet S.H. de tsaementlijcke colonels bie hem komen, seide haer eerst,
hoe dat nu dicwils groote disordre waeren ghekomen door het aenleggen van de
officieren mit haere scheepen aen de steden, vermaende daerom elck colonell, dat
hij voor sijn persoon sulckx soude willen naelaten, sijn officieren van 't regiment
oock sulckx beletten, oock alle andere schepen daervan wechdrieven, ofte den
eersten die in gebreecke bleef, die soude het betaelen. - Dit hoort hier bevoren,
maer iss vergeten geweest.
Den 15/25 liet S.H. tegens vijf of ses uiren belasten aen het voetvolck om uyt de
schepen te gaen ende oock aen de ruyterie, 'twelck geschach, ende als het voetvolck
effen uyt de schepen was, veranderde S.H. van resolutie om dien avondt voort te
gaen, omdat de stucken die gedestineert waeren mit te marcheren, noch niet
gekomen waeren; oock kosten de schepen niet wel aen landt komen door de groote
menichte van schepen die de plaetz hadden ingenomen, ende waeren 36 stuycken
van 12 pont, 6 van 24 pondt, maeck 42 stucken tesaemen; te ses uiren was een
groote plasregen, en kreghen[61] de majoors ordre om des anderen daechs om
ses uiren aen S.H. huys te komen. - De Staeten quaemen oock bie S.H. omtrent
vier uiren. - Dien avondt ginck S.H. noch op de dijck wandelen mit ettelijcke ruyterie
nae het dorp Sint-Anna ende bequam tiding, dat Kantelmo te Antwerpen over de
brugge was gemarcheert mit eenich voetvolck ende ruyter, 1600 peerden, 3000
man te voet, gedeelt in 7 regimenten te voet en 40 compagniën peerden.
Den 16/26 had S.H. geerne heel vroech gemarcheert, om sijn intent te vervolghen,
maer omdat het kanon noch niet uytgescheept was, most hij wachten tot 12 uiren,
ende was de intentie, dat de Fransche briguade het fort Nassau soude aenvallen
par force mit 650 uytgelesen soldaten van acht regimenten, gekommandeert van
den colonell Haulterive, ses capitains, bie elck vijftich musquetten twee hooftofficiren,
naemelijck twe luitenants off een lieutenant ende veendricht mit twee serganten;
daerop soude de heele brigaede volgen mit 12 stucken van 12 pont ende drie van
24 lb. De Engelsche brigaede ginck door het landt, hadde de battallie; bie dese twee
brigades soude S.H. selfs sijn gebleven, ende hadden 12 stucken van twaelf pont
bie haer mit haer amunitie en toebehoor.

22
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[62]
De Schotse briguade, geleit door den heer veltmaeschalck Brederode, soude de
Moervaert hebben aengetast ende 't fort Sandtberck, oock mit 650 man, geleit door
d'overste-lieutenant De Bie, 6 capitains ende bie elck vijftich man twe lieutenants
off veendragers mit twee sergeanten, gevolcht van de brigaede, 12 stucken van 12
pont, 6 van 24 lb. - Doch hebben de heren gecomitteerde staeten hetselfde
affgeraeden, vindende het niet doenlijck ende dat men teveul eerlijcke lieden soude
verlieren, de wiele Kantelmo daer all was, die veul voordeels in had ende behalven
dat een hoopen boeren, heeft S.H. de ordres getemporiseert ende belast, alse veul
volckx saeghen, dat se dan den aenvall souden naelaeten, ende dat schriftelijck. S.H. marcheerde voor, liet die gekommandeerde troepen volghen neffens vier
compagniën peerden, ende doe S.H. naebie Keutherdt quam, schickte hie Deloges
weder terugge ende liet de brigaede ordre geven stil te houden en marcheerde mit
die seshondert gecommandeerde soldaten voort, nam in 't voorbiegaen een redout
in, die op de wech lach nae het fort Nassau, niet wiet van de stat Hulst. - Daerop
voort marcherende, bevonde het fort Nassau well versien van wercken, vol soldaeten
ende veul piecken, achter het fort de dijck voll volckx, sodat S.H. het [63] neffens
alle de officieren niet doenlijck vonde, ende is alsoo weder teruggekeert ende het
leger gelogeert bie Kudtherdt, de ruyterie daeromtrent. - De heer van Brederode,
de Moervaert mit voetvolck ende ruyterie versien vindende, vont oock niet geraeden
aen te vallen, trock daerom weer terug ende ginck aen een dijck logeren.
Den 17/27 saterdachs ginck S.H. weder nae het fort Nassau ende nae de
Moervaert alsoock nae de heer van Brederode quartir ende bevondt het alles well
besett.
Den 18/28 junii schickte S.H. den heer van Beversweert nevens den colonel
Ferens, Erentruyter, Herberts om te besichtighen, of men niet door het slijck solde
kunnen marcheren mit leech waeter, maer vonden het onmogelijck soo om de
difficulteit van de wech alsoock omdat de dijck well versijn was mit volck te voet
ende te peerde, ende hadden dien nacht noch een traverse opgeworpen, mit
palissaden versien, ende de dijck tuschen 't fort Nassau ende 't Quaetpeerdegat
mit verscheiden traversen versijn. - Dess naemiddachs sonnendaechs ginck S.H.
selfs 't fort Nassau visiteren ende bevonde den viandt aen elcke sijde van den dijck
een baterie maeckte, om den dijck te kunnen beschieten, oft men hem wilde
aentasten.

[64]
Des sondaechsavont liet S.H. de colonels bie hem komen ende vraechde haere
meininge ende opinie, oft se vonden dat het doenlijck was ofte niet, ende begeerde
van heur haer opinie, dewiele dat het door haer moeste in 't werck gestelt worden,
ende hebben alletemael, de eene mit sulcke, de ander mit andere reeden
gekoncludeert, dat het niet doenlijck [was], en seiden eenighe, dat U.H. ons mit
onse regimenten hadde hierin gelecht ende hetselfde niet en bewaerden voor een
legher, wie waeren weert dat men ons den kop affhieu. Alsoo is S.H. bewoghen om
sijn dessein te veranderen.
Den 19/29 junii sijn de gecommiteerden van H.H. bie S.H. geweest ende hebben
raedt gehouden. - Der quam oock tieding, dat don Francisco de Melo van Namur
naer Brussell was gekomen ende dat hij weder naer Spanniën soude gaen ende
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Picolomini in sijn plaetz; sijn leger was noch bie Namur, ende de Françoisen hadden
Téonville noch belegert.
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Den 20/30 junii ginck bie H.H. gecommiteerden eeten, alwaer wie discoursen hadden
van de beseinding van Munster, ende seiden die van Hollandt ende Gelderlandt,
23
datter gheen twiefel aen was te slaen off ick soude gaen; ick seide het[67] stont
aen de heren, ick hadder niet om gesproocken, maer beklaechde, datter sooveul
af gesproocken wierde, ende soude het nu niet voortgaen, soude mij schandelijck
wesen, ende souden de lieden menen, alsoft ick erom gesproocken had. - Droncken
24
oock mijn mattresse gesontheit mit een orangjenschel sap gedruckt daerin ende
waeren heel vrolijck, totdat iemants quam ende haelde den colonel Wijnbergen,
waer ick mit wech reed; onse discoursen van den aenschlach. - In S.H. quartir
komende, mosten alle colonels om ses uyren in S.H. kamer komen, alwaer S.H.
proponeerde die swaericheiden die der gevonden worden om yetwas te doen op 't
fort Nassau ende Moervaert, don Francisco de Melo, den graf van Henyn, Cantelmo
mit troupen daer sijnde, ende vraechde wat een yeder colonel daeraf docht. Daernae sloech [S.H.] voor om bie Sluys die forten aen te tasten, doch dat de viant
daer haest wesen kost. - Ten derden om nae Blanckenburch ende Oostende te
gaen, oock mit sijne swaericheiden. - Ten vierden oover te vaeren in Brabandt, Lier
ende Herenttaels t'occuperen, doch dat het schlechte victoriën waeren ende die
men niet wel kost holden, 't landt gheen profijt, maer meer schaeden, onkosten
soude aenbrengen. - Ten vijften oft men nae de Mase solde gaen, occuperen Venlo,
Roermond, die S.H. meinde dat men bie dese conjunctie van tijden wel soude
krieghen. - Den heer van Brederode, als veltmaerschalck eerst spreekende,
hebbende alles ooverleit ende gedebatteert, quam eindelijck om na de Maes te
gaen; den graf van Solms ende de andere colonels daerop volghende, de eene
wijtlopich, de ander mit weinich woorden, quaemen alltemael oovereen, dat men
niet beter kost doen als na de Maes te gaen, dattet het seeckerste was, den viandt
van hier trock ende mischien noch gelegentheit om hier weder te komen, dit jaer
yet te doen.

[68]
Ende worden dien dingsdachsavont de 20/30 junii noch last gegeven aen de ruyterie
om mit den dach te scheep te gaen, het voetvolck haer bagagie voor wech te
schicken ende des morgens om vier uyren onder de waepens te staen.
Den 21 junii/1 julii des woensdachs noch om één uyren wirde de patrouille van
de wacht van die van Hulst opgeschept, den lieutenant van den hertoch van Holstein,
Till, neffens andere edelluyden van sijn compagnie gequetst ende gevangen, den
soon van den ritmeester ende major Homay oock gequetst ende gevangen neffens
enige ruyter derselver compagnie; Till ende Homay sijn daernae gestorven. - Ten
half sevenen begost S.H. mit het leger te marcheren, de Fransoisen op den buytenste
dijck, de Engelsen in 't midden, de Schotten aen de siede van de Moervaert; de
laeste uyterste wacht bleef op haer post staen, totdat de troupes op den dijck waeren,
begonsten doen in goeder ordre aff te marcheren, blievende de ruyterie achter,
'twelck mijns bedunckens goet is in heiden ofte groote velden, maer op dijcken ende
enge weghen soude meer hauden van één ofte twee goede bataillons pijcken mit
musquetiren aen beide
23
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Pagina 66 ‘[66] [15 augusti] Munsterse saeck’ is een voorbedrukt kalenderblad, met een
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kanten, om een retrette te doen in 't gesicht van sien viant, ende moet men alletijt
de ordres veranderen nae de gelegentheit van plaetsen, want de ruyters op de dijck
geschlaegen sijnde, loopen u volck selfs onder de voet, brengen se in disordre,
waerdoor een groot ongeluck soude kunnen geschieden ende gehele défaicte N.B.
- De capitein van de guarde [George Gleser] wierde mit acht stucken van twaelf
pondt voor geschick aen een dwersdijck, om sich daer te stellen, off de viandt
gevolcht hadde, 'twelck niet geschach, ende wosten 't om één uir noch niet, dat S.H.
vertrocken was. - S.H. 't leger hebbende sijn [zien] marcheren ende op alles goede
ordre gestelt hebbende, ginck in de schans eeten in dat huys dar mijn broeder voor
drie jaeren gestorven was, ende in deselfde kaemer. - Strackx nae den eeten
quaemen de gecommiteerde staeten, ende nae lange debatten ende harde woorden
tuschen Gelderlandt, Hollandt, Zelant wierde geresolveert nae Philippine te gaen
25
tot contemplacitie van die van Hollandt, Zelandt, ende wierde geresolveert, als mij
daernae gesecht is, dat men soude sien oft men yetwes koste aenvangen ende of
het gelucken woude, soo niet, dat men in 5 à 6 daeghen weder nae Bergen soude
gaen, om de frontiren te bewaeren, ende ginck S.H. om half vier in 't schip, maeckte
strackx seil ende hadde dien avondt mit somige schepen wel te Philippine kunnen
komen, so niet het schip van S.H. op het sant waer gekomen; naer anderhalf uir
seilens, waer alle schepen 't seil nae streecken, liep S.H. schip soo drooch, dat men
daer rontsom gaen kost, ende ginck ick biekans twe uyren mit [69] S.H. prins Willem
wandelen; in de schans kreech S.H. advis van Lillo, dat don Francisco de Melo mit
seven regimenten te voet ende vijf te peerdt was in Brabandt gekomen, liet de
Fransoisen mit Théoville begaen.
Den 22 junii/2 julii ginck S.H. t'seil op een dondersdach ende quam te ontrent half
twaelf te Philippine mit sijn schip, alletijt noch contrarie windt hebbende; naedat hij
gegeten had ende de ruyterie aengekomen, liet hij de heer Staekenbroeckx ende
de Rijngraefs brigaedens aen landt gaen, te Bouchauten logeren; het canon wierde
oock aen landt gebrocht ende het voetvolck belast te scheep te blieven tot naeder
ordre; ondertuschen wierde een brugge oover de contrescharp van Philippine
gemaeckt. - S.H. kreech daer tijding, dat don Francisco de Melo ettelijcke troupen
hadde gebrocht tuschen dach en nacht omtrent 't fort Riemen tuschen 't Sas ende
Gendt ende dat don Francisco Melo naer Brugge was. - Naedat S.H. de tour van 't
fort had gedaen, gaf hij ordre, dat het voetvolck 's anderen daechs om vijf uyren
soude te lande wesen mit haer wapenen.
Den 23 junii/3 julii ginck S.H. des vriedachs om half sessen uyt sijn schip, ginck
mit de vieroers nae Assenede, settede de guardes in tweën gedeelt op de wacht
26
nae het Sas, ordonneerde selfs het quartier om het vlecken , 'twelck duirde tot half
twaelf; hebbende gegeten, ginck S.H. het voetvolck sien in 't quartier marcheren,
quaemen de Engelsen mit d'avantguarde eerst, daernae de Schotten, daernae de
Françoisen, allegaer in goede ordre ende heel fray volck, ende waeren der veul
colonels die haer musquettiers affdeelden ende namen in plaetz van tien gelederen
twintich glederen, elcke tien glederen mit een officier geleit, 'twelck veel beter is
ende mit beeter orde
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toegaet als in een straet mit soo een breet front te komen, daerdoor in elck gelitt
soldaeten moeten affgaen ende ooversulckx dicwils vijftien à veertien geleders
komen, 'twelck tegens d'ordre is van tien glederen, qualijck staet ende alles onneffen
maeckt, als men begint in batalie te staen; de pijcken marcheerden al well, ende
waeren der die een veendell ofte twee lieten bieëen marcheren, [70] 'twelck het
front niet te breet maeckte, ende ginck mit goede ordre, want als het front te breet
is nae de distantie van de straet, moeten sich de soldaten sluyten ende drucken,
'twelck disordre maeckt ende quaelijck staet; daerom is beeter in sulcken
gelegentheit, om voorbij S.H. in goede ordre te marcheren, twintich gelederen te
maecken als 10 glederen. - De troupes in 't quartier gekomen sijnde, gaf S.H. last,
dat d'officiren bie de troupes bleven ende dat de helft maer om stroo ginge, d'andere
bie het veendel, gereet om de waepens aen te doen in cas van alarm, ende wierde
de regimenten aengesecht in cas van alarm een yeder op haere posten te blieven,
behalven Ferens ende de Walen, die als den alarm heet was, strackx nae de
geavanseerde wacht souden gaen, die nae het Sas is, Beversweerts regements
aen de linckehandt, daer de twee compagniën op den dijck de wacht hebben; wierde
oock ettelijcke stucken op hoochten gebracht. - Nae het Sas gaende wandelen, om
de wacht te besien, sach men altemits ruyter achter het kanael marcheren, hoorde
men het trommeken gaen ende sach men don Francisco [de Melo], Cantelmo ende
andere dons van 't Sas mit drie koetsen nae Riemen ende Gent voeren, mit drie
troupen ruyter geleit. - Der wierde dien avont noch ordre uytgegeven om des anderen
daechs heel vroech het quartier te beginnen te trancheren. - Men seit oock, dat
Beck mit sijn troupen kompt herwaerts ende verlaeten Théonville alsoo helendal.
Den 24 junii/4 julii worden aen alle compagniën 15 schuppen gegeven, ende
begost men mit den dach de retranchementen, dewelcke dien avont alle in defensie
quaemen; S.H. ginck om half acht een tour doen ende animeerde de soldaten
t'arbeiden. - Dien avont ginck een colonel op de wacht nae het Sas, ende worde de
wacht versterckt mit negen compagniën, daervan een troep wierde geset een
driehondert passen achter de eerste, om die in tijt van noot te seconderen. - Oock
wierde een travers gemaeckt voor aen 't hooft nae het Sas toe ende geseit, dat het
genoch was twee man op een roy te setten om te arbeiden, dat mij dunckt van neen,
want drie of vier sullen meer eerde uytwerpen, maer weliswaer als de eerde is uyt
de gracht opgeworpen, kunnen maer twee het werck opsetten. - Het beste is 5 man
27
op 2 royen te laten arbeiden.

[71]
Den 25 junii/5 julii heeft S.H. noch voor de predicatie de tour van het leger ende
heeft noch een travers geordonneert voor die daer all gemaeckt was, ende laet den
dijck retrancheren, omdat den viant sich daer niet van soude bemechtighen, settende
daer canon op, het quartier ende de logementen van de soldaten daer niet mede
soude incommoderen. - Den Franschen ambassadeur [Gaspard Coignet de la
Thuillerie] quam weder in 't leger. - Begosten de wachten van de oudste colonels
ende de drie brigaden nae malckanderen te waecken. - Prins Wilhelm dede de
ronde. - Der quam tijdinck, dat Théonville in veertien daeghen soude in de Françoisen
handen wesen.
Den 26 junii/6 julii isser niet voorgevallen als dat capitein Wolf een deel soldaten
27
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inbrocht mit list; hij leggende in amboscade , liet van sijn volck in de huysen lopen
plunderen ende op de bomen klimmen, daer de viant op uytviel, die hij dan besettede
ende gevangen kreech. - De wercken wierden verbetert ende redouten tuschen
ende in 't ruyterquartier gemaeckt, die S.H. ginck besien. - Der quam tieding, dat
Cantelmo forten dichtbie Sint-Anna maeckte, om het debarquement te beletten in
toekomende tijden.
Den 27 junii/7 julii isser niet voorgevallen. S.H. is 's morgens ende naemiddachs
uyt geweest ende heeft de Riengraf uytgeschickt mit vijffhondert peerden,
gecomandeert van den heer van Rysoir, Benting, Obdam majoors, drie ritmeester,
3 lieutenants, 3 cornets, om op de vaert yet te besien, ende heeft den viant grooten
alarm gehadt; een soldat, die op een fort gevangen was, seit datter weinich volck
was, heel bang. - Der is een ambassadeur van een heer, die onder den koninck
van Congo [Garcia II] sit, bie S.H. ten eeten geweest, alsoock mit S.H. gebesoigneert,
was pickswart.
Den 28 junii/8 julii isser niet voorgevallen. S.H. is die wech nae Philippine geweest,
heeft twee redouten laeten maecken, ick mene om de retraicte te seconderen. Prins Wilhelm dede de ronde mit de heer van Brederode, die veul soldaten op de
bancketten vond, daer hij seer om keef.
Den 29 junii/9 julii is S.H. bie de gecommiteerden van de Staeten ten eten geweest
neffens een deel officieren; daernae is hij om het leger gereden, enige hoochten
besien, die sijn quartier kosten commanderen, den viant daer canon gebrocht
hebbende.

[72]
Den 30 junii/10 julii is S.H. des naemiddachs op het heiken nae Selsaeten gaen
wandelen, de viant schietende mit stucken ende musquetten van haere wercken,
ende ginck S.H. soo wijt mit weinich volcks, dat veul officiren sich daeroover
verwonderen ende het haer niet well aenstond, ende was S.H. prins Willem etc.
bang. - Is mij geseit doen den viant een attaque dede op het quartier voor Sluys
van mijn oom graf Willem [Lodewijk], dat prins Mauritz strax 4 à 5 veendels
daerheenen schickte mit ruyters, om den viant te abuiseren ende te doen gelooven,
dat sooveul volckx daer was. - Trommelen sijn oock goet in sulcken occasie,
besonder als men mit een partie uytrijt. - Niet te vergeten wat prins Willem mij geseit
aengaende de princes-royal.
Den 1/11 iss S.H. gereden om de wercken buyten het quartier te sien, die
eersdaechs moeten gereet sijn. - Het gespreck mit Alexandre de Doux, heer van
Hautain, dat men dien ongelijck doet, ende als men woude, dat men wel yets koste
uytrichten, dat veel luyden verwondert waeren van sijne patiëntie ende goedheit,
sooveul toegaf, dat het geen poletijck werck was, dat men dien so tracteerde. - Hij
bleef doch daerbie, dat hij dit jaer het alles noch mit patiëntie woude aensien soo
om S.H. als prins Willems wille, van dien hij onderdaenighen diener is, doch hoe
het toeckomende jaer sal afgaen, weet hij niet, als de saecken niet veranderen,
'twelck men moet sien. - Hij sal alletijt van S.H. ende prins Willem onderdaenighen
diener blieven, als men hem nae behooren tracteert, soo niet, sal hij sich retireren
ende sijn [zien] alles mit patiëntie aen, dat S.H. huis onderdruckt wordt, sonder yets
aen te vangen, dan het schient, dat de getrauwe diensten van dien worden vergeten,
ende op haer fondement, mit haer goet ende bloet
28
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gefondeert, beginnen andere te bauwen, 'twelck moet beklaecht wesen, als hebbende
in 't geringste niet verdient, maer ick hoop men sal op het lest noch tot erkenteniss
komen en erkennen de rechte vrienden ende die dienst kunnen doen, dewiel de
anderen niet kunnen als praeten ende meer niet, dat tot de saecken niet doet ende
maeckt miskontentement ende jalousie bie alle werelt, dat luyden die men voor vier,
vijf jaer niet gekendt heeft oft die haest niet weet waer se henen sien, soo worden
voorgetrocken.

[73]
N.B. Wel te remarckeren, dat S.H. niet lichtelijck heeft willen bougeren mit sijn leger
uyt Vlaenderen, als Cantelmo den 12/22 julii mit 1500 peerden ende bie de 3000
man te voet omtrent de Maes was gaen logeren, waeroover men bevreest was, dat
hij Gennep, de Graf, de schans te Voorn of Crèveceur soude aentasten, soo om
Cantelmo de eer niet te doen ende hemselven de schande, dat S.H. om soo weinich
volckx het heele leger soude bougeren ('twelck nochtans de meining was van de
meeste ende de hoochste officieren), alsoock om Vranckrijck te soulageren, want
den viant socht S.H. maer vanhier te krieghen, om Vlaenderen vrie te hebben ende
alsdan mit sijn heele macht op Vranckrijck te gaen.

[75]
Den 2/12 julii schickt S.H. acht compagniën te voet mit een majoor op de wacht bie
de ruyter, die 's morgens weer quaemen, als het dach was. - Mij wierde geseit dat
hauwelijck van den heer van Donaw mit de graf van Stirum sijn dochter tot prejuditie
van mijn neef graf Hendrick. - Mij worde goede hoop ende half verseeckeringe
gegeven aengaende de saeck van Albertine madamoiselle, die mij mit aengaet, dat
nae wensch soude uytgaen, 'twelck men moet mit patiëntie verwachten, swijgen
daerom op alles still ende laeten sich alles wellgevallen watter geschiet, ofte men
soll de kans verkerven ende ommestooten alle die moite ende patiëntie die men
totnochtoe gehadt heeft; soo niet, moet men yetwas anders bie de handt nemen
ende soecken; ick wil het slimste hopen; kompt het anders, sal mij des te
aengenamer sijn; ick vreese, dat mijn ongeluck mij alletijt sal volghen, 'twelck ick
hoop eens sal veranderen; voorall moet ick dat onthauden, te swijghen op alle
29
hetgene datter geschiet, geseit patiëntie te hebben, 'twelck swar is, maer het moet .
Den 3/13 julii is S.H. wesen wandelen gereden ende vondt de redout heel qualijck
gemaeckt, dat men van den dijck vlack daerin schieten kost, 'twelck hij liet
veranderen, verhogen. - Ick had de heren van Brederode, Dorp ende andere ettelijcke
luyden bie mij ten eeten ende att des avonts bie den heer van Brederode, daer de
graf van Solms was, ende disputeerden oover de naem Emilia oft Amelia, daer hij
heel verstoort oover wierde. - Den Riengraf heeft geseit verwondert te sijn, dat men
mij soo tracteerde, als hebbende het niet verdient, doch dat ick mij meer moste
pouseren, 'twelck wel soude kunnen doen, als het S.H. niet ander verstondt ofte mij
beter rancontreerde.
Den 4/14 julii isser niets voorgefallen; heeren Staeckenbroeck, Viconte,
Mesonneuve ende andere aten dess middachs bie mij.
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was heel vrolijck, ginck daernae wandelen in 't hoorwerck. - Der quam tieding, dat
Cantelmo mit sijn volck uyt de polder van Namen was getrocken oover de brug te
Antwerpen, 'twelck den gouverneur van Breda alarme maeckte.
Den 6/16 is S.H. nae 't fort Riemen wesen wandelen, waer een veendrick worde
gequetst. - Ick was bie Benting eten mit Staekenbroeck ende een deel officiren,
daernae ginck bie Seercul, die heel verstoort was om juffraw Lorains willen. - Dien
avondt quam weer contrarie tiding van Cantelmo, sodat men niet wost wat te doen.
Den 7/17 was S.H. bie de graef van Solms eeten, niet heel vrolijck, omdat hij
tiding hadde bekomen van Bergen, dat Cantelmo sich sien liet niet wijt van Bergen,
daer allerlei discoursen op vielen; d'ene seide 't was maer om het leger van hier te
trecken, 'twelck Vlaenderen heel bedorf; d'ander seyde 't was op de steden en forten
van Maes ofte den Rhien; de derde seide 't was om oover de rivieren te sien te
komen ende een roof in 't landt te doen. - Tegens den avondt ginck S.H. wandelen,
kreech tiding dat Cantelmo des woensdachs den 5/15 was te Geel geweest mit sijn
volck, 50 compagniën peerden, 1500 vieroers, 30 waegens gelaeden mit leeren,
schuyten, waerhenen wist men niet. - Daerop quaemen de Staeten bie S.H., doch
wierde dien avont niets belast; S.H. wol weeder advisen hebben.
Den 8/18 is den lieutenant-colonel Alart mit 20 compagniën, van elck regiment
één, wech geschickt naer Bergen, nae Breda ende soo voorts, om nae de Maes te
gaen, om des fiantz dessein te beletten. - Isselstein schreef aen S.H., dat die van
Gelder ende andere guarnisoenen waeren mit 3000 te voet ende acht compagniën
peerden gekomen bie het huys te Nergena twe uiren van Gennep, soodat men
vreest, dat se Gennep well mochten aentasten. - Prins Willem seide mij, dat men
wel een aenschlach op Limborch hadde konnen in 't werck stellen mit een gedeelte
van de ruyterie ende een 3000 man op wagens, want daer geen volck was.

[76]
Prins Willem en ick gaende of riedende wandelen, seide ick hem, dat ick niet
bedencken kost, wat den viant mit alle sijne macht hier soo quam, dewiele S.H.
desseinen nu al gefailleert waren, dat ick vreesde dat se yets in 't sin hadden nae
de Maes of Rhien, ende souden S.H. hier maer ophauden ende schicken mit der
haest een gedeelte van haer volck wech, om haer dessein in 't werck te stellen.
Daerom, seide ick, sooveul ick hed verstae, soude een twintich compagniën te peerd
en 40 te voet wech schicken om de frontiren aen de Maes en Rhien te decken, daer
men het niet doen kan, ende stellen sich buyten perikel ende hazard.
Den 8/18 att de heren Huygens, Van der Cameren, Clandt bie mij ende waeren
vrolijck, ende sprack ter Cameren van het huys van Bourgondiën ende maeckte
een gelijckenisse daerop ende glosseerde. - Oock wiert er oock geseit geresolveert
geweest te hebben hier te komen, te sien wat men hier koste uytrichten, ende als
het oock misluckte, dat men in vijf of ses daghen weder nae Bergen soude gaen,
om vandaer de frontiren te beter te kunnen decken ende te bewaeren, 'twelck mij
niet aenstondt, want als 't qualijck luckt, wil men de schult op een anders man
schouderen leggen ende excuseren sich daervan, 'twelck in dese conjecturen van
tijden niet goet is voor den baes [Frederik Hendrik]. - In 't wandelen mit S.H. ende
neffens Marlot riedende, worde ick gewaer, dat mijn diamant uyt mijn rinck gevallen
was, ende kost dienselven niet
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vinden, gaf hem verloren, omdat niet eigentlijck wost waer hij gevallen was, ende
datter sooveul volckx mij volchde ende sooveul sant ende vuilicheit daer was, doch
belovende opentlijck 100 rijxdalers die se vonde, kreech se om neghen uir weder
aen tafel van prins Willem, door 3 soldaten van den heer van Brederodes compagnie.
- De capitein van de guarde, Gleeser, is dese nacht uyt geweest, om yet te
recognosseren. Den 9/19 gaf S.H. last, dat d'officieren ende soetelaers, kramers
haer bagagie solden wech schicken die se niet van doen hadden, wandt hij het maer
een uyr van tevoren wil aenseggen, als S.H. sal marcheren; ick meen dat het een
feinte is, om de viant te abuseren ende op een ander siede in Vlaenderen wat aen
te vangen. - Dien dach quammer alheel geen tiding van de Maes en Rhien als alleen,
dat Isselstein mit troupen in den Graef was gegaen, en bleef men noch bie die
meinninghe, alsoff het op Gennep mochte gelden. - Prins Wilhelm en ick neffens
joncker Willem gingen baeden. - N.B. Niet te vergeten wat ick van Horeloge heb
verstaen aengaende het Sas, hoe hij dat wilde innemen, naemelijck van de sijde
van Axel ende soo voort nae Sint-Antoni ende daer een brug te maecken. - Alsoock
dien aenschlach op Vendelo van de heer van Donau op Venlo. - Van Wijnbergen
op Gelder, daer ick het geschrift off heb.
Den 10/20 julii is S.H. bie de heer Staeckenbroeck wesen eten, was vrolijck, liet
de wagens uytdelen, 2 capteins een wagen. - Schickte den heer van Beverweert
uyt mit 300 peerden, 200 te voet den wech nae Gent. - Kreech tiding, dat Cantelmo
Loemel gelogeert hadde, wiste anders niet, waer hij henen was ofte wat hij wil
voornemen. - Twaelfduisent Luyckse boeren waeren bieëen, om de Hessissche uyt
het casteel Cronenburch te doen vertrecken, dat se hadden ingenomen.
Den 11/21 is de heer van Beverweert weergekomen, is dicht aen de poort te Gent
geweest ende bie Wongelgom aen de Ley, heeft niet vernomen, geen alarm gehoort.
- Der quam tiding, dat Cantelmo Eindhoven in hadde genomen ende brantschatte
de Meyerey van Den Bosch.
Den 12/22 quam er tiding dat Cantelmo t'Os en Berckum lach, dat Iselstein in de
Limers was gegaen, waeroover S.H. niet wel tevreden was, en gaf hem datelijck
schriftelijcke last mit een post, dat hij volck in de Graf en Gennep soude schicken.

[77]
Der quam tiding door d'agent Sems, dat Ferfax geschlagen, de graf van Essex, heer
Waller, de coningin [Henriette Marie van Bourbon] den 6/16 julii bij den coninck
[Karel I] ende dat de vloot geschlagen. Dat de baron van Donau, de marquijs de
Vieuville doot waeren gebleven.
Den 13/23 julii isser in S.H. leger niet voorgefallen als dat don Francisco de Melo
S.H. Eindhoven heeft gepresenteert weder te geven, indien hij Heeswijck ende
andere plaetsen oock neutrael wilde maecken. - Cantelmo ginck den wech nae
Heeswijck; Iselstein ginck weer binnen de Graf; Allart was oover het waeter nae
Heusden, dorst om de ruyter niet door Brabandt te gaen. Men vreest Cantelmo sijn
desseinen nu sooveel niet als in 't eerste, een yeder op sijn hoede sijnde. - Mij worde
gesecht van des landtgraven van Hessens pretensie op madamoiselle Albertine. S.H. liet mij seggen, dat hij bie mij eeten woude, door prins Willem, ende wat die
dien avond dede, naemelijck kuste op sijn boers.
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Den 14/24 isser niets voorgefallen in 't leger. S.H. had pijn in de tanden. - Der quam
tijding, dat Allart mit sijn troep binnen Bommel was gekomen, die hij nu verdelen
sal in de steden. - Iselstein had 2 compagniën te peert binnen Bommel geschick, 1
te Tiel, in de Graf twe, de rest in Nimmegen ende 150 musquetiers binnen Gennep,
soodat S.H. nu buyten vreese was. - Cantelmo had het kasteel Heeswijck ingenomen,
lacht mit die brief, te Lit en Litoyen, de ruyter een deel t'Os en Berchum, en liet de
roep gaen, dat hij een brug woude maecken, om in het eilandt Voorn te komen. Don Francisco de Melo lach noch still, was te Gendt. - 'tgene mij de viconte de
30
Manchaux seide aengaende sijn huysvrauwen brief ende vedder Jurgen.
Den 15/25 is S.H. bie mij wesen eten, was heel lustich, had noch wat pijn in de
tanden. - Der quam niet nuys van den Maes als dat van 's daechs tevooren. - Des
avonts verloor 300 gulden.
Den 16/26 is S.H. in de kerck geweest; nae de predicatie ginck S.H. prins Willem
den ambassadeur van Portugal [Francisco de Andrade Leitão] inhaelen, die bie
S.H. des middachs att. S.H. liet aen de barrière, daer den ambassadeur inquam, 2
à 3 compagniën komen van andre posten; te 5 uyren deed den ambassadeur de
ronde van 't leger ende ginck nae de schans Philippine slaepen, om so voorts nae
Den Haech te gaen. - Graf Hendrick vertrocken nae Den Haech. - Der quam tiding,
dat Cantelmo nae Vendelo mit sijn volck marscheerde. - 'tgene mij d'heer Knuyt
seide aengaende Middelburch, naementlijck als S.H. woude, so was het nu tijt om
heel Zelant aen sijn siede te krieghen; hebbende die stadt, soo had hij se alle, want
Tergous doet all wat Middelburch doet; Vlissingen, Tertolen, Terveer daer is ghen
twiefel aen; Zirckzé is passelijck; te Middelburch wort nu de magistrat verandert,
ende daerdoor soude S.H. Tibold ende Stavenes kunnen onder kriegen; de
predicanten sijn nu heel goet, preeken tot advantagie van S.H.; oft alles evangelie
is, weet ick niet; ick weet wel, dat die twee groote vrienden hebben ende Knuyt seer
haten; ick mene dat hij dat voorgeeft om sijn vrienden in de regeringe te krieghen.
Den 17/27 isser niets gepasseert ofte niet nuys gekomen als dat mij mijn esquier
I. [Vincent van IJsselsteyn] heeft geseit dat gister op sondach sol geschiet sijn van
O.V.P.D. [Frederik Hendrik] op een stoel, dat voor hoort, achter sijnde, van Gent
daer expres om hier gekomen en gehaelt geworden.
Den 18/28 julii iss S.H. wesen wandelen den wech nae Riemen ende sach men
veel volckx staen op haere wercken en pijcken; daernae een weinich meer op het
Sas op een heicken, ende galoppeerde S.H. een goet stuck weechs tot vreucht van
alle werelt, want het [78] in lange tijt niemants gesien heeft. - S.H. kreech tiding, dat
Cantelmo nae Vendelo ginck, men meint oover de Maes ende soo oover Rijns na
het grafschap Sutphen, om daer een roof ende brandt te doen. - Iselstein ginck mit
de ruyter nae Orsoy, Allart nae Emrick, om het voetvolck in de guarnisoenen te
leggen ende op Cantelmo te letten.
Den 19/29 julii ginck ick bie de viconte eten neffens de heer van Brederode, graf
Solms. - Der passeerde dien dach niet als dat den commandeur van de graf twe
geïntercepieerde brieven van Cantelmo, geschreven aen den gouverneur van Gelder
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ende Vendelo, waerin hij seide in die quartieren gekomen te sijn om S.H. uyt
Vlaenderen te trecken, dat hij dat arme Vlaenderen beklaechde, dat van viand en
vrienden wierde opgegeten, sijn conquesten van Eindhoven end Heeswijck. - S.H.
heeft al Cantelmo woelen voorsien ende om hem meer te mepriseren, maer een
overste-lieutenant hem tegen geschickt met 20 compagniën te voet.
Den 20/30 julii isser niet voorgefallen; quam tijding, dat Cantelmo noch nae Venlo
toeginck, ende was men nochall beducht, oft hij te Keiserweert oover mochte gaen,
branden ende plunderen de graefschap Sutphen ende de Twente. - Heeft N.D.W.
31
voor de eerste mael sich geseringeert ende pillen gebruyckt.
Den 21/31 julii continueerde die vorige tiding ende sorge. - Der worde gesecht
de ruyter solden haer bagasie uyt de schepen doen en dat men eenige soude
casseren. - De ambassadeur van Vranckricks wagens hadden rancontre; 't voetvolck
liep wech ende der wierden enige ruyter gequetst. - De rancontre die de
overste-lieutenant Tienen had, staende gereet om te marcheren ende te waecken
als colonel, belastede S.H., dat den oversten Wienbergen soude waecken; sijn tente
en stoelen waeren all nae buyten.
Den 22 julii/1 augusti isser tiding gekomen, dat Cantelmo haestich wedergekeert
is nae den Demmer, ende men meindt, dat hij nae Téonville gaet. - Wiert er geseit,
dat don Francisco de Melo soude vertrecken, maer niet waerhenen. - Wierden 300
à 400 schepen en wagens afgedanckt; het regende den helen dach. - Quammer
tiding, dat die van Maestricht hadden ingenomen het casteel genaemt Jaetz ende
tnegentich man daerop gelaeten.
Den 23 julii/2 augusti ginck S.H. in de kerck. - De oorsaeck dat Cantelmo vertrock,
was dat hij verstaen had het halve guarnisoen van Maestrichtt uyt te sien, die hij
meinde te slaen; in plaetz van die kreech hij 130 man te voet ende 70 peerden, die
in het kasteel Jaetz solden amunitie brengen, dewelcke hij sloech end debandeerde,
ende belegerde 't kasteel. - Der waeren keisersen in 't kasteel te Gronsfelt gekomen
dicht bij Maestricht.
Den 24/3 quam der tijding, dat Cantelmo weder oover de brug bij Antwerpen was
gemarcheert en dat don Francisco de Melo weder soude gaen na Théonville. - Der
quam tiding uyt Vranckrijck, dat sich die van Théonville niet seer weerden, dat all
aen de contrescharp waeren ende meinden de stadt haest te hebben; den brief is
aen de ambassadeur van Vranckrijck van d'hertoch d'Anguyn geschreven. - S.H.
heeft Iselstein, Allart bedanckt deur brieven voor haer goede debvoiren, moite en
sorge.
Den 25 julii/4 augusti isser niet voorgefallen ofte nuys gehoort. S.H. had medecien
ingenomen, quam niet uyt sijn kaemer. Ick att bie den ambassadeur van Vranckrijck.
Den 26/5 heeft S.H. weder medecijn ingenomen ende niet uyt geweest, quam
der tijding van Théonville, dat se de galeriën in de gracht maeckten ende dat se de
stadt haest meinden te hebben.
Den 27/6 isser niet voorgefallen; de prins van Portugal quam bie S.H.
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[79]
Den 28 julii/7 augusti isser niet voorgefallen als dat eenige stucken van horden, mit
leer oovertrocken, hier in 't quartier worden gebrocht, daer men een brug off kan
maecken. - Schreef Cantelmo, dat hij die soldaten op Jachs gheen quartir woude
geven. - Quam er tijding uyt Engelandt voor de koninck, die heel goet was, de
provincie van Kendt heel voor sijn majesteit, de koningin bie sijn majesteit. Waller
geschlagen, Rochester in sijn majesteits handen.
Den 29/8 bin ick te Axel geweest, daer acht bolwercken rondtom sijn, wel
geproportionnert, groote circumvallasie, weinich huysen en borgers. Daernaer
Terneusen, dat smal en langwerpich is, heel irregulier end wietloopich, Mauritzfort
vierkant en nett, en sagen van het Sas tot Hulst veul forten ende redouten, die so
nae aen malckanderen leggen, dat se mit kanon eenander beschieten kunnen, en
32
daervoor een passelijck schoor[dijck] -, waervan de naemen luyden als volcht... .
Den 30/9 isser niet voorgefallen; den oversten Kijn seide mij, dat graf Mauritz
maer drie extraordinaerische presenten hadde bekomen, een van 180 duisent
gulden, te weten 600 kisten suycker ende elck kist gold 300 gulden. - Daernae noch
twee andere, die sooveul niet weert waeren, sodat dese drie presenten van de
Portegise coopluyden beloopt tuschen de vier- en vijfmael hondertduisent gulden,
dewelcke hij alle aen het huys heeft gehangen, behalven eenige weinich schulden
die oock betaelt sijn, en is de kass so leech, datter gheen hondert gulden in is om
sijn schulden te betaelen, ende kost den trompetter Hanien gheen geldt krieghen.
- Dat sijn opinie oock was daer noch een jaer off drie te blieven, als gaf hij anders
uyt, om noch yetwas te prospereren, dan hij daer oock een huys gebaut heeft, 'twelck
hem veul kost, oover de 100 duysent gulden. - Dat hij in alles noch bie hem heeft
300 duisent gulden, ende als hij so rasch weerkomt, dat hij geruïneert is, want naer
advenant het gebau van het huys dat in Den Haech staet, moet het gemeubleert
sijn ende het huysholden oock daernae, niet doenlijck. - Dat de [Westindische]
Compagnie noch op hem pretendeert, daerom Kijn hem geraeden heeft sooveul te
sijn [zien] te bekomen als hij kan, wanneer hij vandaer gaet, want van de coopluyden
heeft hij niet te verwachten als querelen, questiën, affronten, want de coopluyden
mit luyden van fatsoen niet om kunnen gaen. - Dat hij een groote faute heeft gedaen,
de caemers ende de bewinthebbers niet te kennen, laetende het alles op de
Staeten-General en S.H. affloopen, die hem daernae niet hebben kunnen
mainteneren, ende de bewinthebbers van hem jalous sijnde, hebben hem bie alle
maeniren gepijckeert, omdat hij haer niet meer en kende, want hij noit ofte weinich
aen haer schreef, maer all aen de Staeten en S.H., ende klaechde altijt seer oover
de bewinthebbers, dat se haer beloften niet hielden. - Datter nu voor geen veertien
daeghen provisie is in West-Indiën, ende als de Portugiesen haer nu belegerden,
soo souden sij de West-Indiën in drie weecken ten alderlangste moeten oovergeven,
gelijck oock geschiet soude sijn bie tijden van de Spaense vloot, hadden se maer
gelandt, wandt alsdan kunnen off durven de inwoonders niet brengen daer sie nu
aff leeven, die ons volck doch weinich gesint sijn. - Den avont om elf uyren kreech
S.H. kundtschap, dat Cantelmo uyt was mit tweeduysent man te voet en 27 cornetten
peerden, daerom de soldaten ende ruyter alert worden geholden.
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Den 31/10 isser niet voorgefallen als dat prins Willem bie de Riengraf is ten eeten
geweest, ick bie graff Fritz. - Der quam tijding, dat don Francisco de Melo mit 60
compagniën te peerd en 2 à 3 duisent man oover de brug te Antwerpen was
getrocken ende dat hij te Contwijch logeerde, dat te Ripelmonde oock noch volck
was oovergemarcheert ende dat se nae Luxemburch gingen, om de Françoisen te
beletten, alse Théonville inkregen, niet verder te avantzeren ende haere progressen
te beletten.
Den 1/11 augusti isser niet gepasseert.
Den 2/12 is S.H. prins Wilhelm nae Sluys gegaen oover Isendijck, Ausburch en
door 't lant van Casant en quam te twaelf daer; des naemiddachs ginck prins Willem
in 't lant van Casant, om het fort Orangien-Nassau te sien ende het nieuwe werck,
dat Cassandria heet, ende voorts nae de duynen, was in perikel van sijn been
stucken geschlagen te worden van de heer van Dona peert.
Den 3/13 ginck S.H. op de platteforme, alwaer hij sach Sint-Donas, Sint-Jop, de
Sterreschans, Isabelle, Teresa, daernae op het groot en kleine Pas rondtom de
33
stadt [Sluis], daer... bolwercken sijn heel... .

[80]
De Crabbeschans. - Heel groot en fray mit een contrescharp en grach rondtom; 't
landt loopt alle tijen onder, sodat als het hooch waeter is, dat men daer niet op doen
kan, en behoeft men maer stercke wacht te houden als 't waeter leech is; nae den
eeten vertrock prins Willem denselfden wech die hij gekomen was, langst veel
34
redouten ende forten, Hans de Fries, Cateline, Fredrick Hendrick,... ende quam
te acht uyren t'Assené, had een groote donderbuy end blixem. - In 't quartir comende,
wierde geseit, dat Théonville oover was, marquis de Chèvre doot, Gassion seer
gequetst, duc d'Anguyn in de back gequetst.
Den 4/14 isser niet voorgefallen; der quam tijding, dat Théonville oover was ende
dat se den 1/11 augusti waeren uytgetrocken. - Der quaemen brieven, dat den heer
van Donau voorseecker soude trauwen mit het freulen van Stirum ende dat de
vaeder nevens alle de vrienden daerin geconsenteert hadden.
Den 5/15 isser geen continuatie van Théonville gekomen; S.H. liet alle colonels
bie sich komen ende vraechde haer, oft se gheen raet en wosten om het fort Riemen
35
ende... te emporteren oover bruggen, om die twe forten hebbende, daernae een
brugge tuschen beide te maecken, waerop de heer van Brederode, graf van Solms
neffens alle de colonels geantwoort, dat sie verstonden, dat het niet doenlijck,
eensdeels omdat de brug so smal, datter maer twe man neffens malckander kunnen
ghaen, datter geen bermpte was, datter stormpaelen waeren, de viant daer sterck
achter, op sijn hoede ende alle nacht in 't geweer, de dijcken well mit stucken versien,
want den aenschlach een tijt geleden door den gouverneur van 't Sas aen S.H. door
een tamboer ontdeckt, en waeren all van dat advis, behalven den heer van
Beversweert, die meinde 't was een hazardt, men behoorde het te versoecken, het
kost gelucken, den viant lach daer maer mit 3000 te voet ende 16 compagniën
peerden. - D'heer Veltrier schreef mij, dat heren

33
34
35

Niet ingevuld door Willem Frederik.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
Niet ingevuld door Willem Frederik.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

23
Staeten van Zelant sich mit die vier provinciën hadden geconfirmeert aengaende
mijn persoon nae Munster op de vredehandeling, dat Gelderlant geen last, maer
twiefelde niet ahn haere principalen confirmatie, die van Hollandt desgelijcken. D'heer Knuyt seide mij, dat S.H. de saecken van Middelburch hadde afgedaen nae
sijn goetgefalle ende contentement, maer dat het noch voor een seeckeren tijt wierde
secret ghehauden, totdat de reeckeninghen gedaen waeren, dat het niemants woste
als S.H., de secretaris Huygens en heer Knuyt, dat de provintie van Zelandt nu seer
goet is voor S.H.
Den 6/16 isser niet voorgefallen als datter seshondert matrosen van Vlissingen
sijn gekomen, die men had aengenomen om de biesbruggen oover te brengen.
Den 7/17 quam de verseeckerheit van Théonville, dat se de 31 julii/10 augusti
waeren uytgetrocken. - Der wierden 12 hondert man gekonvoyeert om mit de ruyter
op fouragie te gaen, 900 musquetten, 300 pijcken, gecommandeert door Picheler.
- De baron Dona vertrock, om te gaen trauwen mit freulen van Stirum. - Desen dach
was ick 30 jaeren out.
Den 8/18 ginck ick het convoy besien en vond den oversten Picheler bie het
voetvolck, d'heer Risoir bie de ruyter ende vonde het voetvolck quaelijck gestelt,
want sie stonden wiet van de enge straeten op het plain, gheen voetvolck op de
wech nae Lovendegum, maer 80 ruyter; daernae bracht Picheler daer 30 pijcken,
20 musquetir, een wacht nae Riemen; daer stond 80 ruyter voor 200 man te voet,
[83] 'twelck oock niet deucht, want de ruyter geschlaegen, loopen sie het voetvolck
omveer; oock stonden de pijcken end musquetten onder malckanderen, welck oock
niet deucht, want de pijcken moeten in de straet staen, daer sie am engsten is, ende
de musquettiers oover de slooten in de campen, om te seeckerder te kunnen
schieten, ende daer ruyters achter, alleen tien, twaelf peerden geavanceert op
schildwacht mit 2, 3 bie malckander en d'een niet voor d'ander. - D'ambassadeur
van Vranckrijck ginck nae Den Haech; ick geleide hem tot aen sijn schip ende nam
daer afgescheit van hem.
Den 9/19 augusti isser niet voorgefallen; de serganten ende quartirmeester kregen
ordre om de schepen t'ontfangen. - Der quamen drie heren uyt Den Haech, om
oover de Hessisse saecken op Maes en Rhien te spreken, Bronckhorst, De Wit,
36
Viersen. - Hoonstein seid mij, dat à O.V.P.D.G. desen winter most waskeersjes
gebruycken, hebbende een vochte neuse, druypert. - Dat hij te Rijnberch een
gemeine vrauwe bie sich riep ende kuste se dicht, staende.
Den 10/20 augusti deden de drie gecommiteerden haer propositie ahn S.H.
aengaende d'imposten die vrauw landtgravin [Amalie Elisabeth van
Hanau-Münzenberg] sett op de Maes en Rhien. - Daernae d'heren Bronckhorst en
Viersen een ontwerp van een protest tegens die van Hollandt aengaende de
weigering der ambassade nae Engelandt, 'twelck S.H. goetvond, doch niet om
somige harde woorden daeruyt te laeten. - Der quam tijding, dat de Franschoisen
Surch in hadden genomen, Arlon belegert, Trier berendt. - S.H. ginck de wech nae
Philippine, om te sien waer de ruyter ende voetvolck souden te scheep gaen.
Den 11/21 isser niet gepasseert, end wierde het bagagie naer scheep gebracht.
- 'tgene
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mij Benting seide aengaende de plaetz van Echten, om die op de heer Donau
t'brengen. Den 12/22 augusti wierd alle officieren belast haer bagagie altemael wech
te schicken, datter niet een wagen soude blieven in 't marcheren. - Der wiert ordre
gegeven van S.H., dat men mit den dach des anderen daechs soude marcheren,
ende wierd Eerentruyter mit de graf van Solms regiment geschickt op de wacht nae
het Sas in plaetz van de 15 compagniën die daer maer ordinaris plachten te gaen,
sie sijnde 11 compagniën tesaemen. Picheler kreech last om te gaen bie den collonel
Noortwijck op dien kruysdijck van Boechhaute nae den schepen, d'oude Ferens op
den dijck bie de redoute die nae Philippine gaet. De captein van de guarde [George
Gleser] kreech ordre om te blieven staen mit de extraordinaris compagnie aen een
kruysdijck, daer de baron Schoenenburch plach te leggen, de wech nae Bouchhaute.
Colligny sijn regiment ginck door ordre op de dijck van Philippine, die nae de
ruyterschepen gaet.
Den 13/23 augusti begosten die regimenten die ordre hadden gekregen, een
yeder nae sijn poste te marcheren ende het leger mit de reveille in wapenenen te
staen. S.H. een tour doende langs de fronte, begosten de Schotten te marcheren,
daernae de Francen, daernae d'Engelsen, als dat uyt het quartir was, Erentruyter
en Solms regiment, daernae Laferté mit S.H. regiment te peert, ende quam de viant
niet uyt ende was alles te scheep voor 11 uyren. - De ruyter marcheerden te 2 uyren
en waeren all voor negen scheep, kregen ordre om nae Bergen te gaen, te Wou te
gaen leggen. - S.H. gegeten hebbende, maeckte te twaelf uyren seil ende quam te
half achte bij de Goes mit all de scheepen; omtrent 2 uyren quaemen de Staeten
van Zelandt bie S.H. op het schip, daernae Carleton. - Quam dien avont dicht bie
Tergoes. De prins van Talmont bleef te Bouchaute, om mit paspoort nae Vranckrijck
te gaen.

[84]
Der bleeven wel tsechtich schepen op het landt sitten. - Cantelmo quam om half
acht des avonts mit 2000 à 3000 man niet wiet van Philippine kiecken. - Noortwijck
bleef mit sijn regiment daer, om de voerluyden te beschermen, die alle daer bleven,
om mit de schepen van de ruyter gehaelt te worden.
Den 14/24 augusti ginck S.H. t'seil en quam omtrent 10 uyren bie Bergen mit de
meeste troupen, att in sijn schip ende ginck daernae aen landt. - De ruyter gingen
oock aen landt en gingen te Waude leggen. - 't voetvolck bleef in de schepen,
behalven de guardes, die in de stadt Bergen quamen. - S.H. wierde geseit, dat don
Francisco de Melo in 't Haghelandt lach mit sijne troupen, don Francisco te Brussel.
- Der quam tijding, dat de coninck van Engelandt Bristol, Exeter in had, alwaer hij
gelt en schepen had gekregen. Den graf van Exsex heel swack en de
Parlementssaecken in poveren staet. Den 15/25 ginck mit prins Willem op de jacht,
kreech dien dach een hefftighe [buik]loop, die mij den heelen dach te bed hielt. Prins Willem ginck baden. - Cantelmo marcheerde om 12 uyren t'Antwerpen oover
de brugge. - Der was een soon van den churvost van Saxen onbekent te Bergen
aengekomen, die onbekent wol reisen. - De ritmeester Krock reet uyt mit 180
peerden.
Den 16/26 quam Crock weder, brocht 1 lieutenantz, 2 cornets, een standart mit
van
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twee Spaense compagniën, die te Merxem logeren, ende meint hij ende andere
officieren dat, sowanneer mit tweduysent peerden was gegaen, alle de ruyterie van
Cantelmo soude geschlaegen sijn geweest oft tenminsten den meesten deel; dit
geschiet sijnde, trock Cantelmo sijn ruyter in, logeerde se achter een waeter ende
brugge, heel seeker.
De 17/27 ginck S.H. nae Wou en besach het ruyterquartir, schickte Alua sijn
regiment ende Wijnbergens regiment om de ruyter helpen te bewaecken.
Den 18/28 augusti quaemen de wagens all oover van Philippine en het regiment
van Noortwijck, daer gebleven om de wagens wille.
Den 19/29 werden de leste wagens uytgescheept, ende gaff S.H. last aen den
commissaris Casembrot van de scheepen om de ruyterschepen all af te dancken,
oover de 300 in 't getal.
Den 20/30 isser niet voorgefallen; d'heere Huygens ende Klant gingen nae Den
Haech; ick speulde ende verloor veul gelts, 'twelck niet meer doen sal om niemants
wil op een sondach. - S.H. at bie den heer van Beversweert.
Den 21/31 augusti wass de soon van den churvorst van Saxen hier, dien ick ginck
aenspreecken; dien dach passeerde'r niet.
Den 22/1 ginck prins Wilhelm op de jacht nae Sint-Martensdijck, quaemen te half
negen eerst weder te Bergen. - Ondertuschen wierden granaden uyt een mortier
geschooten ende geprobeert.
Den 23 [augusti]/2 september isser niet gepasseert; den cornet Haultyn,
Saint-Martyn sloegen de patroellie van den viandt, kregen 14 à 15 peerden. - Den
heer van Brederode seide ende verseeckerde mij, dat de heer Katz, pensionaris
van Hollandt, op S.H. side begon te komen, dat die van Hollandt begosten traictabeler
te worden.
Den 24 augusti/3 september isser niet gepasseert op den dach. - Den 24/3 was
S.H. prins Wilhelm op de jacht na Wau; ick was in sijn geselschap. - Des avonts om
vijff uyren reet de ritmeester Krock uyt nae des viants quartir mit 180 peerden, ende
S.H. prins Wilhelm volchde hem mit all de ruyterie om acht uyren, marcheerde den
heelen nacht; ick was oock bij hem; het [wacht]woort was Maria.

[85]
Den 25 augsuti/4 september stelde sich prins Willem in amboscade mit alle ruyterie
in campen en heggen, soo hij best kost om maer bedect te sijn en niet gesien van
den viant, op een boerenhof, die Misthoef heet, en bleven daer staen van vijf uyren
des morgens tot half acht. Terwielen taste Krock de wacht van Cantelmo quartir
aen, die sich wel weerden, en kost er niet aen se doen. Cantelmo liet strackx de
ruyter die hij krigen kost, opsitten en die Krock volgen ende schickte twehondert
Spanjers onder een general-major en vijf capiteins op de wech van de heyde nae
sijn quartir; Krock retireerde sich all soetjes; ondertuschen komen des viants ruyter,
daer hij all mit schermutseert ende brengt se tot op de heyde, dewelck hem een
stuck weechs vervolchden mit vijf troepen ruyter in de heyde, maer de amboscade
ontdeckt hebbende, begosten stil te hauden ende daernae weder terug te keren.
S.H. prins Willem dat sijnde [ziende], neffens de heer Staeckenbrock, graf van
Stirum, Rijngraf naemen resolutie de viant den wech aff te sniden, ende ginck de
heer Staeckenbroeck
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mit sijn ende des Riengrafs brigade den wech nae Antwerpen, om haer den wech
aff te snieden van sijn quartir; de graf van Stirum ginck recht oover de heyde nae
de viant toe, dewelck mit haer quam aen het schermutseren; ondertuschen kompt
mijnheer Staeckenbroeckx regiment van tersieden ende joegen den viant terrugge,
die wederom secours krigende, daer Cantelmo en den lieutenant-general don Jan
de Bourg bie waeren, dreven ons volck wat terug, doch strackx gesecondeert sijnde,
joegen den viandt heel wech.
Cantelmo was gevangen, had don Jan de Bourg hem niet ontset, die gevangen
37
wiert neffens 9 ritmeesters,...lieutenant,... cornets; het voetvolck, dat Haersholt
regiment grote schade had gedaen ende Staeckenbroeckx regiment, daer se
ritmeester Beens cornet dootschietende, de standart van kregen, gaven sich, naedat
se gesommert waeren om sich op te geven, ende twe kompagniën carabins, gereet
om aen te vallen, die te voet waeren afgestaen, daer twe compagniën curassiers
achter, haer geweer nederleggende; de ruyterie in goede ordre een uyr in bataillie
gestaen op de plaetz daer het geschiet was, begosten te marcheren in goede ordre
pas à pas, ende quam niemant van Cantelmo troepen uyt; marcheerende prins
Wilhelm oover de heyde in schlachtordre, maeckte halte, at daer ende badt alle de
officiers bie hem ten eeten, die lustich waeren mit het leven deraf gekomen te sijn,
prins Wilhelm Krock nae S.H. schickende, hem de tijding te seggen; daernae
marcheerde hij prins Willem ende presenteerde den lieutenant-general neffens de
general-major ende d'andere officiren ahn S.H., die alle d'ruyterie sach voorbie hem
marcheren. - Ick had vergeten, dat doe Staekenbroeck, Stirum, de Rijngraf
losbraecken uyt de amboscade, de prins de gardes en Somerdijckx regiment bie
hem hielt ende volchde de Rijngrafs brigaede op de voet. Prins Wilhelm op 't velt
komende, worden hem all de gevangen tegen gebracht; ick bleef alletijt bij prins
Wilhelm, die men genoech te doen had om op te hauden, willende wieders avanceren
als sijn persoon behoorde; van de viandt bleven der veul doot, wel 50 ruyter
gevangen, oover de 100 peerden; van onse siede bleef een kornet doot, de lieutenant
van Bax gequests, mijn corprael, weinich ruyter; de standart gaf het voetvolck weer;
de vlag haden se afgescheurt en was te soecken, doch sij beloofden se weder te
krieghen uyt de heg, daer se se versteecken hadden. Prins Wilhelm heeft de eer,
dat hij de fraiste en hubste occasie heeft gehadt die der in lange jaeren geweest is,
ende is het een goet beginsel voor hem, sijnde sijn eerste tocht; 't is oock wenich
gebeurt, datter alle de officiren, ruyters soo wel gedaen hebben, sonder datter
iemants geblameert wordt ofte beklaecht niet wel gedaen te hebben. - Ick geloof,
hadder voetvolck geweest en had men voort gepousseert, men solde de heele troup
van Cantelmo hebben geschlagen, die sonder dat men se aentastede, all nae
Antwerpen begosten te vluchten.

[86]
Den 26 augusti/5 september quam den lieutenant-general don Jan de Borgia, den
38
mayor-general van 't voetvolck... , le comte Ferrara, le baron de Wang, den graf
van Salm bie S.H. eeten; nae den middach reet S.H. mit die officieren wandelen,
ende waeren heel vroolijck.

37
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Niet ingevuld door Willem Frederik.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
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Den 27/6 isser niet voorgefallen; den general-lieutenant att des middachs bie den
heer van Brederod; daernae gingen sie mit S.H. wandelen in de koetz.
Den 28/7 is de lieutenant-general bie Beverweert ten eeten geweest, ende wierde
39
dien avondt haer geconsenteert, die sijn rantzoen had, die sol des anderen daechs
vertrecken ende laeten 3 ritmeester ende een capitein hier voor het rantzoen van
de ruyter ende soldaten. - Een van de ritmeester seide mij, dat de koninck sooveul
volck in 't monsteren betaelde als hij vindt, dat hij alle de peerden aen de ruyters
schonck, stuck voor 70 rijcksdalers, dat de lieutenants ende cornets alle drie jaeren
verandert wierden ende dat se stonden tot dispositie van den ritmeester. Dat
Sfondrato was affgesett, om Jan de Borgia weder in sijn plaetz te setten, daeroover
don Pedro de Villamor quaet was; don Francisco de Pardo is hier
commissaris-general, don Pedro in Vranckrijck, Del Queva comissaris-general.
Seiden oock dat den lieutenant-general stond onder het commando van den
veltmaerschalck ende de general van de artillerie. Dat een cornel te voet niet soude
willen obediëren aen den lieutenant-general van de cavaillerie, dat de cornels te
peerd niet obediëren aen d'comissaris-general van de ruyter, maer wel aen den
lieutenant-general, dat se vier comissaris-general maecken voor één somer, om
alle disputen voor te komen van de ritmeesters, dat yeder sijn eigen natie
commandeert, want een Spanjert en commandeert niet oover een Neerlander noch
den Neerlander over den Spanjaert ende so de andere natiën oock. - De koninck
[Filips IV] heeft oover de tweehondert standaerten in dienst, behalven de regimenten,
meest cuirassier, moeten haer brassaden ende casketten altijt voeren ende als den
general komt, de kasquet opsetten, de pistool in de handt nemen, oock alse door
een stadt marcheren oft quartir. - De general Alburquercke belaste een ritmeester,
een heer van 't landt, omdat hij gheen brassaden had, strackx van sijn compagnie
te gaen; den graf van Bouquoy wol de standaerten niet laeten buygen voor den
general Alburquercke, dat hem niet wel soude bekommen hebben. - Men seit, dat
te Antwerpen groote vrese ende alteratie was, doe prins Wilhelm den
lieutenant-general gevangen kreech, datter veul wagens mit gequetsten sien
ingebracht, datter veul doodt sijn gebleven en wel twee à drie ritmeesters.
Den 29 augusti/8 september wierde den lieutenant-general, naedat hij bie S.H.
gegeten ende S.H. prins Wilhelm hem een peerdt vereerdt, mit twe koetsen nae
haer quartir gebracht. - Den heer van Brederode ende ick gingen dien morgen nae
Steenbergen ende vandaer in sijn jacht, om nae Vianen op de kindtdoop te gaen,
kosten niet wieders komen als Wilmstadt.
Den 30/9 quaemen wij om 7 uyren te Vianen.
Den 31/10 wierde het kindt gedoopt ende Hedwich Agnis genaemt. - Dien avont
ginck ick om 11 uyren oovervaeren aen de Vaert ende vont goet geselschap ende
bleef daer.
Den 1/11 september bleef ick daer onbekent.
Den 2/12 ginck om ses uyren vandaer ende quam te half 7 te Vianen, ginck in 't
bosch schieten ende ontbieten.
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Rantzoen: losgeld.
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[87]
Om tien uyren quam den heer van Brederode daer, ende reden op de jacht. - Naedat
wie wel gegeten hadden, gingen wie nae Culemburch, daer de gravin van Waldeck,
van Nassau en goet geselschap was; die van Nassau seide mij verscheiden dingen
van veter Hendrick ende hoe dat wij allegaer veracht ende onderdruckt worden.
Den 3/13 gingen wie tweemael in de kerck, daernae in de alleën ende plantagiën
wandelen, naemen dien avondt ons afgescheit.
Den 4/14 gingen wie om drie uyren dess morgens van Vianen, quaemen te 8
uyren te Dort, alwaer wie in de jacht gingen buyten de Kill, ende mit een goeden
wint quaemen te 5 uyren te Steenbergen, te half 7 te Bergen op Soom, daer prins
Radziwill van Maestricht quam mit de graf van Solms peerden. O.V.P.D. ginck des
avontz wandelen op de straet na 't aptekershuys.
Den 5/15 bleven wie te Bergen. S.H. ginck uyt wandelen, gaf ordre dat de
regimenten in de steden solden gaen leggen tot naeder ordre, die niet uyt kosten
komen, omdat se malkanderen beletteden; nam afgescheit van den vrau van
Beverweert; weder wandelen nae het aptekerhuys.
Den 6/16 ginck S.H. van Bergen op Soom nae Steenbergen, reet de stadt om,
ginck in sijn jacht eten ende maeckte seil; de wint was heel goet, ende meende
vroech daer te wesen, doch hij quam op een sant, dat belettede wel vier uyren;
daernae quam hij der noch af, als S.H. eerst in de jacht was gegaen, quam te 6
uyren te Dort, te 12 te Rotterdam, te 4 in Den Haech des donderdaechs den 7/17.
7/17 quam S.H. om vier uyren in Den Haech; dien dach sach ick mefrau [Amalia
van Solms-Braunfels].
Den 8/18 ginck S.H., H.H. wandelen in de koetzen; de heer van Donau quam van
Terburcht, seid dat alles afgedaen is nae sijn contentement.
Den 13/23 was S.H. te Honselerdijck; eer hij daer ginck, had hij in den hoff wesen
wandelen twe- à driemael. Graf Hendrick quam daer van sijn reis uyt Duytslandt. Den prins alletijt daer quaet weer hebbende, most weer nae Den Haech gaen als
het goet weer worde. - N.D.W. ginck in 't Voorhaut wandelen, kreech een druypert.
- Daernae ginck in 't Paddemoes moeder alleen.
Den 20/30 september waeren de Staeten van Hollandt vergaedert, deden niet
als disputeren oover d'ambasade van Engelandt ende andere saecken, richten niet
uyt.
Den 30 september/10 october accordeerden de Staeten van Hollandt d'ambassade
40
van Engelandt, naedat se lang daertegen waeren geweest . - De Hollanders worden
heel staut en soecken heel te predomineren oover de andere provinciën ende
mettertijt het heel gesach te krieghen. - Amsterdam in Hollandt, dat te vresen staet
dat het niet eens een Venetiën wort, daer se nae trachten. - Ende Amsterdam wort
door vijf off ses
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Het betrof een bemiddeling in de Engelse burgeroorlog. Holland kon moeilijk tot een
standpuntbepaling komen. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 602 merkt hierover op:
‘Men was niet weynich in dat werck perplex; veel wierter met den heer ambassadeur Ioachimi
gesproocken, dickwils oock de extraordinaris ambassade [reeds in 1642 samengesteld, maar
nog niet vertrokken] vermaent, gelijck specialijck den twaelfden Augusty, als wanneer de
heeren van Hollandt na verscheyden ende soo veelvoudige aenmaningen ende versoecken
van de andere provintien gedaen, nochmaels ernstelijck versocht wierden om haer op de
selve besendinge nae Engelant eenmael naeder te verklaren’. Verderop meldt Aitzema
(Ibidem, 613): ‘In october wiert wederom vast gestelt de ambassade naer Engelant in de
persoonen van de heeren Boreel, van Renswoude ende Ioachimi. Hollant was meest nu
gesint om de selve te laten gaen, alleen Leyden contradiceerde’.
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geregeert; die regeren dan haest het heele magnificat. - Hollandt wort door de
Oostiendische Compagnie soo machtich, die meest in Amsterdammers bestaet;
kunnen wel 60 groote schepen uytmaecken; te vresen voor haer macht, dewiel sie
nievers nae vraeghen. - Dat het goet was de Compagnie macht te breecken en te
diverteren ende dat de rijckdom ende gesach niet alleen in Hollandt was. - Dat
Amsterdam bie prins Mauritz so machtich was, dat se hem gelt beloofden, om de
saeck mit couragie tegens de Armyniaenen uyt te voeren, die nu wel eens soo
41
machtich is. - Hollant en Zelandt meinen, dat se alleen den leew beduyden ende
dat de andere provintiën daer niet toe gedaen hebben. - De Hollanders hebben
Tromp den admiral van Duynkercken doen gaen mit haer schepen, omdat se kruyt,
loot en lonten daer beter kunnen inbrengen, dat sedertdien seer is opgeschlagen;
men seit, dat eenige scheepen sijn genomen sint die tijt.

[88]
Den 6/16 october wierd in den Raed van Staet geseit, dat in tijt van trèves hier in
dienst waeren 39 compagniën peerden, 312 compagniën te voet. - Ende nu in 't
Staets dienst 68 gerepartieerde compagniën te peert, 8 die niet gerepartieert sijn,
467 gerepartieerde compagniën te voet ende 78 ongerepartieerde, die op de
Fransche penningen staen. - Dat 16 compagniën ende van elcke compagnie van
78 20 man sullen gecasseert worden, omdat se tekort komen in de betaling;
ontfangende maer 870.000 guldens ende moetende uytgeven oover de 1.100.0000,
komt 300.000 tekort alle jaer, dat solang geduirt heeft, dat se nu 3 milion ten achteren
sijn, die sij niet weten te betalen noch de interes van dien, die 200.000 guldens jaers
beloopt. - Ende als de 16 compagniën afgedanck sullen worden, moeten der 500.000
gulden wesen, die se van achtien maenden ten achteren sijn, daer oock geen raet
toe is om te betalen. - La belle Sib[ylle Carel] a eu de coups de la comtesse de
Solms. Sevenaer aussy, Grandperin chasse hors la chambre.
Den 7/17 sijn de Staeten van Hollandt weder vergadert geweest, hebben seer
onstelt geweest oover de protestatie van de heren edelen aengaende den eedt in
de Generaliteit, 'twelck sie so niet verstaen en willen toelaeten, achtende de heren
42
edelen heel weinich .
Den 12/22 october ginck S.H., H.H. wandelen, gingen des avonts te Rijswijck
eten, waeren heel vrolijck.
Den 14/24 october heeft den Raet een ooverslach gemaeckt, hoeveul volck dat
de Staeten [in] dienst hadden, ende hebben bevonden 467 gerepartieerde
compagniën te voet ende 78 ongerepartieerde te voet, die op de Fransche penningen
staen, tsaemen 545 compagniën te voet, 68 gerepartieerde compagniën te peert
ende 8 ongerepartieerden, maecken tsaemen 76 compagniën te peerd. - Nu om
alle de gerepartieerde compagniën in dienst te kunnen hauden geduirende den
trèves, slaet den Raet voor alle compagniën te voet en te peerd op tachtentich man
te brenghen, de cornels te voet 150 man te laeten, 'twelck 18 tonnen goutz des jaers
soude profiteren, behalven de voorgaende reductie, wat die heeft geprofiteert. - Niet
te vergeten, dat prins Wilhelm mij een rinck belooft heeft, als ick nae Vrieslandt gae.
Alsoock dat soo neerstich bewaert wierde van O.V.P.D. ende naegevoert, sintlijck
in het vier geschmeten.
41
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Den leew: de generaliteit, de personificatie van de eendrachtige macht van het land.
Zie hiervóór noot 7 op pagina [16]. De edelen hadden tegengestemd.
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Den 16/26 heeft de heer van Asperen voorgedragen, oft men niet solde goetvinden
43
dat, als het trèves wierde ende men de Fransche penningen quam te verlieren ,
daerdoor alle de ongerepartieerde troupen in perickel waeren gekasseert te worden,
of het niet dienstich soude wesen voor het landt, dewiel datter sooveul brave officiren
onder sijn, dat men wat meer reduceerde, die colonels haer compagniën liet holden
ende also in dienst bleven, om in tijt van noot volck te werven ofte te lichten.
Den 18/28 is S.H., H.H. nae Honselerdijck geweest.
Den 19/29 is den heer Vosbergen bie mij geweest, seide mij gehoort te hebben,
dat de Hollanders mij nu minder willen nae Munster schicken als tevooren, omdat
44
ick nae Vrieslandt ben [89] geweest ende heb tegens de instructie gebaut oft
deselve geconterariert.
Den 19/29 seide mijnheer Vosbergen mij, dat den koninck van Spagniën twintich
van 't hondert sette op alle waeren die uyt Spagniën nae Zelandt gaen ende die nae
het Sas, 't Swyn ende de Schelde gaen, maer die uyt Spagniën nae Duynckerken,
Oostende, Greveling gaen, die sijn vrie ende geven nietz, waerdoor de nering heel
uyt Seelandt sall gaen ende komen heel in des viantz havenen, wandt uyt die
plaetzen kunnen se de wahren deur canalen heel well voort krieghen in haere landen.
- Hierdoor sall de viant stercke ende groote trafic krieghen ende maecken sich
machtigher te zee om desen staet, als de vreede gedaen is, te beter ende mit
meerder force te kunnen aentasten. - Men seit, dat de Hollanders daer niet veul nae
vraeghen, omdat sie soowell op Duynkercken ende de andere havenen van den
viandt sullen vaeren als de Spagniërs. - Dat de Hollanders de meeste trafic van
Zelant hebben ingesluckt, de Zeewen, die veul straetvaerders plachten te hebben,
hebben der nu gheen meer biekans. - Dat als de Zeewen inderhaest scheepen
willen hebben, dat sie die te Amsterdam moeten huiren, daer de heele macht ende
zevaert is ende bestaet. - De heer Aldringa, omdat Stadt en Landen oneens is gheen
goede ende vigoreuse resolutiën vandaer inkomen, als wel plachten te doen, dewiel
dat de heren sooveul mit de inwendighe questiën te doen hebben, dat se de anderen
mit der haest ooverloopen, als syen de saecken heel wichtich. - Dat Stadt en Lande
noch niet gedaen hadden aengaende d'instrucktie.

45

[90]

[1 november] Nota Munster. - [3 november] Nota Munster. - [6 november] Munster.
- [14 november] Is de princes-royal 12 jaer out. - [22 november] Is madamoiselle
d'Orange [Louise Henriette] 16 jaer out. - [30 november] Uyt Den Hach vertrocken.

[91]
Melord Goring is den 13/23 october hier gekomen van Jorck; men meint dat het iss
om noch meer gelt te lichten op de jouelen van de koningin.
43
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Willem Frederik verwijst naar het op 8 februari 1635 tussen Frankrijk en de Republiek gesloten
‘Traitté d'alliance de ligue offensive & defensive’. Ieder jaar werd er een aanvullend
subsidiecontract met Frankrijk gesloten over het Franse aandeel in de campagne. Aitzema,
Vrede-handeling, I, 302-315.
Zie hiervóór 1643, noot 7, pagina [16] en hierna de laatste zin van bladzijde [89].
Voorgedrukt kalenderblad (voorgedrukte data tussen teksthaken) met enkele steekwoorden.
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Den 22 october/1 november hat S.H. mij geseit den heer Musch te spreecken
aengaende de Munsterse saecken ende hem Musch te seggen, dat hij den anderen
daeche mit S.H. daervan sal spreecken. - Alsoock sommige heren van Gelderlandt
ende Stadt en Landen, om die te sonderen, hoe sij daertoe gesint waeren; sprack
Huygens en Verbolt, waeren wel geneicht, maer hadden gheen volkomen last van
haer principalen; d'andere waeren in geselschap, hadden goede opinie van haere
principalen. - Clant en Aldringa willen het afdoen, Musch sijn voorschlach om mij te
doen teyckenen als plenipotentier; sijne opiniën, van de heer van Brederod, S.H.,
H.H., dat men Hollandt daerin wel kost overstemmen, dat Hollandt, zedert Den
Bosch ende Breda geus, niet tractabel sijn, omdat se, als een keers al te vet is,
uytgaet, als een peert sijn sterckte kent, dan wort het des heren meester, dat de
heer van Brederod gister was bie hem geweest, had hem al willen spreecken van
het werck van Munster, doch dat hij daer niet hat op willen antwoorden, dat Gans
gistermorgen uyt des heren van Brederode naem bie hem hat geweest, om hem
die saeck voor te stellen, dat men in de voorkaemer van S.H. wel mach en moet
46
ligen , maer in S.H. kamer ende de vergaderinghen niet. - Dat anno 1632 Hollandt,
Gelderlant, Utrecht, Overissel de provinciën van Zelandt, Vrieslandt, Stadt en Landen
wel ooverstemden in de resolutie om vrede oft trèves te tracteren mit Spagniën en
Isabella [van Habsburg] d'infante, dat heel een andere werck iss als dit van mijn
persohn, daer die drie provinciën doch alle cessiën tegen hadden gestempt ende
geprotesteert. - Veugelin te spreecken; Gachet niet te seggen ofte vertrauwen
hetgene ick hem segge ofte hij van mijne saecken hoort. - D'heer Verburch van
Middelburch is desen dach gestorven aen een rasende sieckte. - Bie den advocat
Brandijn is tegoed 't jaer '42, dat hij in 't '44 eerst begint te betaelen. - Van Royen
betaelt het nu het jaer '42 heel af, sal '43 betaelen, als 't jaer om is.
23 october/2 november Verboldt van Nimmegen heeft mij geseit dat, als de raeden
van Kleef ofte des curhvorst van Brandenburchs raeden tegen den 3 meert niet en
compareerden om het werck van de Duyffel ende de Liemers af te doen, met vigeur
ende stercke handt sal aengevangen worden ende dat het S.H. advis ende meininge
was. - De heer burgemeester Schaep was bie mij, seide dat de Staeten-General
daer wel op behooren te letten, dat se het daer niet voor hielden, een koninck
gestorven sijnde, het tractaet dan uyt soude sijn [92] mit dien rijcke, want de
Staeten-General noit uytstervende, souden dese provinciën alletijt maer alleen
verbonden sijn ende de coninckrijcken niet.
Den 24 october/3 november spreeckende mit den heer Schaep van de Oostijnsche
Compagnie, seide dat, als de oude Compagnie de zee niet vrie en maeckte door
haere scheepen tegens de koninghen daer in 't landt ende de Spagniërs, dat andere
schepen van de provinciën daer niet solden durven kommen, ende wat dat se
daervoor solden genieten, want anders en koste de provincie van Vrieslandt daer
niet komen mit haer schepen. - D'heer Klandt seide mij, dat hij mit sijn stem ende
provincie d'andere vier sal bievallen aengaende mijn persoon van Munster. Monsieur Gleser seide mij, dat men niet beter kan doen als geven de espions
jaerlijcks een redelijck tractament; dan
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dienen se getrauwer, mitz betaelende haer heur onkosten, als sie een seer goede
ende gewisse tijding brengen. - Dat een gouverneur alle werelt moet spreecken
sonder onderscheid van personen, want anders merckt men als ghij sommighe
alleen treckt oft spreeckt. - Oock op te letten, dat se niet opgeholden worden mit de
betahling ofte aen verscheiden luyden geschickt, opdat de spiën niet ondeeckt
worden, ende dat den major-general, de captein van de guarde oft de viscael dat
behoren te doen, daer de boeren altijt bie te doen en niet bie de secretarie, daer te
veul luyden ende daerdoor licht ontdeckt van andere boeren.
Den 25 october/4 november heb ick in den Raet van Staet geweest, daer
goetgevonden worde, dat d'ambassadeur van Venetiën [Josua van Sonnevelt]
neffens die van Constantinopelen [Henrico Cops] op den staet van oorloch souden
gebracht worden, dat voort de tsaementlijcke ambassadeurs oock soude op den
staet van oorloch gebrocht worden 15 duisent gulden voor haere jaerlijckse
extraordinaris onckosten ende declaratiën. - S.H. seide mij, dat ick den heer Musch
soude spreecken weghen sijn schoonvaeder Katz en den heer Katz daernae oock.
- Hebbe neffens d'heer Intema ende Haersoldt gesijn [gezien] ses granaten schieten
van ses pont uyt een stuck, die mit datselfde vier aengingen, sloegen 2 voet in de
eerd ende deden haer effecten wel, sonder datter een was die niet aenging ofte
losbrande; den meester heet Eyerschael van Orsoy. - Dat graf Hendrick tot general
van de Venetianen was voorgeschlaghen, daer hij brieven van verwacht; dat het
freulen van Stirum hem liever heeft als d'heer Donau; Wolf nae Emme[rich]. - Dat
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in die oovergrote coler men niet weet wat men doet; men verandert het gesicht,
slaet, stoot, steeck, knijpt, vloeckt, dat u de duyvel hael, dat ghij van dien swaer sijt,
dat u dochter een hoer sal worden. Op 't lest, ick wil niet meer, dat ghij mij aenraeckt;
gaet uyt mijn kamer end gesicht. D'assem stinck heel vieleen, dat men der dickwils
af geïnkommodeert, besonder die dess morgens om heen sijn; aen 't lijf heel muffs
en sweterich ruyck, heel vuil en vet is en als hij sich niet bewaerde, soll het vuilste
sijn datter uyt soude kommen. - Eens op een tijt seide, ghij weet mij niet te seggen,
sijt botters, ende ginck weder wech boos; [93] heel een persoon buyten als binnen,
't gemack. - 'tgene mij den griffier Musch seide S.H. geseit te hebben, dat hij niet
veranderen most ende mij niet op het tonneel setten, maer sijn best doen om mij in
het aengevangene van Munster te mainteneren, 'twelck hij seide te willen doen. Noch als een ambassad vast is gestelt bie de provinciën, dat dan bie de
Staeten-General gekosen wort wie gaen sal, en d'overstemminge plaetz. - Dat
Hollandt soo tot den trèves genegen is, dat hij veul goede conditiën soude
voorbijgaen van den voorgaenden, om maer daertoe te geraecken, ende dat omdat
se mitdertijt alle trafic hier sullen krieghen van alle omliggende landen, dat sie den
handel en coopmanschap wel verstaen ende alles mit beeter coop doen en minder
kosten, oock om S.H. macht, autoriteit te breecken. - Dat de Friesche Oostiendische
scheepen niet sullen uyrichten, eendeels omdat de oude Compagnie te rijck is ende
haer de merckt sal bederven; oock sullen se die bie de cop nemen, boren de schepen
in de gront, setten het volck aen lant, gelijcke de Franse ende Engelse gedaen
hebben, ende houden het proces een 10, 20 jaer gaende; ondertuschen bennen se
heur gelt en goet quijt ende haer tijt.
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Den 26 october/4 november heb ick de heer pensionaris Catz gesproocken
aengaende mijn persoon van Munster, om sijn meining te hooren, dewelcke mij
seide mij daervan gheen volkomen bericht ofte antwoort te geven, want het was
wel voor de Staten van Hollandt geweest, maer der was niet op gedaen, eerst omdat
de instructie noch niet gedaen was voor de plenipotentieerden, daernae omdat het
in S.H. apsentie geschach ende dat hij heer Katz neffens andere van de leeden
meenden, dat het sonder U.H. advis ofte kennisse was; meinde, als S.H. hem Catz
neffens andere uyte leden daervan liet spreecken, dat het dan well ghaen soude,
als de heren Staeten vergadert waeren. - Oock seide hij mij, dat hem geseit was
dat het U.H. ende H.H. niet wel genomen hadden, dat d'heer Katz mijn persohn ahn
de Staeten had voorgedraghen ende dat U.H. tot iemantz anders geneicht om die
nae Munster te brengen, dat hem dat oock daernae hat de saeck doen achterhouden
ende niet voor te brengen ofte helpen sluyten ende afdoen. - De heer van Zulekum
heeft mij de raetheer De Willem sijn persoon gerecommandeert om in de plaetz van
den raetheer Boudan superintendent te worden.
Den 27 october/6 november rapporteerde ick S.H. wat dat mij d'heer Katz geseit
had, die daerop seide, dat het maer bloote woorden waeren, gelijck hij gewoont is
om sulcke uytvluchten te soecken ende excusen. - Ten tweeden seide S.H., als de
Staten van Hollandt bieëen sullen sijn, dat hij Katz ende somige steden solde
daeroover spreecken ende dat hij goetvond, dat ick solang hier bleeff totdat de
Staeten vergadert waeren, om hem daeraen te errinneren, om te sijn [zien] waer
se henen willen, dat men in drie, vier daghen sien sall. - Daernae sprack S.H. mit
mij oover de reducktie, als trèves wordt, van de vijf collonellen die op de Fransche
penninghen staen, om die in dienst te holden, daer ick een voorschlach deed van
vijf ruyter van elcke compagnie en 20 man van de collonelscompagnie te voet. Fockens en Krack sijn vertrocken nae Vrieslandt, om de Staeten van Vrieslandt [94]
te doen vergaederen op pointen van de plenipotentieeren van Munster, alsoock om
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volmacht te krieghen om de unie te verniuwen, de religie ende militie vast te setten .
Den 28 october/7 november seide mij den heer Loo, dat S.H. hem ondtboden
had en dat hij hem gesproocken had van het regiment de guardes, om dat op voet
te brengen sonder de kosten van 't lant uyt de extraordinaris tractamenten die
Somerdijck, Noortwijck op haer compagniën hebben en andere.
Den 29 october/8 november sondach.
Den 30 october/9 november wiert mij van de heer van Heenvliet, de vrau van
Stennop, collonel Herbert [geseit], dat Montegu het hauwelijck van de prins de Gallis
mit madamoiselle d'Orléans [Anne Marie Louise van Orléans] tracteerde, dat Goring,
Cimon Harcourt dieselfde last hadden. - Seide madame Stennop, dat de heren van
Brederode, Heenvliet oorsaeck waeren van het hauwelijck van de princes-royal
door
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Willem Frederik vergist zich in de datum. Het moet zijn 26 october/5 november.
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haere beloften van groot sekours ende door haere leugen die se voorbrachten in
Engelant. - Dat de heer van Rinswaud aen de heer van Brederode had geschreven,
dat Utrecht haer quota in de 50 mille gulden hat gewillicht voor de princes-royal, dat
daerop de belofte wahren geschiet op hoop van verder succes, 'twelck die van
Hollandt plat afsloegen. - De koninck had belooft 400 mille gulden eens en 25 mille
gulden alle jaer ahn de princess; Goring eist noch 25 mille gulden alle jaer tot de
16 mille die S.H. gheeft. - Hebbe den Fransen ambassadeur om een sauvegarde
aengesproocken, 'twelck hij belooft heeft te doen.
Den 31 october/10 november dat freulen Sophie [van Brederode] en Donau uyt
liefde krieten ende passie; de vrau van Donau gouvernante van de princes-royal. Dat d'edelen d'eerste stem hebben ende mit de hoet op spreecken, maer de steden
de macht ende de cantoiren, dat men S.H. niet tegens d'instructie hat behoren te
wesen, die gepouseert ende sommige pointen beschaeft. - In Vranckrijck sijn vier
secretaerisen d'estat, te weten; - 1. van de kriech; - 1. van de uytheemsche saecken;
- 1. van 't konincks [Lodewijk XIV] huys; - 1. van de saecken binnen het rijck. - Der
is noch een secretarius geweest voor die van de religie, maer nu niet meer. Vranckrijck is in vier quartiren gedeelt; elck secretarius heeft een ghedeelte, ende
die het weinichste te doen heeft, heeft de meeste provinciën ende het grooste deel.
Den 1/11 november heb ick H.H. gesproocken aengaende madamoiselle Albertine,
die mij seide dat S.H. madamoiselle eerst woude uythijlken, doch dat se te jonck
was. - Almaville seide mij juffer Hindersum seven jaer gedient te hebben, 3 jaer
sonder haer goede gratie te gewinnen, 4 jaer die hebbende etc., totdat se ginck
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trauwen; Haucourt gaf juffer Osmael een natte neus .

[95]
Den 2/12 is prins Wilhelm nae Haerlem geweest en liet mij hier tegens sijn belofte.
- De princes-royal en madamoiselle d'Orange is dese maent november geboren,
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de princes-royal 12 , madamoiselle den 22, en is de princes 12, madamoiselle 16
jaer anno 1643.
Den 5/15 dat O. de M. [H.H.] heel sterck roock uyt de mont.
Den 7/17 seide mij de heer griffier [Cornelis Musch], dat in groote ende wichtige
saecken kleine dinghen groote verandering kunnen brengen, als men daer niet seer
wel op lett, gelijck een waghen, die mit ses peerden heel ras kompt gereden, treckt
de lunsen deruyt, oft daer de distelboom mit vast sit, treckt dat boltjen uyt, de waghen
blieft staen oft sie valdt. - Dat de grootste ende meeste macht van S.H. bestont in
een klein ding; neemt het woort patenten wech, is heel veul wech. - Niet te vergeten
den heer Musch te helpen gedencken, uyt wat reden hij S.H. mijn person
voorschloech om te reisen.
Den 8/18 november die Fransche ambassadeurs plenipotentiarissen [Claude de
Mesmes en Abel de Servien] sijn niet wel tevreden, dat men se gheen mehr ehr
aengedaen, alse in de steeden van desen staet sijn gekomen, willen oock anders
ontfangen worden ende mit meerder ceremoniën, als d'ordinarius ambassadeurs.
Den 10/20 november ben ick, cousin Henrick, Brederode, Beverweert, Saint-Tibar
nae Teillingen geweest, daer geseit wierde dat de schippers altemitz een schip op
haere
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groote en rijcke vracht in de grond boorden of op de grond seilden, liepen mit het
gaut ende ander kostelijck draechbaer goet mit het bootjen deraf. - Dat Spagniën
dese landen gheen ambassadeur wil toestaen te senden, dat desen staet wolde
getracteert sijn als andere republicken ofte gekroonde hoofden; daerom heeft men
de plenipotentieeren geïnventeert bie Vranckrijck. - Dat het een groote faute iss dat
de Portogisen en Catalans onder de suite gaen van de plenipotentieeren, dat
Franckrijck de Catolonniërs niet voor sijn onderdanen hout, maer wil haer
beschermen bie haer privilegiën en rechten. - Dat hij mit Portugal in aliantie is om
hem t'assisteren, maer niet om den oorloch om sijnentwil aen te vangen, gelijck
men mit heel groote vrienden plach te doen; den paus [Urbanus VIII] heeft den
koninck van Portugal [Johan IV] oock noch sijn ambassadeur wettelijck erkent. Cousin Henrick seide mij verstaen te hebben van Hogendorp, dat seven
rechtsgeleerden waeren gebruyckt geweest om het testament van N.D.M.P. [prins
Maurits] te visiteren, ende hadden bevonden, dat men het in het eerste lit niet kost
veranderen, maer wel in het twede, dat hij der noch wieder wou nae vernemen, dat
hem cousin geseit was van H.H., dat het houlijck van mijn broeder soude gedaen
sijn geweest, had sij het niet belett, 'twelck men nu heel seer leuchent end ontkent.
- Gleser is eergister cornel geworden, Loo overste-lieutenant, Meteren major, hebben
eedt gedaen.
Den 13/23 november sijn de ambassadeurs plenipotentieren van Vranckrijck van
Rotterdam hier in Den Haech gekomen en van S.H. prins Wilhelm mit veul coetsen
inghehaelt, wolden de tytel van Excellencie hebben. - De Staeten-General hebben
resolutie genomen, dat dit het laeste mael sal wesen dat S.H. prins Wilhelm de
ambassadeurs sal inhaelen, daerop Brasset geseit heeft, dat hier dan geen Fransche
ambassadeur meer komen sall.

[96]
Den 14/24 november is de heer Lijckelma bie mij geweest, seide mij dat de ses
grieteniën, als de oude Baerdt, de jonge Baert, Fockens, Crack, Andringa, Roorda
sich schriftelijck heel vast verbonden hebben aen malckanderen om niet vaneen te
scheiden ofte gaen. Oock dat die vier sich aen Krack en Fockens verbonden hadden
om nae haer gelieven bie versterven een raetsheer te maecken. Hoe dat hij soo
leelijck van Oenema was bedrogen geworden ende dat het sijn eigen schult is, dat
hij sijn gesach in de Wolden heeft verloren ende Baerdt die weder gekregen, omdat
hij de jonge Baert de gritenie [Weststellingwerf] heeft toegebracht tegens belofte
aen Lijckelma ende dat om Runia dess ontfanger wil, om die grietman te maecken,
dat hem doch misluckt is, oock bedrogen sijnde, die anders al soude geholpen sijn
geweest.
Den 15/25 heeft mij de heer Veltrir geseit van eenen die Pau heet, die catholijck
is, die heel veul mit onsen heer griffier omgaet, om alle schurfte saecken of te doen.
Den 17/27 november nae Rotterdam geweest, de hertogin van Guise [Honorata
van Grimbergen] genach geseit, en seide mij monsieur d'Haucourt, dat de gravin
van Solms de baron Henrick van Donau te Nimegen een courtoisie vanselfs
gepresenteert ende afgedrongen, hij leggende gekleet in haer kamer neffens het
bedd; seide mij oock dat d'heer van Donau prins Willem had wijsgemaeckt, dat de
vrau van Brederode niet geern had, dat ick te Haerlem quam, en daerom most in
Den Haech blieven.
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Saterdachs den 18/28 nam ick afgescheit van den Raedt van Staet, woud bij D'Avau
en Servient gaen; d'eerste was kranck, d'ander uytgereden met de koetz; den 14/24
nam ick afgescheid van de ambassadeurs van Vranckrijck, nae den middach van
de vraw van Donau, die het qualijck nam dat ick eerst bie haer begon afgescheit te
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nemen, en wasser spitich op, seide dat ick outerquidant was of impertinaent; nam
noch afgescheit van andere, alsoock van den heer Musch, die mijn saeck wolde
uytvoeren ende vervorderen, alsoft sijn eigen was.
Den 19/29 nam ick afgescheit van alle de hoven; S.H., H.H. bejegenden mij heel
beleefdelijck mit veel complimenten; des avonts om elf uir ginck ick bij S.H. prins
Wilhelm, die mij oock heel civilijck bejegende, ende afgescheit van hem nemende,
gaf hij mij een rinck, die ick all mijn leven sal bewaren tot een gedachtenis van sijn
goede genegentheit mijnwaertz, daer ick in hoop dat hij sal alletijt continueren.
Den 20/30 november ginck ick om 6 uir uyt Den Haech, besach het huys van den
heer van Alckamade [Meerenburg], dat op het fatsoen van graf Mauritz huys gebaut
is, doch in alles kleiner, de verdipingen te leech; oock was ick op het huys van den
heer van Heemstede, dat heel schlecht gebout is, heeft een grooten naem, ginck
te Haerlem eten, waer Saint-Tibar was; daer wel gegeten, ginck hij mit mij neffens
de heer van Haultyn na Amsterdam te peerdt; onderwegens pratende, seide mij dat
S.H. of het huys van Nassau noit behoorden het huys van Oostenrijck heel onder
te brengen, want soolang alse macht hadden, soude S.H. en sijn huys hier in 't lant
geërt ende gelieft worden uyt vrese van de Spagniartz, maer soo rasch als de
Spagniartz ooverwonnen wierden ende dese luyden uyt de vreese, souden S.H.
naekomelingen niet geacht worden, omdat de republiken en coopluyden noit heeren
van qualiteit estimeren als in tijt van noot ende oorloch, gelijck men nu siet dat, sints
S.H. Den Bosch, Breda heeft gewonnen, Hollandt daerdoor heel in seeckerheit,
heeft S.H. minder credit in die provincie als tevoren; Saint-Tibar seide oock, dat
S.H. niet had moeten soecken dat Vranckrijck in oorloch gekomen was, omdat
Neerlandt alleen in kriech, de eenichste school daer men den oorloch koste leeren,
waer S.H. de opperste meester, daerdoor in groote eer en reputatie bie alle de werelt
was, maer nu Vranckrijck, Dutzlandt in den oorloch, die hazardeuser sijn en meer
waghen, daerdoor groot succes ende victorie altemetz, omdat se gheen geldt noch
volck spaeren, verliren dese landen de goede naem en faem ende per consequent
S.H. oock. Saint-Tibar seide mij oock, dat de churvorst van Beyeren [Maximiliaan
I] die maximen had en hielt, dat hij de keiser [Ferdinand III] niet heel meester wolde
sien ofte heel onder, omdat hij altijt considerabel soude sijn ende het contrepois
holden konnen. Oock seide Saint-Tibar, dat ick vast mochte geloven ende haest
soude sien, dat de saecken in Vranckrijck souden veranderen, omdat soowel in
kriech als vreede dese ministers sich niet kunnen mainteneren, bij de kriech omdat
se de populace niet sullen kunnen langer doen geven om der maelcontenten willen
die der sijn, oock omdat Spagniën sijn personnagie daeronder speult, in vreede om
de jalusiën der grooter, die seer veel sijn.
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[97]
T'Amsterdam komende, reden wij voor de comedie, alwaer wij afstonden, en sagen
die spelen, die niet docht en vol blasfematiën; daernae in den Son des avonts
gegeten, ginck ick om tien uir des avonts scheep, maeckten strackx seil, doch
konden om de groote stilte niet vortkomen.
Den 21 november/1 december waeren wij genootsaeckt op het schip te blieven
ende konden Enckhuysen niet krigen om de stilte. Docter Andela was bij mij op 't
schip.
Den 22 november/2 december dess morgens om twee uir quaemen wij bij
Enchuisen ende des avonts om 6 uyren t'Harlingen, alwaer dat ick dess nachts
bleef, ende wierde van de burgemeesters getracteert.
Den 23 november/3 december besach ick de stadt, ende waren de burgeri in de
wapenen, die ick sach marscheren; daernae mit de magistraet etende, ginck te
twaelf uir scheep; door Franicker passerende, schoncken mij de burgemeesters de
wijn ende ontfongen mij seer beleefdelijck; quam des avonts om ses uir te Lewarden,
alwaer de burgeri ende soldaten in de wapenen, ende wierde mit veul eer ontfangen,
sach de burgerie voorbij marscheren, ende waeren de hooftofficiren ende capiteins
aen mijn huys en verwachten mij daer.
Den 24 november/4 december quamen de heren gedeputeerden mij saluteren,
daernae de heren van den Hove, daernae de heren van het Mindergetal vanwegen
de Staten van het landt, daernae de heren reeckenmeesters, de magistraet van
Lewarden, ende ginck dien morgen des vriedachs in de kerck. - Nae den middach
ginck ick in het Mindergetal ende in de kamer van Oostrego, waer de Staeten van
het landt bieëen waeren, alwaer de saecken die de heer Krack had voor te draghen,
gelesen wierden, daer de heren copie in haer camers begeerden. - Daer wierde uyt
de leden van elck camer twe gecomiteert om oover de pointen die tot Munster sullen
getracteert worden, te sitten en te examineren. - De heer Haubois presenteerde mij
53
de dienst en vrientschap van de heer Schjouck-mich [van Burmania]. Lieutenant-colonel Potter presenteerde mij de vrientschap van de heren van de
Sevenwolde.
Den 25 november/5 december sijn de Staten gescheiden tot op dingsdachs
toekomende.
Den 27 november/7 december sijn die acht heren nevens mijn persoon ende de
heer Krack in het Mindergetals kamer bieëen geweest, hebben de pointen van de
instructie doorlesen.
Den 28 november/8 december sijn deselfde heren weder bie malckander geweest
des voormiddachs en dess namiddachs, wahren bie mij ten eten. - De heer Gravius
seide mij, als men in het lage is, soo moet men doen als de karpers, die steecken
het hooft in de grondt, als de vissers vissen, laeten het net oover sich gaen.

[99]
Den 29 november/9 december Donia seide mij geen goede opinie te hebben van
54
het werck van de heren Abraham Roorda en Hottinga anno '35 , meende nae sijne
opinie, dat se intelligentie hadden gehadt mit Atsma ende de andere gesinde.
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Den 1/11 december, dat de wacht te Munster in 't geweer ginck, als de ambassadeurs
van den kaiser daer voorbie ginge. - Dat Madame de Servient [Augustine Le Roux
de la Roche des Aubiers] pretendeert, dat H.H. haer eerst sal besoecken.

[113]
Schjouck Burmania-mijch secht, dat de heer gouverneur-stadtholder teveul te
segghen heeft, will hem sijn autoriteit nemen ende reconsileren sich wedrom mit
Tjalling-mijch [van Eisinga], laeten Hottinga ende sijne andere correspondenten
vaeren, daer hij seer vielein ende quaelijck off spreeck ende lelijck uytmaeckt. - Item
dat hij den kaelbeck well sall hebben ende hem den baert scheeren. - Alsoock dat
hij een gouverneur ende stadtholder is van ettelijcke wenich maenden. - Dat hij gelt
55
van den ontfanger heeft genoten ende daerom de reeckening teweder . - Dat hij
nae het opperste gebiet ende nae de souvereiniteit staet.

[114]
Om de hooftofficieren van de vijf regimenten die op de Fransche penningen staen,
bie tijt van trèves een rekognitie te doen voor haere lange diensten, Erentruyter,
Tomas Ferens, Enno Ferens, Gendt, graf van Berch, die dan sullen gekasseert
worden, is mijn voorschlach van elck compagnie collonelle, die 34 sijn, 20 man te
nemen, 68.000 gulden jaers, ende van elck compagnie te peerdt, die 68 sijn, 5
ruyter, 86.700 gulden in 't jaer, daeruyt de 15 hooftofficiren een half tractament
kunnen krieghen ende een compagnie, behalven sommige, die der all hebben.
Beverweert wort oock uyt de Fransche penningen betaelt. Men sal de officiren laeten
uytsterven, so sterven de tractamenten aen het lant.

[115]
Raphael, Urbijn, Titian, Carrazzi, Jorgion, Tinter, Correge. - Alberdür, Holbeen, Hans
van Aaken, Spranger, Oltegr[af]. - Qu'il ne fault jamais fier ses secrets à ses amis,
car l'amitié se peult changer, et aprèz cela vous peult causer beaucoup de mal, des
brouilleries et des grand maux.

[117]
56

Haucourt . - 1. Gerridt Atiss tot Wirdum een merry; dese merrie is gestorven. - 1.
Andriess Simens achter Stehns een merry. - 1. Pieter Anniss tot Kornjum een merry,
heeft een merryvolen, is gesneden. - 1. Jacob Sivers onder de klockenschlach een
merry. - 1. Klaes Lewess onder de klockenschlach een merry. - 1. Timmen Jelbess
55
56

Bij deze anti-stadhouderlijke actie kregen de steden steun van Roorda en Hottinga. Zie Guibal,
Democratie, 46.
Burmania beweert dat Willem Frederik zou zijn omgekocht en dat in verband daarmee het
afhoren van diens rekening zou zijn uitgesteld.
Haucourt is een dekhengst.
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onder de klockenschlach een merry. - 1. Jan Gabbess onder de klockenschlach
een merry, heeft een hengstvoolen mit een col, witte snuyt, 2 wit[te] beenen achter.
- Alle dese seeven merriën sijn bedeckt van Haucourt tuschen april ende maij anno
1643.

[118]
57

De Landtgraeff. - Capitein Grovestein tot Engelum een merri, gelt gebleven. Rommert tot Engelum twee merriën, heeft twe hengstvolens. - Meille Jeronniss tot
Kornjum een merrie, het voolen verworpen. - Frans Melliss tot Kornjum een merry,
een merryvolen, is gesneden. - Liewe Wybess onder de klockeschlacht een merry;
een

57

Gelt: niet drachtig.
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hengstvolen. - Timen Jelbess onder de klockeschlach een merry. - Alle dese seeuwen
merriën sijn bedeckt van de Landtgraeff tuschen april en maij anno 1643.

[119]
Adelen 21 spiesen, 29 musquetten. - Wopque Roorda 24 musquetten, 24 spiesen.
- Conterleur van de ammunitie Grav[ius]. - So is 't dat S.E. ende gemelte heren
ingevolge van opgemelt authorisatie. N.B. - Nit zu vergessen ahn den Herrn
Hooenfelden alle Fierteljahren zu lassen wissen, wass d'Haber, Weitz, Korn, Gersten,
Erbsten kosten 2/12 october. - Niet te vergeten als een gebau schwack iss en dat
men een scheidingmur will maecken, dat men twee plancken neffens malckanderen
maeckt ende daer lichte turff tuschen beiden; neemt all ghehoor wech. - Alsoock
om het geraes dat in uw kamer van boven kompt door de dunte van de soldering,
dat wagenschot onder tegens de balcken ghedaen werdt ende daer lichte turf op
gedaen. - Booven op de twe stellagie steenen te leggen in trass, iss heel goet voor
het geraes. - Als een put ofte back stinckt, moet men hem lucht geven, soo vergaet
de reuck. - Om goet waeter te hebben, moet een put heel diep sijn gegraeven, setten
twee, drie tonnen booven malckanderen ofte veul sant onder op de gront, ofte het
moet bemetselt worden. - Dat als men een kelder in trass leit, moet er spatie tuschen
die muir wesen, anders soude het trass gebroocken kunnen werden, de mur sich
rurende. - Niet te vergeten, als ick mijn schorsteenen sal maecken, dat ick die van
den heer Musch laet besien, omdat se oopen sijn ter sieden, dat mij wel aenstaet
en gemackelijck is.
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[Dagboek 1644]
[1]
Allemenach van anno 1644 den 1 januarii. - Gloria parendi. - Wilhelm Fridrich Graf
zu Nassau.

[3]
De instructie van den gouverneur ende stadtholder der provincie van Vrieslant. - 1.
Dat de stadtholder de heeren volmachten sal behoorlijcke respect ende
1
ghehoorsaemheit lesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vangen striedende
tegens de vrieheit ende souvereineteit van dien lande. - 2. Dat hij de reformeerde
religie sall mainteneren, die op de sinode van Dordrech iss gearresteert. - 3. Dat hij
met de heeren gedeputeerden sall mainteneren ende onderhauden, defenderen
des lants privilegiën, wetten ende ordonnantiën. - 4. Dat hij mit die heeren
gedeputeerden goede acht sall hebben op de schansen, forten buyten ende binnen
de provincie. - 5. Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen sal vergeven alle
chargen die vacant sijn, uytgenomen die sich de heeren volmachten hebben
gereserveert. - 6. In 't leger sal de stadtholder de vacante plaetsen vergeven,
ingeboorne den uytheemsche voortreckende. - 7. Sal sich reguleren nae de instructie
van de gedeputeerden, sooveul derselver persoon aengaet, ende onderholden
voorall het 33ste point, dat luyt, dat de stadtholder gheen compagniën mach
verleggen sonder weten van de gedeputeerden. - 8. Sal sich te reguleren hebben
nae de instructie van de raetsheren, sooveele sijn persoon betreft. - 9. Sal gheen
gouvernementen ofte comendamenten vergeven sonder weten van de
gedeputeerden. [4] - 10. Sal gheen landt mogen coopen in de provincie. - 11. Sal
gheen survivantie noch transport mooghen versoecken, op wie dat het sie. - 12.
Sall gheen nieuwe versoeck mooghen doen als hetgene hij hier geswooren heeft.

[9]
Aen de weduwe van captein Treveri een pension belooft van seuventich gulden,
soolang sie leeft. - De eedelen van Hollandt sijn mit haere stemmen gegaen tegens
S.H. aengaende de person van d'ontfanger-general, S.H. stemmende Berckel, de
nobelen de commis Ketting.

[13]
12/22 [februarii] ben ick neffens de heeren gedeputeerden in Oostrego kamer
geweest, alwaer alle volmachten vergadert, ende naedat de heer Osinga de
propositie heeft gedaen, heeft de predikant Feicke [Oedsonius] een fray gebett
gedaen; dat geindicht, hebben de heeren daer present haere procuratien
oovergelevert ende sijn wij weder nae het Collegie gegaen.

1

Lesen: betonen.
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[19]
2

8/18 jannuarii anno 1645 .

[22]
3

21/31 maij ginck ick mit H.H. lang wandelen, die mij sprack van S.H. dessein, die
sie hoopte, doch vreesde van quaet succes, seid dat men behoorde stratagema's
gebruycken, gelijck bie oldts plach te geschieden mit diversie te maecken mit
trommels, veendels, leeghe schepen en trompetten. - Mamoisell Louise seide gheen

2
3

Pagina [19] bevat alleen een datering, geen tekst.
De tekst van [22] hoort inhoudelijk thuis tussen [28] ‘quam omtrent acht uiren weder te Buren’
en ‘22 maij/1 junii’.
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landt noch h[eerlijke] goederen, maer gelt voor de dochters t'huylijck mede te geven.
- De heer van Heumen seide mij van de princess van Tzweebruggen ten haulijck
te kunnen krighen.

[24]
4

[20 maij] S.H. uyt Den Haech gegaen.

[25]
8/18 maij heeft mij Haucourt lang gesproocken ende verseeckert van de genegentheit
van prins Willem, doch dat hij het mij niet dorste tonen om reden, oock omdat het
H.H. niet wel geviel, die niet geern sach dat wie soo groot tsaemen sijn en
malckanderen schreven.
5
9/19 Spiring seide mij, dat de Deensche macht niet te reeckenen was, want all
des coninckx van Dennemarckens macht bestont in de Sondt, aen de Coldingher
bruck en te Gluckstat; daer most hij sijn hoff op holden, sijne dienaers ende
rijckxsraeden, sijn basterkinder, die hem veul kosten, sijn bauwen, ende soude in
alles niet oover een miljon inkomen hebben, die ick op 3 maecke. - Dancker en
Gunter spraecken mij oock en seiden heel contrarie, dat de Sweden gheen macht
ter zee hadden, te reeckenen tegen de Deensche macht, dat se niet veul volck
hadden, gheen eeten meer in 't landt van Holstein en Jutlandt, en die toeloop die
de Sweden eerst gehadt hadden, soude niet duiren, als de quartiren niet deughen,
ende alse marcheren sullen, sullen sie die niuwe knechten die geworven sijn, niet
uyt het landt brengen kunnen.
10/20 is S.H. uyt Den Haghe vertrocken mit H.H., de princess-royal, ende quam
des avonts te Iselstein.
11/21 gingen H.H. te Vianen dess middachs eeten, quaemen des avonts te Buyren,
trecken door Culemborch, daer niemant van des graven weghen sich sijn [zien] liet
om H.H. te congratuleren, en schickt S.H. en H.H. noch een edelman henen om
complimenten te maecken.
12/22 ginck ick te Buyren in de kerck, en ginck S.H. daernae wandelen; had de
eer lang mit L.M. [Louise Henriette] te spreecken. De graef van Solms seide mij,
dat de heer Plois hem geraden had, als hij mit eenighe van de heeren van de
provincie van Uytrecht qualijck stonde, dat hij noit veul quaets van die man solde
seggen ofte hem achter sijn rugge blaemeren, want men woste niet hoe de saecken
kosten veranderen, want die nutertijt u quaetsten vrundt was ofte viant, die kost
4
5

Datering voorgedrukt.
Er stond 19/29, dit is gecorrigeerd in 9/19. De Republiek had in 1640 een tractaat van
wederzijdse bijstand met Zweden gesloten. In de Deens-Noorse oorlog van 1643-1645
sympathiseerde de Republiek in hoofdzaak met Zweden. De vertegenwoordigers van beide
partijen, Frederik Günther (Denemarken) en Pieter Spiering Silfvercrona (Zweden) verdedigden
met verve de eigen standpunten en de Republiek aarzelde. Holland (Amsterdam in het
bijzonder) wenste een expeditie naar de Sont en Frederik Hendrik verzette zich hiertegen. In
juni 1644 besloot men een dubbele ambassade naar Zweden (Jacob de Witt, Bicker,
Stavenisse) en Denemarken (Sonck, Schaep en André) te sturen en de koopvaardijschepen
naar het noorden te laten vergezellen door een vloot onder aanvoering van Witte de With.
Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 636-648; Kolkert, Zweedsche imperialisme,
17-19; Römelingh, Diplomatieke betrekkingen, 15-16; NAGN, VI, 362.
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daernae u besten vrient worden, maer had ghij heel veul quaets van hem gesecht,
soo soude dat spreecken een oorsaeck sijn om dat te beletten, dat ghij mit die man
gheen vrientschap maeckte, ende dat kan in sulcke regeringhe licht geschieden,
daer sooveul hoofden sien, die elckx haer interes
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hebben ende particuliere insichten, 'twelck wel moet bedencken, ende solde mij in
Vrieslandt wel te passe komen. - Daernae seide mij de graef van Solms en beloofde
mij, dat voor die vruntschap ende courtoisie die ick hem en sijn soon gedaen heb,
dat hij mij die vriendschap weer wil doen, geven mij een brief, waerin hij sijn soon
6
erinnerde, dat ick oorsaeck was, dat hij quaioutoir was geworden, dat hij hetselfde
aen den mijnen, als ick er een kriech, weder soude willen doen, naemelijck mijn
soon quadiouter te soucken helpen maecken.
Den 13/23 quam S.H. prins Wilhelm hier te Buren, sliep niet bij sijn wijf ende
tracteerde se oock soo heel wel niet ofte caresseerde se niet veul.
Den 14/24 ginck S.H., H.H. naer Suylestein, bleven daer des middachs eten,
quaemen des avonts wederom te Buyren. - S.H. heeft bij H.H. geschlaepen van
dess morgens te vier uyren tot seuven, 'twelck in een jaer niet gebeurt is. - Mevrau
Stennop en Heenvliet sijn heel quaelijck te hoof, en sooveul H.H. hem geestimeert,
soo haet se hem nu en railleert opentlijck mit hem. - Te Culemburch geweest mit
graef Hendrick.
15/25 is de heer van Brederode hier geweest, veul andere officiren; S.H., H.H.
uyt wandelen. - De heer van Donau captein van de guarde van de ruyterie; de
compagni van den baron niet vergeven. - Armaville seide mij dat prins Willem soude
geseit, dat hij niet wiste wy hij liver woude missen, Marlott ofte iemant anders. Nota.
- Prins Willem wesen baden, niet mit de princess-royal wesen wandelen; neffens
mamoisell geseten.
16/26 ben ick mit graef Hendrick te Culemburch geweest; des avonts sach ick de
princess-royal. - M.M. [Eleonora Mauritia van Crato, prinses van Portugal] seide dat
L.M. haer geseit had sij had noit gedocht, dat ick soo was als sie nu bevonde, hiel
veul van mij.

[26]
17/27 ginck S.H. prins Willem van Buren weder nae het ruyterquartir te Oss; ick
reed alleen een stuck weechs mit hem; als ick weder quam, vond S.H. wandelen,
dien ick volchde, recomendeerde hem de Deensche saecken, daer hij mij een
voorschrieven toe gaff. - Enno Ferens seide dat, doe Caesar Romen niet door gewelt
conde winnen, doen maeckte hij de stadt arm ende benaude se, dat se sich liet
ooverwinnen. - Marquys de Vieuville, dat men in Italiën alle vruchten op de tafel
diende tuschen twe schotels, daer onder ende boven ijs in is. - De graven van
Nassau en Culemburch sijn hier geweest, en had de eerste opinie, dat ick yetwes
te doen solde krighen, dat ick niet aennam ofte geloofde. - Ick speulde mit de kaert
mit H.H. - M.M.D.R. [Magdalena van Merode] seide dat H.H. geseit hadde mit
tranende oogen dat, als eens een ongeluck ooverquam aen prins Willem door sieckte
ofte anders, daerdoor hij het leven verloor, dat alsdan all het goet op mij moeste
komen ende dat door kracht van prins Maurits' testament, dat het op de dochters
niet komen kan, datter hoop was dat ick L.M. soude krighen, doch niet seeckers,
7
kosten niet beter doen voor haer huys .
6
7

Coadjutor van de Duitse orde.
Bij testament van 13 april 1625 benoemde Maurits zijn broer Frederik Hendrik en diens wettig
mannelijk nageslacht tot zijn universeel erfgenaam. Bij ontstentenis van zijn broer of diens
wettig nageslacht zou zijn neef Ernst Casimir van Nassau, of diens wettig mannelijk nageslacht,
opvolgen. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, I, 1180-1185. Frederik Hendrik lapte deze
bepaling aan zijn laars. Uit diens testament, opgesteld in februari 1644, blijkt dat hij zijn zoon
Willem tot zijn erfgenaam benoemde, maar in geval van diens overlijden en bij gebrek aan
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- Sulestein sprack oock daervan, die ick de rechte waerheit seide aengaende
Engelant en Brandenburch, want haer geluck ende prosperiteit liever heb als mijn
8
eigen, ende dat sweer ick, doch Talmont gunne ick die eere niet ; de tijt moet men
affwachten, doen wel, sijn ghehoorsaem, hebben in alle dinghen groote patiëntie,
swighen still en doen mij mit mijn eigen tonge geen ongelijck; all weet ick de dinghen
beter, soo moet ick mij doch bedwinghen en seggen 't niet, want men kan sich alletijt
veul tekort doen mit spreecken, noit mit swighen; der kunnen luyden om staen die
yetwes hooren, doen der yetwes bij en doen quaede raporten. Houd dat dan voor
een vasten regel, dat ghij wel doet, let wel op alles en remarqueert alles, swijcht still
en spreeckt niet veul van odieuse dinghen, die persoonen aengaen die u kunnen
schaeden doen; isser yet off geschiet er yet dat u niet aenstaet of niet nae u sinne
gaet, hebt patiëntie ende draecht het mit patiëntie; het kan mitdertijt beteren, de
tijden die kunnen veranderen, ende mit swighen en patiënteren en misdoet men
niet, en doet men anders ofte is men impatiëntich, soo doet men sichselven tekort,
men verachtert de saeck en brengt sich in grooter ongelijck. Daerom kan men niet
beter doen, besonder ick, als swighen still tot alles en hebben een seer groote
patiëntie; dat moet dess morgens en avonds u ombiten ende laeste gedachten sijn.
- Suylekum aentwoorde mij eens, als ick hem seide: Ick weet niet waer ick aen ben
oft wat ick doen sall; ick geloof dat ick soo weinich tot de peys als oorloch
contribueren sal. Dat kost licht wesen seide hij. Ergo nihil voor mij dit jaer, patiëntie.
- H.H. gaf aen graef Hendrick sooveul te verstaen, alsoff hij aen den Rhijn soude
blieven [27] mit eenich volck; de patenten van de Vriesen sijn verandert, dan eerst
waeren se te Schenckeschans gedestineert en doe ick in Den Haghe quam, wierden
se verandert op de schans de Vooren. S.H. liet mij door Sulekum schrieven: Wat u
persoon aengaet, ick sal het u laeten weten, meinende dat ick in Vrieslandt soude
blieven, ende dan had S.H. excuse, dat ick gheen commandement kreech, op mijn
apsentie, maer gekomen sijnde, sal doch gheen comandement krighen en verandert
men de ordre, doch hoe het gaet, hout u gerust en hebt groote patiëntie; ghij hebt
die gerusticheit bij uselfs; veul luyden van eeren en couragie die beklaeghen u,
seggen: Men doet u onrecht; ghij hebt geen foulte ofte lacheter noit bedreven ofte
9
poltronnerie ; 't is S.H. wil; stelt u tevreden nae der tijt; Godt sal 't versien, als het
10
Hem gelieft ende de tijt is. Hebt voor alle ding patiëntie en swijcht stil .

8

9
10

wettige mannelijke nakomelingen zouden de dochters achtereenvolgens aan de beurt komen.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 703-710.
De prins van Wales en de keurvorst van Brandenburg waren beiden pretendenten naar de
hand van Louise Henriette, terwijl zij zelf de voorkeur gaf aan Henri Charles de la Trémouille,
prins van Talmont.
Lachter, poltronnerie: lafhartigheid.
Na het plotselinge overlijden van de Friese stadhouder Hendrik Casimir in 1640 wilde Frederik
Hendrik zelf opvolgen als stadhouder in Groningen en Friesland. ‘Want deur dese doot kreeg
de prins hoop om alle provintiën onder zijn gouvernement te krijgen’, zie: Aitzema, Saken
van staet en oorlogh, V, 88. Dat lukte in Groningen, maar mislukte in Friesland. Gedurende
de eerste jaren van Willem Frederiks stadhouderschap was de relatie met Frederik Hendrik
en Amalia van Solms zeer slecht. Zo kreeg Willem Frederik bijvoorbeeld niet het regiment
van zijn broer en van zijn vader, dat aan Amalia's broer, de graaf van Solms, werd gegeven.
Willem Frederik moest het voorlopig doen met de rang van ritmeester. In 1640 en 1641 durfde
Willem Frederik geen zitting te nemen in de Raad van State. Als stadhouder van Friesland
had hij daar recht op. Pas nadat de survivance van Willem Frederik op prins Willem was
gebracht, werd de relatie weer enigszins normaal. Poelhekke, Frederik Hendrik, 512-517.
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18/28 gaff mij de graf van Solms dat geschrift dat hij mij den 12/22 belooft had, soo
goet ende verseecker als ick het hebben wilde, mit eighener handt geschreven. De heer en vrau van Brederode quamen te Buren mit Sophia de vrau van Donau,
die mij seide dat ick noit in die intentie te Vianen was gekomen, om haer vandaer
te haelen, 'twelck contrarie verseeckerde. - H.H. deed mij de eer en nam het hoorloge
van mij aen dat ick te Haerlem had gecoft, en was van goet humeur; des avonts
speulden S.H., H.H. en veul andere personnen [om] een geborduirde sadel, die
graef Hendrick wonne.
19/29 quamen de gecomiteerden van de Staten-General hier, Vosbergen, Van
der Holleck, Ripperda, Aldringa. - Dien avont wierdt de graef van Solms en ick van
S.H. belast Tromont en Vieuville t'accorderen, 'twelck wij deeden en op die maenir,
sonder dat sie yetwas derin spraecken eer sie sich ambrasseerden, maer voerde
graef van Solms en ick de woord en seiden, dat Vieuville ons geseit hadde dat 'tgene
hij geseit hadde aengaende de reverentie te maecken, dat hij het niet gedaen had
11
in intentie om Tromont t'offenceren, maer uyt raillerie , en vanweghen Tromont, als
het soo was, soo was het hem leet, dat hij Vieuville gevordert hadde. En daerop
ambrasseerden sie malckkanderen, beloofden ons vanweghen Sijn Hoocheit die
saeck te vergeten en niet te gedencken. - 19/29 des sondaechs lass graef Hendrick
een predicatie en naedat hij gelesen had, kreech hij van H.H. een geweldighen
schrob, en seide hem lustich de waerheit, en kreech freulen van Portugael oock
haer part, seide mevrau onder anderen dat hij freulen van Solms [Louise Christina]
had opgewacht, om alle secreten te weten die in 't cabinet passeerden, en doe was
freulen van Portugal qualijck op hem tevreden; doe freulen van Solms getraut [1638],
wierden freulen van Portugal en hij vrienden en dat om dieselfde reeden. Ick stond
erbij en was bang, dat ick mijn deel oock soude krighen, doch quam voor datmael
vrie. - Ick sprack mit mamoisell Louise, die haer stryck liet vallen, die ick weder
opnam en bad dat sie mij die wou geven, dat sij niet heel afsloech, doch excuseerde
het, gheen lindt te hebben; daernae nam de gelegentheit weer waer en badt haer
daerom; doen beloofde se mij, als de stryck afleide, mij te willen geven; seide haer
van prins Willems rinck; ick hoop sie sal woort houden ende se bewaeren of mij
laeten schicken, als sij die stryck afleit of de rouw. Des avonts sprack ick oock mit
haer, en was heel beleeft ende courtois tegens mij, van vaeder en broeder.

[28]
Den 20/30 maij ginck S.H. van Buren nae de schans te Vooren en H.H. geleide S.H.
tot aen de Linghe. En begeerden H.H., dat ick weder mit om sou gaen, om H.H. des
anderen daechs op te wachten.
21/31 was H.H. om half ses op de koetz, om nae de schans te vaeren en het leger
te Lit te besien, en waeren de troupes noch niet gereet als H.H. daer quam, moeste
wel een groot halfuir wachten, eer alle regimenten op haer plaetz gekomen waeren.
En stonden de regimenten op een linie, de pijcken voor en de musquetiren achter
haer, in alles 27 regimenten, en voer H.H. mit de coetz eerst voorbij, daernae tuschen
de pijcken en musquetirs door, en vond H.H. dat de officiren de veendels all te
dicwils buichden voor haer, want het geschach tot viermael toe en daernae in 't
marcheren; het leger was sterck 185 compagniën, maeckten tuschen 14, 15 duysent
man; de ruyterie sach H.H. niet,
11
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omdat se marcheren most. Ick sat bij mamoisell Louise in de portir . - S.H. sprack
de cornels, lieutenant-colnels, mayoors weder aen en vermaende se, dat niemants
van haer ofte van de officiren solde te landt gaen ofte in steden op pene van cassatie.
- De Rijngraf kreech order om dien nacht noch te marcheren naer Gorckum mit
Spijck en de viconte, om strackx scheep te gaen, maer wierd belett een dach door
manquement van bruggen. - De heer van Brederode had last om mit sijn brigade,
bestaende in 10 regimenten, 7 Neerlanders en Duitschen, 3 Schotten, t' seil te gaen,
om vooruyt te gaen des dingsdachs, die S.H. des donderdachs soud volgen. - H.H.
van alle offeciren afgescheit ontfangen hebbende, ginck te half ses in de schaloep,
wierde van S.H. begeleidet; voer mit haer oover, in de koetz getreden sijnde, quam
omtrent acht uiren weder te Buiren.
13
22 maij/1 junii ben ick te Culemburch geweest, quam te half seuven daer, vond
de grevin van Nassau, Charlot, Willemine noch te bedde; op het kasteel vond de
grevin [Anna van Baden-Durlach], de Rijngrevin, Francisca bijeen, daer een uir bleef
praten; ginck om half elf vandaer, quam te elf uir te Buiren. H.H. quam niet aen tafel,
maer nae den eeten sprack wel twe uiren mit H.H. en sprack mij van het Engels
hauwelijck heel vrie, van Heenvliet, madame Stennop; daernae sprack ick H.H. van
Tibault en Du Vet, Knuyt, Staveness, en seide mij H.H., dat se all eens waeren en
veraccordeert, doch had H.H. gheen goede opinie van dat werck, meinde sie solden
Knuyt bedrighen en maecken heur profijt en voorendeel daermede, dat mijn opinie
oock is, en bleef daer tot oover sessen, totdat H.H. op de koetz ginck, daer ick H.H.
aen geleide, nam afgescheit van haer, deed mij veul eer ende belofte van gunst en
vruntschap, recommandeerde mij prins Willem altemits wat in te spreecken, belastede
haer te schrieven. Mamoisell Louise beloofde mij die strick die ick innere, als ick
van de koets ginck, wenckende mij mit de kop van jae. - H.H. sprack mij dicwils van
mijn reis nae Munster, dat teycken is dat ick gheen amploy sal hebben dit jaer;
patiënte.

[29]
Den avont quam aen de schans om half acht, waer de heer van Brederode noch
was, eendeels omdat het sondachs en maendachs hooch waeter sal wesen door
de nieuwe maen, alsoock omdat de Rijngraf niet te scheep kost komen door faulte
van bruggen.
23 may/2 juni quam de heer van Brederod bij mij, die mij seide dat hij vertrock,
gelijck hij deed mit sijn brigad, seide oock dat Belckhooven, die den aenschlach
maeckte, selfs op de plaets niet geweest ofte gereconnosseert, maer alleen door
het rapporteren en besichtigen van een schaepherder. Prins Willem ginck mit de
ruyteri oock scheep te Worckum. - S.H. gaf desen avont ordre aen de majoors om
te drie uyren seil te maecken en op het kanon te passen. - Ick heb aen H.H.
14
geschreven, die mij d'eer deed en aentwoorde. - De brigade van de heer van
Brederode bestaet in 10 regimenten te voet, Askyn, Balfour, Cyrpatrickx, graef
Hendrick, Brederode, Oenema, Sterckenburch, Ehrentruyter, Wijnbergen, Noortwijck,
maecken tsaemen 63 compagniën. - De
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Rijngrafs brigade: Rijngraff, Somersdijck, viconte, maecken tsaemen 19 compagniën.
24 maij/3 junii ginck S.H. scheep mit contrari wint om vier uyren dess morgens, en
hadden de Engelsen last S.H. te volghen, een halfuir daernae de Francen, daernae
de stucken en ammunitie; te Worckum quam prins Willem in S.H. schip, die ordre
kreech nae den train van de arteillerie te volghen mit de brigade van Staeckenbrouck
en de graf van Stirum. - De brigade van de Engelsen bestaat in acht regimenten,
Herbert, Goring ende Greving, Krommel, Hoorn, Solms, Tomas Ferens, Picheler,
maecken 60 compagniën. - Den Franche brigade bestaet in 8 regimenten, Haulterive,
Mesonneuve, Coligni, Destrade, Douchant, Walen, Beverweert, Enno Ferens,
tsaemen 62 compagniën. - Die guarde van S.H. en de extraordinaris compagniën,
5 compagniën. - Staeckenbrouck brigad: Staeckenbrouck, Talmont, graef Fritz,
tsaemen 20 compagniën. - Stirums brigade: Stirum, La Force, Haersholt, tsaemen
19 compagniën. - Nae den eten quaemen twe van de Staeten-General, Aernem,
Van der Holeck, bij S.H. mit d'ambassadeurs gedestineert nae Sweden,
Denemarcken, om mit S.H. yetwass te overleggen. De Wit, Schaep, Bicker, Sonck,
15
André, Staveness apsent . - De boot van S.H. wierd ooverseilt, en quaemen twe
matrosen om, die versopen. - S.H. vond de Rijngraf noch te Dort, quam dien avont
in de Kil. De heer van Brederode was tot bij de Kuynder gekomen. - Dien avond
quam Pydgion bij S.H., die den 23 maij/2 junii noch te Calais had geweest, Monsieur
[Gaston van Bourbon, hertog van Orléans] gesproocken, die Grevelinck ginck
omsingelen en belegeren, hadden gheen holt noch stroo en was het water hooch
om de stadt, wosten gheen raedt om de haven te dempen en soud niet sonder moite
toegaen, indien de belegerde voortginck, hadden 600 man binnen gekreghen.
L'Ameillerei lach mit sijn quartir tuschen Duynckercken en Greveling, Gassion
tuschen de stadt en Bourburch.

[30]
25 maij/4 junii heeft S.H. mit het heele gros moeten blieven leggen in de Kill, kost
niet voort komen door den grooten en stercken wint als tegens 5 uiren des avonts;
doen liet hij sich mit peerden voorttrecken tot aen het einde van de Kill en wierd de
windt goet, dat het meeste voetvolck der deur quam en 't geschut en ammunitie,
doch de ruyterie niet. - Jeanveille schreef een brief uyt Calais, hoe L'Ameillerei de
nieuwe graft was gepasseert en wat se voor Bourborch hebben gedaen, holt
Monsieur leger sterck 20 à 21 duysent man. - Aen H.H. geschreven en madamoisell
Merode. - De heer van Brederode bij Tergoes. - S.H. kreech een brief van Monsieur,
waerin hij hem versocht een goede diversie te maecken ende op de vivres ordre te
stellen. - De Zeeuwen maecken groote preparatie tot vivres en sullen groot profijt
maecken soowel van ons leger als der Françoisen.
26 maij/5 junii heeft S.H. om half ses seil gemaeck uyt de Kill, kreech goede
oostenwint, moest bie de Siep strijcken, omdat het waeter te leecht wierd, kreech
weder contrari windt, eer hij door de Geete quam en voorbij Vianen, quam des
avonts een uir van Tergoes. - Prins Willem quam bij S.H. - Haulterive leid de schult
van het de veendels te buygen voor Spinola in 't uyttrecken van Breda [1625] op de
heer gouverneur Justinus van Nassau; het was in de capitulatie niet. - Haulterive
seid S.H.
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hem geseit te hebben niet meer als eens de veendels des daechs voor hem te
buygen en voor niemant anders als de general. - Haulterive seide aen de graef van
Solms, dat S.H. geseit hadde, als wij niet bij hem gingen sitten in de koetz, maer bij
prins Willem, dat wij de opgaende sonn aenbaden en niet d'afgaende, oock dat S.H.
heel eergirich is, meer als iemant in de werelt, all woude hij het niet weten ofte
toonen.
27 maij/6 junii heeft S.H. beginnen seil te maecken t'3 uiren, maer kost niet verder
komen als in de Sloep [in het Sloe], waer hij den heelen dach most blieven leggen
om de contrari windt, tegensstroom en de engte. D'magistraet van Terveer quam
bij S.H. - D'heer van Brederode ginck van Rammekens nae Biervliet. Eerentruyter
quam bij S.H.
28 maij/7 junii is vandaech uyt de Sloep voorbij Rammekens gevaren en is te
Philippine gekomen te 1 uyren, doch de graef van Solms en ick en de meeste part
van de schepen mosten op den Hondt des nachts blieven leggen bij Biervliet en
Terneusen. - De heer van Brederodes volck lach aen Mauritzfort.

[31]
29 maij/8 junii S.H. is dess morgens gemarscheert mit d'Engelsen en Francen nae
Assenede, en waeren der noch veul compagniën achter van de regimenten soo te
voet als te peert. - De heer van Brederode was gelant met sijn voetvolck en ruyter
aen de Austryapolder, sach volck van den viandt achter den dijck staen te voet en
te peerdt, vond het heel anders bestelt als aengegeven was van Belkum. - De prins
van Talmont was voorleden nacht uytgeschick mit 600 te voet en volck van 6
regimenten, en wasser Haersholt en graef Fritz. - De heer van Brederode sijn ordre
om aen te vallen was graef Hendrick, die van elck regiment een compagni hadde
mit drie officiren, een lieutenant-collonel en major, viroers, 3 stucken, 20
granaetwerpers mit hauwelen en bijlen, tauwen, deelde die troup in tweën, om twe
attaquen te doen, door Hindersum geleit; bij elck compagni waeren drie soldaten
mit polver en loot. Erentruyter volchde mit vier regimenten; alle soldaten haden
schuppen en spaeden neffens haer geweer. D'heer van Brederode volchde mit ses
regimenten, oock alle mit schuppen en spayen.
30 maij/9 junii ister niet voorgefallen, eenige wercken geordonneert; de heer van
Brederode belast om weder van Austriapolder te gaen en naer Bouchaute mit sijn
troupen te voet en te peerdt. - Claes nae Buren geschickt.
31 maij/10 junii ister niet voorgefallen, S.H. wesen wandelen; tijding van Greveling
van de circumvalatie; de mayors belast soldaeten te comanderen om aen de
retranchement te wercken. Noch meer stucken in 't quartir van S.H. - S.H. belaste
graef Hendrick nae Nimmeghen te gaen, de troupen daer te comanderen te voet
en te peerdt en op alle steden aen de Maes en Rhien wel achtinge te geven voor
des viants oovervallen. Graef Hendrickx regiment gaet niet mit hem. - Captein Gleser
van guard, dat het niet gedaen was voor het huys, Heenvliet te verstoten oft qualijck
bij H.H. te setten. - Dat de Hollanders seiden: Waerom souden wij ons vrienden niet
helpen, all sijn se niet heel bequaem? S.H. doet het oock well. - Hoe irresoluyt De
Smit was, die sich broullierde in sijn ordres, d'een tegen de ander gaf, daernae
loochende en liet alles op Erentruyter, graef Hendrick aenkomen, deed niet van
hemselfs, maer alles door haer, en als sie van hem, liep alles in disordre en geschach
niet. - De soldaten gingen so laet te scheep, dat se tot d'armen daernae door het
water moesten gaen en worden heel natt. - De viandt

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

48
had aen twe plaetsen den dijck doorgesneden, om mit ruyter daerdoor te kunnen
houwen, 20 in 't front, en soo in de siede van het voetvolck te komen ende se in
disordre te brengen, dwers door hauwende.
Junii. 1/11 junii is het retranchement van het quartir begost te graven, vijf man op
elcke twe roy, 15 man van elcke compagni gecommandeert. - Heer Viersen seide
mij, dat men noch yetwes doen soude, en meende in 't Noorderquartir van
Vlaenderen. Deschand seide mij wij souden nae Maldegum gaen mit het leger. De tiding van den Sweetschen admirael, dat hij mit de Deensche was schlaechs
geweest, daer sommige capteins heel qualijck hadden gedaen.
2/12 isser niet voorgefallen. S.H. is te Bouchaute geweest. Gaf ordre, dat niemants
meer bagagie soude hier brengen als daer hij mit marscheren kan, want hij nae
niemant sal wachten en maer een halfuir van tevoorn sal laeten aenseggen, als hij
wil marscheren. - Der quam tijding van de défaicte der Francen in Cataloniën. 16
Jenveille, dat L'Ameilleray S.H. niet genegen was en pointes gaf; swaricheit in 't
nemen van Grevelingen.

[32]
Den 3/13 vraechde ick S.H. verloff om nae het Fransche legher te gaen, dat te
besien ende haere begravinge, 'twelck S.H. mij toestonde. Nam afgescheit van S.H.
en prins Wilhelm, ginck te Philippine seil, om nae Vlissingen te gaen, quam te een
uir daer, alwaer captein Swartjen lach en maeckt seil, om nae Greveling te gaen,
waer ick strackx in ginck en voer mit hem aff en quam dien avondt tot voor Oostende;
de captein was een Zeew, hadt 26 stucken op. - Desen morgen om 2 uyren kregen
de Fransen Sainct-Philippe in, de Spaensen daeruyt loopende, het canon
vernaegelende, 't polver in brand steeckende. - Ses gekomiteerden van Haer
Hoochmogende quamen bij S.H. - Quartirmaister van S.H. jacht captein van de
17
schaloupen .
4/14 hadden wij gants gheen wint, liepen meer terugg als voorwaerts, omdat wij
tegenwint hadden en tegenstroom. - De fregat van Boloigne quam ons tegen. - 't
gevecht van captein Swart ende den Duynckercker Norman. - T's avons te acht
uiren wierpen wij het ancker uyt, maer om negen uir goede wint en een koeltjen
krighende, lichten wij het ancker weder en quamen des anderen 's daechs 's
morgens. In ons leger niet voorgefallen, 300 wagens ontboden.
Den 5/15 aen des admiraels schip [Maarten Harpertszoon Tromp] om half seuven,
waer ick ontbeet ende veul dinghen seide, onder anderen dat Monsieur sich nievers
mit moide, dat Rivière alles dede, daernae L'Ameilleray, dat hij admirael hadt den
raedt gegeven, dat men de schans sold aentasten. Datter noch volck en gelt in 't
leger quam; liet mij mit een schaloep aen landt brengen. - Ick ginck strackx nae het
regiment van Picardiën, daer ick Jeanveille vonde, die daer captein iss; bij hem
komende, gingen wie strackx te peerdt sitten en reden het leger om langs de
trenscheën, vond het quartir van L'Ameilleray heel wel, de eerde uyt de grachten
wel uytgeworpen, aen somige plaetzen door de situatie twee grachten; tegens de
duynen was het werck heel hooch opgeset, een bateri van twee stucken. - Aen
monsieur de L'Ameilleray quartir quam
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Gassions, die ick sach aen een buytenwerck, dat hij bestelde op de wech nae
Bourburch, die een stuck weechs een breet water voor sijn werck heeft, oock
dubbelde grachten door de situatie van het landt, dat heel gebroocken is. - Aen
Gassions comt Monsieur sijn quartir, dat noch slecht lach, maer der wierdt aen
gewerckt, en liept het retranschement tot aen een revier, die de A hiet, ende een
weinich daeroover, doch niet te beduyden, [33] en is tuschen Monsieur quartir en
de schans Sainct-Philippe gans gheen retranschement, omdat de revir A het deckt;
oock is het aen de sijde van Vranckrijck van Ardres en Calais bedeckt; noch van de
schans tot de schepen en L'Ameilleray quartir is gheen retranchement.
- Ick sach Monsieur speulen, die verloor en was impatientich; der was niemant
van qualiteit als volontair dan monsieur de Harcourt, soon van monsieur le duc
d'Elbeuf. Monsieur le duc de Guise wiert verwacht mit een deel volonteren. - Van
Monsieur sijn quartir ginck ick nae de schans, daer ick het fort de l'Escluse voorbij
reedt en vond de schans Sainct-Philippe mit vier bolwerck, goede gracht,
contrescharp, palissaden wel versien, kost noch ettelijcke daghen gheholden hebben,
want de Francen noch eerst aen de contrescherp waeren gekomen, maer ick meine,
dewiel de Francen 3 redouten in hadden tuschen de schans en de stadt, vreesden
voor afsniding en wolden het volck in de stadt salveren. - Avonts nae den eeten
sach ick de wacht van 't quartier optrecken, en was de wacht te peerd 300 ruyter
gekommandeert volck, 't regiment van monsieur de L'Ameilleray, stonden drie hooch;
het voetvolck 400 van 't regiment van Grançay, stonden 6 hooch. De lieutenant van
de compagni van monsieur d'Espernon die commandeert als lieutenant-colonel en
heeft in elck regiment een compagni; het regiment van Picardiën heeft groot recht,
nae de guardes, heeft alletijt d'avantguarde nae de guardes, en laten sich die
capteins van dat regiment van gheen collonel commanderen behalven haer collonel;
de reeden is omdat alle capteins van het regiment de guardes particuliere collonels
commanderen, en d'olste captein van het regiment van Picardiën die heeft het recht,
dat hij major de brigade is; de andere olde regimenten, als Champagne, Normandië,
Navarre, Piémont hebben oock groot recht. De Fransche ruyteri heeft alle gaer
wapenen, achter-, voorstuck, een pot oft iseren hoet, de Duytsche ruyter niet; het
voetvolck heeft geen wapen, behalven het régiment de guarde van den coninck en
sijne Switsers; de compagniën hebben weinich spietsen, swack; ick hebber gesien
die een pijck hadden oft twe; ordinaris sijn se van acht spietsen, compagniën van
20 man, de sterckste van 50 of 40; sie behoeven maer 70 te wesen. - Ick sach oock
het werck nae de duynen, dat heel hooch is, wel opgeset mit sooden, daer se twee
stucken op brachten. Voor dit werck leggen twee hoghe duynen dicht aen het quartir
van L'Ameilleray; indien de Spaense die in crigen, logeren daer canon op, souden
het quartir seer incommoderen ofwel der heel uyt jaegen, want de stadt oock in het
quartir schiet; de Francen hebben de duynen geslicht, doch het helpt niet, sijn nu
beter gemaeck om stucken daerop te setten, omdat de duyn nu boven breet is; dat
ick yet te seggen had, ick soud een schans op de duynen maecken; [34] temeer als
ghij die duynen aen de viant laet, soo kan hij op andere leghe duynen oock bateriën
maecken en schieten alleffenwel in u quartir, dewelcke geoccupeert, solde hem dat
heel bekomen sijn geweest en het quartir verseeckert. In ons legher niet voorgefallen.
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6/16 gingen wij voor vijfven nae Calis mit Aquilius, quaemen te half neghen daer;
ginck de stadt om, die heel wel gefortificeert is; nae de duynen heeft se 4 grachten,
mit halve maenen en ravelinen versien en palissaden; de rest van de stadt heeft
drie grachten, contrescharp, doode meur, heel groote bastions, die gedetascheert
sijn, tot 6 in getal. Daernae gingen wie in de citadel, die groot in de circuit is, heeft
twe groote bolwercken nae de stadt en nae de landtsiede, een toorn nae de haven
toe; het heeft binnen op het plein een fray vierkant gebau, dat de reine-mère heeft
laeten bauwen, daer voor een jaer koren in is, daer nu alle dach uyt gebacken wort
voor het leger ammonitibroot, is wel versien mit stucken en ammunitie; der leit een
fort nae Vranckrijck, dat Nievelet heet, daer de sluysen mit bewaert worden, mit
deweleke men de meeste deel van de stadt kan onder water setten; van Nievelet
is een dijck gemaeck tot het fort Risban, dat op de haven leit, die aen de coninck 2
miljoenen kost; so die dijck daer niet had gemaeckt geweest, soud de zee de stadt
hebben mitdertijt wechgespoelt. Om een uir reden wij weder nae het leger; een
captein van Paris comende, seid ons, dat de coninck en coningin mit den raedt te
Ruel waeren, datter 4 à 5 duysent man souden komen tot recruyten van 't leger,
18
oock datter een halve montre mit quam, daer hij en andere officiren niet wel mit
tevreden waeren, omdat het te weinich was. - In 't leger comende, marcherde het
regiment de guardes van de coninck, om de transcheën te oopenen, heel fray volck,
hadden witte wapenen, oover de 1000 man; een compagni bleef bij Monsieur op
de wacht. Om 9 uir setten se 200 man uyt, de helf mit schuppen, de andere om in
't begin fassines te draghen, ginck heel wel mit ordre en resolutie; de officiren reden
te peert voor, om de soldaten te wisen, L'Ameilleray en Ranzau van de eerste; de
viant schoot wenich of niet; de bateri was al gereedt en wierde der twe canons op
gebracht. Gassion begost oock sijn aproche mit het regiment van Nevarra, die
neffens L'Ammeilleray de heelen nacht in de aproche bleven. - In 't leger van S.H.
still.
7/17 ben ick mit Frens om het leger gereden, om de circumvalatie aff te trecken;
de rencontre van den soldatt van het regiment van Vidasme, die mij voor een espion
aensach; desen avont schoot de viant geweldich uyt de stadt, doch deden gheen
schade als een man doodt, twe gequets, de 2 nacht. Monsieur quam mij tegen mit
een suite van 40 personen sonder guarde. De regimenten van 't leger en hoe sterck
19
van compagniën, volcht hiernaest .
18
19

Montre: uitmonstering.
De tekst van pagina [37] hoort inhoudelijk bij de tekst op 7/17 juni, vandaar dat deze tekst
hier als noot is opgenomen. [37] 7/17 junii. - Quartir van le grand-maistre L'Ameilleray vers
Duynkercke. - Grançay infanteri 20. - Destré 7. - Douglas 20. - Angoulesme 20. - Ranzau
cavailleri 10. - Crabat 4. - Fusille 6. - Régiment royale 12. - L'Amilleray infanteri 30. - Picardiën
30. - Vatimon cavailleri 6. - La Ferté Imbo 6. - La Fallade 5. - Granzay 6. - Molandyn Suisse
12. - Mareschaux de camp. - Lambert. - La Ferté Imbo. - Grancey. - Hocquincourt. - Vatimont
comande la cavaillerie. - Canon piesces 8. - Régiments d'infanteri 7. - Régiments cavailleri
8. - Compagnies d'infanteri 120. - Compagnies de cavailleri 55. - Quartier de Gassion à
Sainct-George vers Bourburch. - Streuf cavailleri 6. - Beussy Elmort 5. - Seller 6. - Brèze
infanteri 10. - Battilly 12. - Vatteville Suisse 7. - Bretaigne 20. - Vidasme 19. - Navarre 30. Arambure 30. - Coalin cavailleri 6. - Gassion 9. - Chevre 6. - Regiment. - Regiment. Mareschaux de camp. - Manisckan. - Nangy. - Monsieur Chevre commande la cavaillerie. Canon piesces 5. - Régiments d'infanteri 7. - Cavaillerie 6. - Compagnies d'infanteri 128. Compagnies de cavailleri 38. - Le quartier royal à Sainct-Forquyn vers la France. - Le guarde
françois 10. - Guarde suisse 5. - Piedmont 30. - Braremont Suisse 5. - Régiment de Monsieur
cavailleri 12. - Magalotti 6. - Gensdarme Monsieur 150. - Cent guardes 100. - Mareschaux
de camp. - Ranzau. - Dufargy. - Villetier. - La Feullade. - Magalotti. - Viconte Doteil commande
la cavaillerie. - Canon piesces 4. - Régiments d'infanteri 4. - Cavailleri avec le compagnie de
Monsieur 3. - Compagnies d'infanteri 50. - Compagnies cavailleri 22. - Infanteri 120. - 128. 50. - Infanteri 298 compagnies. - Cavailleri 55. - 38. - 22. - 115. Infanteri 298. - Compagni 35.
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- 1494. - 894. - 10434. infanteri. - 115. - 30. - 3450 cavailleri. - Ergo 10434 d'infanteri. - Et
3450 de cavailleri.
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[35]
De rivir d'A loopt door Monsieurs quartir langs de stadt in de haven nae de sijde van
Vranckrijck. - De rivir de Vlucht loopt door Gassions quartir langs de contrescharp
oock in de haven aen de ander ziede, namelijck van Duynckercken. - In S.H. leger
reedt den Rijngraf uyt mit 500 peerden tot voor de stadt van Brug. Polnitz wierdt
gequetst. 8/18. - Ick ginck in de schaloep, om nae den admiral schip te varen, verloor
het roer door storm; was een geluck dat wij niet buyten de sanden waeren, souden
versopen hebben; weder aen landt komende, ginck ick in de aproche, die heel goet
waeren, hooch en breet en drooch, waeren all naebij de contrescharp gekomen. 20
Men seit dat de contrescharpgracht 80 voeten breet is, diep .... . De viant arbeit
tegens en langs de aproche van de Francen. - De Francen arbeiden in hooch en
drooch landt. - Hoeckgeest is haer ingenieur, die bij Perseval heeft gewoont; hebben
geen ingenieurs, hadden der geern van S.H. twe. - Behalven de rivir de Vlucht
moeten de Francen noch twe grachten passeren, die van de contrescharp en van
de stadt.

21

[36]

[8 junii] T'Assené gekomen. - [28 junii] Van Assened opgebroocken. - [29 junii]
T'Eikelo gekomen.

[37]
[Zie noot 19 hiervoor].

[38]
Doe ick uyt de aproch ginck, gingen wij eten; nae den eten ginck ick de duynen
besien, die mij deden verschricken, sijnde [ziende] dat se het quartir soo
commandeerde. - Heb het regiment van Picardiën sien marcheren nae de approche,
sterck 30 compagniën, dat in heel schlechte ordre toeginck; daer was niet een officir
bij sijn compagni, swacke compagniën, somige van 20 man, de beste van 40, hebben
weinich pijcken, 6 oft 8; ick hebber gesien van 1, van 2, geloove niet dat het regiment
doe marscheerde 900 man; het was een van de beste van het leger. - D'officiren
sijn door de banck edelluyden en van qualiteit, brave kerels, veul jonge soldaten,
een deel goet, de rest schlecht. - D'officiren coopen meest haere plaetzen onder
het régiment de guardes; een compagni kost 100 duisent gulden, een veendel 24
duysent. - Een compagni onder de vijf oft ses older ende gecontinueerde regimenten
kost 30 duysent gulden, de rest van de scharge nae advenant, soodat alle de
schargien in Vranckrijck te coop sien ende verkoft aen die der meest voor geeft, en
waeren de meeste van het regiment de guardes sulcke borse, jongeluyden, rijck en
van qualiteyt. - De approche van L'Ameilleray en Gassion sullen bijeenkomen voor
aen de punt van 't bolwerck, en daer se bijeenkomen, daer sal een bateri gemaeckt
20
21

Niet ingevuld door Willem Frederik.
Voorgedrukt kalenderblad (tekst tussen teksthaken voorgedrukt) met enkele steekwoorden.
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worden van 16 halve cartauwen en twee van acht halve cartauwen; dan sal
L'Ameilleray de face van dat bolwerck aentasten, Gassion een ander aen de
linckehandt. - De duynen nae Duynkercken sijn heel smal, en is dicht bij die een
dijck in 't lant, omdat het water der dyckwils doorspoelt of ooverloopt. - De zee loopt
mit leechwater soo wijt wech, dat de strant meer als een
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uir gaens bloot is, hart, dat men derover gaen kan en riden. - Ick heb schlechte
wacht gevonden bij daech in 't quartir. - Het is te verwonderen, dat de Françoisen
noch soo wijt op fouragie riden sonder rancontre, want si riden tot Mardijck, voorbij
Bourburch twe, drie uiren, sonder viandt te sien ofte vernemen, soodat het een
teycken is, datter weinich volck is en all nae S.H. leger toe sijn getrocken, hem te
stutten. Captein Camp seide mij, als de viandt de rivier d'A stopte, dat alsdan het
leger van de Françoisen perickel liep om onder water geset te worden, omdat de
stad op een hoochte leit, de Francen in de leechte.

[39]
Den admirael is wel gesien bij Monsieur. En L'Ameilleray heeft mit Monsieur gegeten
in L'Ameilleray sijn huys, die hem een present heeft willen geven van 3000 gulden,
dat hij geweigert heeft, alsoock Noté sijn secretarius. Nu willen se des admiraels
vrau jouwelen coopen en vereeren; des admiraels soontjen wort seer gecaresseert
van L'Ameilleray, sit neffens hem aen tafel. - Monsieur heeft den admirael laeten te
gast bidden in de schans Sainct-Philippe, daer S.H. gaet logeren.
8/18 avonts om 7 uiren ginck ick in de schaloep, voer oover in des admiraels
schip, daer wij te half tienen quaemen, waer ick's nachts sliep. - Ick ben in die vier
daghen dat ick in 't leger was, alletijt onbekent geweest, behalven van eenighe
soldaten, matrosen en Nederlantsche edelluyden, doch de Françoisen wosten het
niet, wy ick was.
9/19 gaf mij den admiral een brief aen captein Mathias Jellis van Amsterdam,
dien hij belaste mij mit den eersten te Vlissingen te brengen; wij maeckten te negen
uiren seil en hadden mitstroom, doch tegenwint; tegenstrom krigende, wierpen wij
het ancker voor Oostende; de captein seide mij, dat Hasselaer, Bicker, Backer,
Schaep veul te seggen hadden t'Amsterdam.
10/20 maeckten wie des nachts seil mit stroom, tegen wint en quamen op de
hoochte van Casant, sagen Sluys en Brug.
11/21 maeckte wij weder dess nachts mit stroom, liepen van het landt van Casant
nae het eilandt Walcheren, om oover droochte te komen, en quaemen om negen
uiren te Vlissingen; gegeten hebbende, nam een steigerboodt en quam te 2 uir te
Philippine. S.H. was bij den heer van Brederod te eten, die ick tegen den avont
sprack, deed hem mondeling bericht en brocht hem een caerte mit van het quartir
en circumvalatie. Ick was de eerste twee daghen geweldich gequelt mit vraeghen
van nieuys uyt het Fransche leger.
12/22 wierden der brieven van Beck geintercipeert, aen S.H. gebrocht. - Der sijn
40 Duynckerckers in zee nae de westen. - 't Gevecht van den admiral bij Mardijck
van 22 Duynckerckers en 12 Statenschepen, waer de Duynckerkers mosten wijcken
mit verlies van veul volck en drie schepen.

[40]
Captein Matias Jellis gevraecht, hoe het quam dat de Duynckerckers niet geern
slaechs sijn mit de Staetenschepen, dewiele sie soo goede schepen hebben en
geschut. Seide mij, omdat de Spaense musquetiers soo goet niet sijn als de onse
ter zee, dat se de zee niet wel kunnen verdragen. Oock dat, als de matrosen gequetst
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worden van den koninck, dat se gheen onderholt krighen, gelijck de gequetste en
lamme, kreupelen in
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Hollandt doen, die op schepen worden gegageert of hebben tractement. - Kaptein
Swart seide mij, dat de Ammeraliteit van Middelburch onder sich had 15 schepen
tot directie. - Een captein ter zee heeft vijf pont's maents, een matroos 10 gulden
en voor de kost des daechs 7 stuyver. - De captein heeft alle buyt die in een schip
is, polver, loot, vivres; 't landt heeft het schip en de stucken. Als een matroos 10
gulden te buyt kriecht, soo kriecht de captein 100; als de matroos 5 kriecht, soo
kriecht de captein 50 en soo nae advenant. De cruissers tracteren haere matrosen
beter als de Hollanders en Zewen, kunnen oock beter volck krighen en eerder. - De
Hollantsche matrosen hebben drie à vier gulden meer als de Zeewse matrosen;
d'Hollanders krigen 13 à 14 gulden, de Zeewen 10. - M.M., dat de superbe [Amalia
van Solms] quaet achterdencken had van monsieur de Chastillion, dat hij yetwes
geseit had aen d'O.V.P. van d'soon. - Oock dat sich deselfte moet wachten van
yemants quaet opinie te hebben in H.H. presentie, omdat men die opinie van hem
heeft.
13/23 isser niet gepasseert. Der is een edelman van Monsieur hier, Mesilli, om
S.H. complementen te maecken. Der gaen twee ingenieurs en de captein van de
timmerluyden nae het Fransche legher. De heer van Spijck seide mij, dat prins
Willem quaet was op den hoveerdighen.
14/24 seide mij de heer Viersen, datter noch yetwes voorhanden was om over
het water te komen of om den Dam te attakeren, dat Perseval ende Ferens uyt
waeren geweest, om het te recognoisseren, die het doenlijck vonden tuschen Dam
en Brug. - Noté schreef mij, dat voor Greveling een bateri speulde van 12 en 8 halve
cartauwen op de stadt, dat die van binnen weinich schoten. - S.H. wesen wandelen.
- De heer Viersen seide, dat het leger alle daech kost ahn wagens, schepen,
tochtpeerden, ingenieurs ende andere extraordinaris lasten 15 duysent gulden.

[41]
15/25 is Sijn Hoocheit nach Oosteyckelo geweest, de wech nae Maldegum op het
heycken.
16/26 des sondaechs isser niet voorgevallen; naedat S.H. een weinich hadd
gewandelt, belastede hij dat de majoors solden aenseggen, dat de soldaten sich
versagen mit broot voor acht daghen, om van dingsdaechs beginnen te marcheren.
17/27 isser niet gepasseert, als dat de kramers haere hutten afbraecken en de
oovervloedighe bagagie wierde wechgeschickt nae de schepen, en wierd belast
des anderen daechs te marcheren.
18/28 begost de Rijngraf mit sijn brigade te marcheren om twe uir des morgens,
de heer van Brederod om half drie, daerop haer beider bagagie. S.H. liet de bagagie
uyt sijn quartir marcheren om twe uir, en duirde het tot negen uir eer se door was,
en was wel tien uir eer het voetvolck begost te marcheren. S.H. sach het voetvolck
op het heycken marcheren, dat heel fray was, de Francen de advantguarde ende
de Engelsen de arrièreguarde; daernae quam prins Wilhelm mit Staeckenbroeckx
en Stirums brigade, die S.H. oock heel goedt vond, quam om half seuven te
Eyckeloo, reedt tot acht uiren om, om de advenuen te besien en de wachten te
ordonneren, gaf ordre des anderen daechs om seven uir te marcheren.
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19/29 marcheerde prins Wilhelm mit Staeckenbroeck en Stirums brigade op de hey
nae Maldegum om ses uir. S.H. volchde om seven uir mit de Engelsche, daernae
de Fransche brigade, daerop al de bagagie, daernae de heer van Brederod en de
Rijngraf. S.H. quam te 11 uir te Maldegem, waer hij het quartir selfs liet afsteecken,
att wat, reedt den heelen naemiddach weer uyt tot 's avonts om acht uir; de leste
troup van de heer van Brederod quam om acht uir eerst in 't quartir, die achter de
wagens had geweest, Kirpaetrix regiment. S.H. bestede een redout aen de Stroebrug.
20/30 isser niet voorgefallen. S.H. reedt wandelen; de graef van Isemburch
schickte een trompet, om een paspoort te hebben voor don Francisco de Melo sijn
goet en meublen nae Spagniën.
21 junii/1 julii isser niet voorgevallen; de France brieven die quaemen, meldende
hoe de Francen tweemael getenteert hadden oover de conterscharpgracht te
passeren mit verlies van 100 man, ettelijcke officiren en volontairen. - P. de M. haer
brief en rencontre. O. de W. Hoce; het is niet van de mansside, daerom acht ick het
sooveul niet. 22 junii/2 julii isser niet voorgevallen. S.H. was bij prins Willem eten,
heeft van elcke brigade hondert man laeten commanderen, die wel kunnen
swemmen.

[42]
23 junii/3 julii isser niet voorgefallen; S.H. belastede men solde soldaten
commanderen om het retranchement aen te vangen. - Beeverweert uyt geweest
nae Lapschuir mit 3 compagniën peerden en 300 man van de guardes, een wech
te maecken. - De cornel van de ruyter die de wacht heeft, is alletijt bij S.H., de major
bij prins Willem; die ordre is dit jaer eerst begost.
24 junii/4 julii is het retrenchement van het quartir begost en afgemaeckt, van elck
compagni 15 man gecommandeert. - S.H. wil 12 peerden mit een calesch geven
aen de coningin van Vranckrijck. - Grançay sal gouverneur van Greveling wesen.
- In 't leger niet voorgefallen. De heer van Brederod, graef van Solms, ick mit 2
staten, 2 raetvan-staten hebben bij prins Willem gegeten.
25 junii/5 julii S.H. wesen wandelen op een hey nae de Ley; briven uyt Vranckrijck
melden, dat Gassion op de contrescharp was gekomen en hoe hij sich mit een pijck
vooraen stelde, seggende: Ick wil hier logeren ofte sterven, ende amporteerde het.
- Graef Waldeck, vrau van Dona seid: Sophie is uytgetraut als een hoer, sonder yet
mit te geven. H.H. mach Sophi niet lieden, wort leelijck. - Vrau van Brederod en
Donau sijn heel quaet op malckander; de eene krijt, de ander kijft. H.H. heeft genoech
mit haer te doen. Sophie is oock niet wel mit de vrau van Brederod. H.H. wil niet
toelaeten het haulijck van Florentine en de graef van Solms [Moritz van
Solms-Hungen]. Vrau van Pollits, dat mevrau haer volck maer accomodeert en wil
niemant anders helpen ten haulijck. - H.H. sal mischien te Sluys komen. - Gleser,
dat het niet beter is te dienen als een republijc in noot en een koninck in geluck,
want de republijc acht anders geen soldaet en de koninck gheeft anders gheen
recompens. - Ick ginck mit prins Willem des avonts eten, die mij seide sijn dessein,
den eersten avont te Wau komende, en ordre. - Ick gaf hem noch een raedt, als
S.H. van Bergen nae Gelder gaet, den viant in disordre marcherende te slaen, dat
hem aenstonde. - Harcourt [Haucourt] seide mij, dat Francen niet wel mit mij tevreden
waeren, seggende ick mochte haer niet lijden en achte haer
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niet. - Heeren Viersen, Van der Holeck seiden mij, dat Hasselaer, De Graef,
22
Gheelvinck, Branckert of Pankras, Schaep, Bicker... de stadt van Amsterdam
regeerden, dat Bicker en Conradus heel niet te seggen hadden, omdat se
insupportabel sijn, alse de bovenhandt hebben.

[43]
26 junii/6 julii isser niet voorgefallen. S.H. wesen wandelen. Haulterive was bij mij,
seide mij dat S.H. van Oostheim gesproocken had, om hem te avanceren, dat H.H.
komen sal in dese quartiren. - De graf van Waldeck seide mij, dat prins Wilhelm
quaet is op de heer van Donau, omdat hij van mamoisel [Louise Henriette],
Florentine, Willemine had geseit, dat se mit malckander vuille propoosten hielden.
Mamoisell is oock heel quaelijck tevreden om die reden. - Dechand seide mij, dat
prins Willem wel desen winter na Vranckrijck mochte gaen.
27 junii/7 julii isser niet voorgefallen; der quam tijding, dat binnen Greveling
achthonderd man was gekomen door de siede van Vranckrijck. - De heeren van
Asperen, Haersholt aten des avonts bij mij. S.H. wesen wandelen en belast de
driehondert swemmers gereet te holden; der quamen wel vierhondert vieroers uyt
de guarnisoenen van Vlaenderen in het ruyterquartir logeren, die oock bij de
swemmers sullen sijn.
28 junii/8 julii niet voorgefallen. S.H. wesen wandelen, belastede drie regimenten
te peerdt, Rijngraf, viconte, Haersholt, mit 400 musquetiers om 5 uir aen het casteel
te Maldegum te sijn.
29 junii/9 julii iss S.H. mit die troep uytgereden om vijf uiren, heeft Brug besien,
daernae Dam, dat heel wel en nettjes is gefortificeert. - Van freulen Maurits een
23
brief gekregen, dat H.H. heel qualijck is aen het graveel . Loo en Widefelt gevochten.
30 junii/10 julii sondaechs. De quam tijding, dat de viandt noch 20 compagniën
van Duynckerken nae Gent geschickt heeft. S.H. belastede het bagagie wech te
doen. Julius. - 1/11 wasser quade tijding van H.H. gekomen, dat haer sieckte en
pijn vermeerderde. Alfonso en den jongen Poolsen docter gingen daerheenen
vanweghen S.H. Der wiert nochmaels ordre gegeven van de bagagie wech te
schicken.

[44]
Julius. - 2/12 is docter Rumpf mit een laquay nae Buren gegaen, om H.H. te gaen
sien en de laquay strackx wederom te schicken, om te raporteren, hoe hij H.H. vindt.
- Ick was bij Staeckenbroeck eten.
3/13 is S.H. nae Sluys gegaen, att des middachs daer, reet de forten in 't eilandt
Casant besien, daernae de wercken van de stadt. - Vertelde ons de belegering van
Sluys [1604], datter sooveul bruggen waren geweest, dat mijn heer vaeders quartir
nae Dam was, daer dicwils geschermutseert wierde, en in wat perijckel dat se
geweest waeren, alse des naemiddachs bij mijn heer vader hadden gecollationneert,
dat de viant heel sterck op haer uytquam en melleerde sich mit haer, quetstede
eenighe mit degens, en hadden si voortgegaen, souden S.H. en de andere heeren
22
23

Niet ingevuld door Willem Frederik.
Graveel: nierstenen.
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prins Maurits' canons wierde uyt sijn quartir gejaecht. Hoe Spinola semblant maeckte
den heer Van der Noot sijn quartir te aprocheren en hoe hij daernae op een nacht
stilswigens omtrock en tastede graef Willem [Lodewijk] sijn quartir aen, dat perikel
liep, 'twelck geamporteert siende, was de stadt ontsett, en geschach twee daeghen
tevooren eer se begosten te parlementeren. En hoe prins Mauritz ruyters mit
veendels nae graef Wilhelms quartir schickte, om den viant daermede te bedriegen
en te amuseren, of der veul volck was. - S.H. quam dien avondt weer te Maldegum.
4/14 is niet voorgefallen; S.H. wesen wandelen; der quam tiding, dat L'Amelleray
sich oock geloogeert had op de contrescharp, naedat hij vier-, vijfmael was
teruggegeschlagen.
5/15 niet voorgefallen. S.H. wesen wandelen; der quam tiding, dat Grevelingen
haest oover solde gaen, want de viant schoot weinich, hadden de halve maen
verlaeten, en ging Gassion mit de galleri of dam nae het bolwerck. Lameilleray sal
beginnen. Mierseville quam vanwegen S.H. hertoch van Orléans te Maldegum bij
S.H. - Captein Hindersum seide mij dat de Schotse soldaten lieten sich alle weeck
tweemael van de predikant onderwisen en vrage in de religiesaecken en 't geloof.

[47]
5/15 julii seide mij de heer van Brederode, dat S.H. de Staeten gevraecht had, wat
men hier doen kost; alles wel ooverleit, vonden dat hier niet kost uytgericht worden,
dewiel dat de viant sulcke forces hier had, 15 regimenten te voet, die 6 à 7 duisent
man maecken, behalven de boeren, en 53 compagniën peerden, die een 14 à 15
hondert peerden uytmaecken, behalven de bende d'ordonnance, maecken tsaemen
een 10 of 12 duysent man te voet en te peert. - De Staeten van Hollandt willen nu
wel lieden, dat men yet aen de Maes aentast, en solde het wel Vendelo ende
Roermond mogen gelden. Gelder is te sterck. Herbert heeft het geseit; Van der
Cameren sal der brieven af brengen; het hangt nu alles, hoe gau dat Grevelingen
oovergaet, daer men nae sal wachten en daer men de dessein nae sal formeren. Kreech ick brieven uyt Vrieslandt van Tjalling Eissinga van Marsum en Tjalling
Eissinga van Rauwerd, Viersen aengaende het ooverlieden des heeren Gravius,
begeerden brieven van voorschriven en recommendatie.
6/16 heb ick de twee heeren Tjalling Eissinga en Viersen geantwoort. - S.H. liet
24
het quartir toe houden, reedt nae den eeten wandelen nae een dorp genaemt...
met vierroers en drie, vier compagniën van de wacht mit, quam des avonts om half
tienen eerst tehuys.
7/17 isser niet voorgefallen; S.H. in de kerck geweest, sondachs. - Ritmeester
Haeren liet mij een brief van Viersen lesen aengaende het Bildt, riedt mij oock mij
stil en neutrael te hauden in die saeck. Sprinckvloet, groote stercke windt en regen,
vuil weder.
8/18 is Chiristoffel Carell van Oberheim bij mij geweest, wold nae Greveling gaen.
Seide mij, dat de soon van den graf Kievenhuller, die vanwegen de keiser
ambassadeur te Munster is, in 't leger onbekendt was, die oock nae Greveling wilde.

24
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[48]
Mijn dunckt, dat het niet goet is te dienen onder een general die niet alletijt
verseeckert is bij het leger te blieven ofte het te commanderen, dewiele die generals
geen liefde ofte affectie voor het leger hebben; sie letten op haer eer, profit en
reputatie en om daertoe te geraecken, sullen se het volck licht en mal a propos
wagen, gelijck onder des Keisers legers dicwils gebeurt, dat men in een jaer drie
generals kriech; onder de Francen is men dat oock subject, want het daer nae faveur
gaet, gelijck het cabinet staet met de favoriten die in credijt sijn, maer hier in 't landt
25
contrari, onsen general blijft altijt .
9/19 is niet voorgefallen; S.H. wesen wandelen, liet een horenwerck op de hoochte
nae het casteel afsteecken. - Mit prins Willem bij Haulterive ten eeten geweest, daer
ick oock was.
10/20 niet voorgefallen; S.H. wesen wandelen. Seir quam wederom van Buren,
seid dat H.H. noch in deselfde staet was. S.H. woud weten, hoeveul vuirroers dat
in 't leger en in de schepen waeren. Ick att bij prins Willem.
11/21 prins Willem wesen eeten bie de Riengraf. S.H. wesen wandelen. Seir seide
mij, dat H.H. alles wiste wat hier passeerde, soo wel oft se hier was in 't leger. - Der
quam tijding, dat Gassion op het bolwerck logeerde, naedat hij tweemael was
afgeschlaeghen geweest; Lameillerai had de muir laten springen door een mijne,
maer was mit den dam van rijs noch niet oover tot aen de face. - Des avonts wesen
wandelen in prins Willems quartir. - Klaes laquay nae Buren geschickt mit de
tijdingen.
12/22 isser niet voorgefallen; S.H. wesen wandelen. Der quaemen twe wagens
mit bruggen geladen in het leger. - Dechands seide mij, dat S.H. yemants nae
Grevelinge wilde schicken, om Monsieur een compliment te maecken. - De graef
van Oostvrieslandt belegert binnen Aurick door de graef van Eeverstein. - M.O.N.D.
26
[Louise Henriette] schrieft 7/14 ; te vraghen waerom, oft altijt of bij gevall.
13/23 julii isser niet voorgefallen. S.H. prins Willem heeft bij mij gegeten mit de
hooftofficiren, was heel vrolijck, quelde Haulterive, die heel droncken was; nae den
eeten speulden wij; ick verloor 4 duysent gulden ende mijn schimmeltjen van
Henningh André tegens prins Willem; ick ginck mit prins Willem eten.

[49]
S.H. ginck uyt wandelen; prins Willem en ick keerden wederom en doe verloor ick
het peert.
14/24 des sondaechs is de heer van Noortwijck bie mij geweest, dewelcke mij
seide dat S.H. hem ontboden had en geseit, dat hij een aenschlach hadde, dat
Noortwijck, Picheler, Bijma en de vuirroers voor souden gaen en gaen in een bosch
leggen den 15/25 maendachs heel bedeckt, dat S.H. mit de ruyterie en swemmers
den 15/25 soude volgen, elck ruyter een soldaet achterop; daernae soud het gros
van het leger volgen mit de heer van Brederod. - De heer van Brederod seide mij
hetselfde oock en dat S.H. den 15/25 des avonts om ses uiren soud beginnen te
marcheren mit 8 regimenten te peerdt en twaelf te voet; de rest soud mit de heer
van Brederod volgen, 2 te peert en 12 te voet. S.H. wil die twaelf regimenten te voet
achter de ruyter opsetten, die mit him
25
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marcheren. S.H. wil omtrent Rimen de attaque doen mit drie biesbruggen, als 't
geluckt, het Sas belegeren.
Den 15/25 is de viant aen de heer van Obdam sijn wacht geweest, staende in
ambuschade bij het huys te Maldegum, heeft de lieutenant, de cornett te voet
gekregen, gevangen wechgevoert mit ettelijcke ruyter en weinich peerden dess
morgens om half 6. - Desen avont om ses uiren begost S.H. te marcheren mit 9
regimenten te peerdt en twaelf te voet, en nam elcke compagni te peerdt en ruyter
een soldaet achterop, soodat de helf van het voetvolck reedt, de helft marscheerde;
der ginck oock mit 3 biesbruggen en 2 groote bruggen mit ponten en 15 stucken
geschutz sonder bagagie. De heer van Brederod bleef mit de rest van 't leger en
Laforce regiment en bagagie te Maldegum tot 's nachts om 12 uiren. - S.H.
marcheerde dien heelen nacht en quam door Eikeloo. 16/26 om twee uiren quam
S.H. t'Oosteikeloo; een weinich daernae begost den dach te komen, soodat S.H.
sijn dessein niet kost effectueren, want hij noch 5 uiren te marcheren hadt, eer hij
aen de Ley kost komen om oover te gaen; daerom resolveerde S.H. te Oosteikelo
te gaen logeren, liet de regimenten van Noortwijck, Picheler, Bijma, vieroers en
Lakapel mit de swemmers uyt de ambuscade komen en quam om ses uir dess
morgens in 't quartir te Oosteikelo; de ruyteri logerde in de dorpen daeromtrent.

[50]
S.H. bleef dien heelen morgen staen, sonder te sitten tot half elf, dat hij adt; het was
heel heet weer en was te verwonderen, dat S.H. het uyt kost staen. - Denselfden
avont des dingsdachs den 16/26 begost S.H. weder te marcheren in intentie om
oover het canael te geraecken en wolde drie attaquen doen door Picheler, Bijma,
Lacapel mit de swemmers, dat alle drie geluckte, want Picheler, dar S.H. bij was,
nam een schans in door het ooverleggen eenes biesbrugs, Bijma oock mit een
biesbrug, Lacapell door het swemmen. Noortwijck nam oock een schans in, Askyn
oock daernae. - S.H. marcheerde in dese ordre: eerst de vieroers, daernae Lacapel,
daerop Wijnbergen, Sterckenborch, Noortwijck, daernae Picheler en de twee grote
bruggen mit ponten. Daerop S.H., de guardes, de Schotten, de Francen, Engelsen,
het canon.
17/27 des woensdachs om twee uir quam Picheler omtrent de Ley, die S.H. quam
vinden, die de biesbrug in 't waeter leide, ginck oover en won het fort..., Bijma oock,...
27
genaemt, Lacapel... ; om 4 uir was de brug mit ponten gereedt in 't waeter en
marcheerde S.H. prins Wilhelm oover mit het régiment de guardes te peerdt, daernae
de rest van de ruyteri, daernae het voetvolck, en marcheerden nae Selsaten, daer
S.H. om half tienen quam, att bij de molen en bleef dien dach daer, in passant nam
2 à 3 forten in. - Des avont deed de heer van Brederod een attaque op het fort
Sint-Stephen, doch wiert afgeschlagen mit verlies van 50 doden en hondert
gequetsten; Frens, Jongstal gequetst. S.H. seid mij, dat hij mij een quartir woud
geven. - Dien nacht waster alarm, doch sonder reden. S.H. had arbeiders laten
comanderen.
18/28 donderdachs liet S.H. de arbeiders om 3 uir bijeenkomen mit haer piken
en musquetten, gaf elck een schup om te arbeiden, en begosten stracks, brochten
het sommige soo wijt, dat het bijkans gedaen was dien avont.
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[51]
S.H. gaf mij te comanderen het quartir van Klein-Selsaten aen de sijde van Assenede
mit de regimenten van den graef van Solms, Beverweert, Enno Ferens, Laforce,
Haersholt; begosten om 7 uiren eerst te arbeiden des avons uyt mangel van
schuppen; ick liet een travers maeken op de wech van Gent; dien nacht deed ick
de rond van mijn heel quartir. S.H. ginck nae Assened, de heer van Brederod te
Selsaten. - De heer van Brederod kreech twe stenen redouten in, daer Alberantsweert
voor geschoten wierd en doot bleef.
19/29 vridach quam S.H. om 6 uir door mijn quartir, om nae de heer van Brederod
te gaen, die dien morgens noch een redout innam; de wercken wierden dien dach
meest afgedaen. Noortwijck en Bijma verliten haere forten en redouten en
marcheerden nae d'Austrichepolder, daer die van het Sas seer op schoten. - Dien
avondt reedt ick in de heer van Brederod quartir, die ick sprack van het stoppen van
de schoordijck, die na 't Sas gaet, vont hem heel beladen, bekommert, irresoluyt.
Brederode, Rijngraf buckten de hoofden, als men mit stucken schoot.
20/30 quam der tijding, dat Greveling den 18/28 had geparlementeert en den
19/29 was oovergegaen. - Mijn bateri op de hoochte besteet en afgemaeckt. - De
heer van Brederod kreech Sint-Stevensschans in, naedat se drie daghen waeren
belegert geweest. - S.H. quam in mijn quartir en vond het heel goet. - Prins Willem
seid mij, dat hij uyt woud rijden mit alle de ruyteri.
21/31 de stucken quamen op mijn bateri, sondach. - S.H. niet wel, lach te bed;
de bourengracht wierd gemaeckt om het quartir.
22 julii/1 augusti isser niet voorgefallen als het werk wel te versien en verbeteren.
S.H. liet een linie loopen nae het Sas ende een bateri en corps-de-guarde besteden,
daermede S.H. maer 200 pas van des viants contrescharp is.
23 julii/2 augusti continueerde men de wercken; de heer van Brederod begost
den zeedijck langs nae het Sas te naederen. Den viant nam een hoeck des dijcks
tegens haer in, heel vordelich. S.H. seide mij dat Siel, sijnde d'olste, soude gaen
voor Golstein.
24 julii/3 augusti deed men niet als wercken; men seide, dat den viant naederde.

[52]
Prins Willem seide mij, hoe Staeckenbroek alletijt oover hem klaechde en hoe hij
sich soo vreemt tegens hem hielt. Prins Willem seid, die hem niet wilde obediëren,
all sijnde in een ander quartier, dien offecir te peerdt sold hij dootschieten off
suspenderen van sij scharge.
25 julii/4 augusti is den viant heel vroech om drie uir voor de heer van Brederod
quartir gekomen, een weinich geschermutseert; ick schoot een wit peert mit den
eersten schoet des canons doot; heeft Rymen, Roodhuys en alle; maeckt Heyfort
sterck, dat oock verlaten. S.H. ginck in de coetz wandelen door mijn quartir nae
Brederod. S.H. sprack mij van Popma en de 15 compagniën; de bijwachten begosten.
26 julii/5 augusti heeft den viandt sich sien laeten, sonder yet aen te vangen; der
quamen ooverlopers; dess nachts goede wacht; een hoornwerck selfs aengenomen
ende in twe daghen opgemaeckt; acht compagniën aen de ander sied van de 4
bomen, 7 aen de brugge op de kreeck nae Austrischpolder.
27 julii/6 augusti quam S.H. tot aen mijn quartir de werken besien; reedt weder
mit hem
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terugge; bij prins Willem geëten; nae den eten sprack hij mij lang van veul dingen.
Des avonts deed S.H. de rond in de koetz tot aen de brugge.
28 julii/7 augusti sondach. Is een ooverloper gekomen, die mij seide, dat all des
hertochs van Loraine troupen daer waeren, datter 5 duysent bouren waeren, die
arbeiden, dat het leger van don Francisco de Melo oover de 20 duysent man was.
- De ruyteri van den hertoch van Loraine bestaet in 2500 peerden, gecommandeert
door marquys de Ville, 7 regimenten, collonels La Motte, Balvisay, Mondragon,
Monmercenir en Mailfer. - Het voetvolck door Klinschan, daer Hous mit marscheert;
de ander troup wort geleit door Giviscourt, daer Verdisan en de Yren mit marcheren,
oock 2500 man, meest Francen, oock d'officiren. - De Lorainen leggen bij de duynen,
de Spanjers tuschen de vaert en de molen. - Ick heb mijn retranchement beginnen
te verdobbelen. - Desen kreech ick een heeten alarm van den heer van Brederod,
die mij liet seggen, dat de viant aen beide sijden van het waeter marcheerde in
bataille en dat hij al aen mijn hoornwerck was. S.H. kreech dieselfste tijding, die mit
een groote troup Francen en Engelsen quam gemarcheert op dat advis tot secours;
't was het eerste mael dat hij weder reedt; ick reedt S.H. tegen en seid hem, dat het
niet was; hij was niet wel tevreden en keerde weder terugg.
29 julii/8 augusti heeft S.H. stucken op de bateri doen brengen en had Haulterive
de wacht in de aproche, die 120 pas avanzeerde; de viant deed een uytval of twe,
wierd weder in en terugg gedreven. - De viant blieft noch leggen, arbeidt aen sijne
retranchementen, oock aen het Heyfort, daer hij een bateri maeckt; der quamen
ooverlopers, die seiden den hertoch van Loraine sijn gelt kreech de voetvolck 3
rijckxdalers, de ruyter 10 rijxdalers.

[53]
30 julii/9 augusti had d'overste Ferens de wacht, avanceerde niet veul, bewaerde
wel wat hij vond, verbeterde het werck. - Desen morgen begost de viant mit stucken
te schieten in 't de heer van Brederoden quartir en in het mijne, doch mit weinich
schade.
31 julii/10 augusti Mesonneuve de wacht, oock niet veul geavanzeert, want men
begost te sapperen, omdat het soo nae was; de viant schoot noch in de quartiren
en liet alle werelt traversen maecken. S.H. deed de ronde aen mijn quartir; stercke
bijwachten. Graef Hendrick quam in 't leger. - De viant deed sich veul tecort mit het
stilstant van wapen, waerdoor Perseval alletijt haere wercken kost vrie en vranck
besien.
Augusti. - 1/11 had collonel Herbert de wacht in de aproche, die ick ginck
besoecken en vond; dat de sap maer vijfticht pas was van de traverse die de viant
buyten haer wercken heeft; der quaemen ooverlopers. S.H. deed de ronde.
2/12 had Gleser de wacht, die oock mit de sap al avanzeerde; de viant schoot de
sappeurs doot; der wierd in mijn quartir een scherougijn de scheen van sijn
linckerbeen afgeschooten, noch anders geen schaed. Huninga sijn peerdt doodt.
Graef Hendrick quam mij besoecken, seid mij veul nuys. - Ick was te Philippine.
3/13 S.H. quam dess morgens in mijn quartir; reedt een stuck weechs mit hem.
Sulestein, Donau aten bij mij; twe munneken gevangen; de Staten quamen bij mij.
- Greving had de wacht in de aproche. S.H. deed dess nacht de ronde tot aen mijn
quartir.
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Ick seid hem, dat de viant vertrock, doch hij wilde het niet gelooven, want mijn
voorwacht had veul vuir gesien, groot geraes ghehoort in heurluyden quartir; om
één uir boetesel geblasen en geen reveil; si schickten dess nachts haer bagagie
wech, en marcheerde de arrière-guarde uyt haer quartir om half twaelf, trocken de
stucken van de schans aff en gingen heel deur; ons volck plunderde het quartir
denselfden oogenblyck; si staecken het vuir in de schansjes en haer hutten; sie
hadden een goet retranchement, leiden in één front, de ruyteri achter haer oock in
een front langs een wech. Ick telde 90 galgen, daer pijcken aen stonden, en 53 riën
hutten van het Lorains volck; de ruyteri kost men niet tellen. S.H. ginck om drie uir
het quartir besien, belastede mij de retranchement van comte d'Henyn aen dese
siede van de vaert aff te werpen. Ick commandeerde daertoe 300 soldaten mit haer
musquetten en pijcken, elckeen een schup, noch 100 musquetir, een
ooverste-lieutenant, Stelant, 4 compagniën peerden, een major, Verneul. - In de
aproche is men wel geavanzeert en naebie de travers; der wierd een bateri gemaeckt
van drie stucken van ses pont, om de palissaden van 't ravelijn af te schieten. - Dien
avont om 7 uiren quam Destrade Greving verlossen in de aproche.

[54]
Dewelcke, naedat hij granaten hadt laeten werpen door een soldaet en de palissaden
wechschieten, liet een attaque doen om half tien en won heel licht de travers; de
viant sich willende salveren oover een planck van de contrescharpgracht, isser veul
verdroncken; der bleef een lieutenant gevangen mit acht of tien soldaten; van de
onse een quartiermeester, die om 100 cronen van de onse selfs is dootgeschooten
en geplundert, acht of tien soldaten doot, twintich gequetst in 't arbeiden. Destrade
had die hondert cronen aen den quartiermeester gegeven, om aen de soldaten uyt
te deilen; eerst gingen twee serganten uyt, elck mit 18 man, daerop 40 musquetiers
van elcke siede, daerop sooveul pijcken, daerop een gros, om te mainteneren. De
viandt wierd gesurpreneert, was willens geweest selfs een uytval te doen, verloste
effen sijn volck. Destrade liet dienselfde nach des viants werck doorsniden en
28
logeerde sich .
4/14 schickte mij S.H. uyt, om het werck dat comte d'Henyn gemaeckt had, te
slichten, dat te elf uir gedaen was, gaende om vier uir mit die 400 soldaten en vier
compagniën peerden, door Stelandt en Vernuil gecomandeert. - Sondach;
wederkomende, gingen wij in de predicatie. - Dien avont verloste Picheler Destrade
in de aprochen, dewelcke twee fraye logementen maeckte van musquetirs langs
de cant van de gracht, daer de deursniding sal sijn, om oover de gracht te gaen,
waer maer acht of tien pas af sijn. - De viant leyt bie Rodenhuys oover de rivir de
Moervaert, dewelcke sie retrancheren, om ons weder af te snieden. Hebben de
Lorainen nae de Françoisen toegeschickt, die geweldich geplundert hebben in haer
landt en een dorp dicht onder de stadt van Gendt, omdat die van Gendt haer de
poorten voor de neuse slooten, als sie meinden deur te trecken.
5/15 quam S.H. prins Willem bie mij eten van sichself, des te meerder eer, brocht
hem weder in 't quartir en ginck in de aproche, om voor S.H. daer te sijn, daer ik de
gracht van de contrescharp perfect sach, de contrescharp die heel breet is, daer
de viant eenich
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werck opgemaeckt heeft, die men haer haest sal afnemen; ick sach de gracht van
haer laeste wercken achter de bedeckte wech. S.H. quam daernae, die het alles
wel aenstond, belastede men solde de logementen van musquetiers heel
gemackelijck maecken om te schieten aen beide sieden, ordonneerde 4 bateriën,
twee elck van twee halve cartouwen, die cruysweechs oover malckanderen souden
schieten, en twee mit vier canons elck van 12 pont, dat tesaemen 12 stucken maeckt,
die de passagie van de gracht geweldich sullen favoriseren, en is het eenichste
daer men in het aprocheren op moet letten.

[55]
Te weten dat men goede logmenten heeft van musquetiers, bequaeme en wel
29
geordonneerde bateriën, groote corps de guarden, de liniën niet geanfileert . Coligny verlostede Picheler desen avondt, die die voornoemde wercken moet
besorgen. - Van de viant niet nuys als dat se graven. - Louise heel kranck.
6/16 Coligny heeft de wercken verbreet en de bateriën begost, wierd van Crommel
verlost. S.H. twemael in de aproche geweest. - Der is niet gepasseert. - Ick was bij
graef Hendrick in de heer van Brederode aproche, die heel nae aen de affsnieding
van de viandt is op den hoeck van den dijck, had een doorsniding van de viant
gedempt; achter die travers sijn der noch drie, en is den dijck daer heel lang, soodat
't Sas van die sijde niet sal gewonnen worden, want der sijn noch grachten voor
haer. - Ick was in 't Mauritsfort, daer de graef van Waldeck heel kranck was, alsoock
Louise te Philippine. - Den overste-lieutenant Golstein seide, dat een droghe gracht
avantageux is voor diegene die belegert sijn, want sie kunnen tot allen tijden
uytvallen, dat men niet doen kan daer waeter is, exempel nu aen het Sas, contrairi
te Maestricht, daer se alletijt kosten uytvallen.
7/17 was ick eenendertich jaer geworden, gae in het tweendertichste. - Collonel
Crommel deed hetselfste dat Coligny gedaen, en wierdt aen de bateriën en
logementen van de musquetiers sterck gewerckt. - Crommel wierd van Haulterive
verlost.
8/18 heeft Haulterive oock niet gedaen als de bateriën en logementen van de
musquetiers te bevorderen; 't waeter quam in de aproche. S.H. aen tafel sijnde,
belastede een bateri op dicke poste van 6 halve cartouwen t'maecken. - Des
naemiddachs ginck S.H. de dijcken nae Philippen en nae de Austrischepolder, om
de sluysen te besien en ordre te stellen op het lossen van 't water. - Ick was te
Philippine, kost Louise niet sien om de groote swacheit en sieckte. - Haulterive van
Ferens verlost in de aproche.
9/19 Ferens niet meer gedaen als de andere, doch sal het eerstdaechs veerdich
sijn om de bruggen oover te brengen oover de contrescharpegracht. - De heer van
Brederode, mevrau van Brederode bij mij eten geweest; nae den eten des viants
leger besien. Prins Willem quam oock daernae, om des viants leger te sien logeren,
dat men heel wel sach, alsoock het huys van Sfondrato en Bois de la Sene, en reedt
S.H. prins Willem heel ver in een enge wech, niet sonder perijckel; men sach
voetvolck marcheren aen de ander sijde van de Moervaert. - Ferens van
Mesonneufve verlost.
10/20 Mesonneuve de wacht in de aproche, heeft niet gedaen als de wercken te
helpen
29
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bevorderen om oover de contrescharpgracht te komen, bateriën en logementen
laeten verveerdigen.

[56]
Mesonneufve is van Herbert verlost in de aproche. - Ick att bij de heer
Staeckenbroeck. - Ick ginck de heer van Donau besoecken, die sieck was, klaechde
seer over het quaet tractement van den heer van Brederode, dat hij hem geen rust
liet en woud hebben, dat hij alles selfs deed, hoe klein het oock was, gaff
comandementen tegen malckanderen en vergat het eene strackx dat hij tevooren
had gecommandeert. Eens had hij hem geseit: Wilt ghij de scharge niet beter doen,
30
soo sal ick se door een ander doen laeten , en veul vilaine woorden. Oock seide
hij, dat hij alle officiren offenceerde, maeckte veul vianden, en was beter voor hem
geweest noit gecommandeert te hebben en te Vianen stil te sitten, sijn goet te
verteren, als sich soo te laeten kennen en sijne swackichheiden t'ondecken. - S.H.
quam in mijn quartir en vond de linie van circumvallatie heel nae sijn sinn en seide,
dat se heel goedt en fray waeren.
- Hij ginck de vrau van Brederod besoecken, daer ick des avonts att. Brederode
stelde sich wonderlijck aen.
11/21 sondach heb ick in de approche geweest, daer S.H. quam, daer alles
gereedt was, twe hauten bruggen om oover te trecken mit tauwen, vier bateriën,
daervan twe van twe halve cartauwen, en noch twe van 13 stucken van 12 pont,
maecken tsaemen 17 stucken en mit de grote bateri van ses stucken 23 canons,
fraye logementen voor de musquetirs. - Herbert wierd van Gleser verlost, die het
werck solde uytvoeren. - Douchands quam in 't leger.
12/22 is S.H. mit den dach in de aproches gegaen, alles gereet vindende om
oover de gracht van de contrescharpe te passeren, liet om half vijf het canon
beginnen te speulen, dat goedt effect dede; de musquetiers schoten oock geweldich,
totdat de twe haute bruggen begosten oovergetrocken te worden, dewelcke in het
eerste wat haperden, maer door de captein van de timmerluydens neersticheit
gingen se oover; de viant de twe hauten bruggen eerst siende, liepen wech, maer
siende dat se niet wel oover wolde, grepen moet en begosten geweldich te schieten,
maer soo ras de bruggen oover quamen, de sergenten ooverliepen met 10 vuirroers
31
en 10 pijcken aen elcke sijde, liep de viant heel uyt de [59] contrescharp wech en
trocken haer bruck nae haer op. S.H.
30

31

Johan Wolfert van Brederode was weliswaar veldmaarschalk, maar hij was geen
opperbevelhebber en hij was dus niet bevoegd ritmeester Christian Albrecht, burggraaf van
Dohna, te ontslaan. Ten Raa en De Bas, Staatsche leger, IV, 230, 234.
Pagina [58] heeft voorgedrukte data, tussen teksthaken, met daarachter de namen van
degenen, die in de maand augustus wacht liepen. Daarop volgt enige lopende tekst die een
regel doorloopt op pagina 59. Dit is later toegevoegd. Dit geheel is hier als noot geplaatst om
de tekst door te laten lopen.
[58] [8 augusti] Haulterive. - [9 augusti] Ferens. - [10 augusti] Mesonneuve. - [11 augusti]
Herbert. - [12 augusti] Gleser. - [13 augusti] Greving. - [14 augusti] Destrade. - [15 augusti]
Pichler. - [16 augusti] Colingni. - [17 augusti] Crommel. - [18 augusti] Haulterive. - [19 augusti]
Ferens. - [20 augusti] Mesonneuf. - [21 augusti] Herbert. - [22 augusti] Gleser. - [23 augusti]
Greving. - [24 augusti] Destrade. - [25 augusti] Hoern. - [26 augusti] Colligny. - [27 augusti]
Picheler. - [28 augusti] Haulterive. - [29 augusti] Crommel. - [30 augusti] Mesonneuve. - [31
augusti] Ferens.
- Dese veranderinge van de coronels in 't waecken kompt, omdat de graef van Hoorn van de
wint van een canon en rijsen geraeckt sijnde, niet meer als één wacht heeft kunnen doen.
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sich contenterende met een fray en groot logement, daer de arbeiders strackx in
vilen, quam de viant aen de linckersijde ende rechtersijde weder in haer werck, doch
sonder de arbeiders weder uyt te jaeghen of eenich alarm te geven, en deckten
sich onse arbeiders heel wel tot nae aen de ander gracht. - In 't passeren bleef der
weinich volck, Boetzelaer, en sergent, 4 à 5 soldaten. S.H. bleef daer tot 9 uiren,
dat alles verseeckert was, en wiert de captein Jelte, mit S.H. spreeckende, heel
seer in de handt gequetst. - De viandt heeft sich heel qualijck geweert en sijn
contrescharp qualijck gedefendeert, en heeft S.H. deselfde heel goedtcoop gekregen
tegen opinie van alle werelt, dan een yeder meinde S.H. sol hier een 200 man laeten
dootslaen en hij is mit minder als tien toegekomen. - Den viant heeft gants geen
weer gedaen oft yet soecken te doen om ons volck te beletten, want hij heeft niet
eens gesocht de brug in brandt te brengen; hij heeft gheen handtgranaden laeten
werpen of vuirwerck, maer is alleenlijck slechtelijck doorgegaen, verlaetende sijn
werck. - Oock heeft hij groote fauten gedaen in de wercken die hij op de contrescharp
maeckte, want hij die meer tot ons avantagie maeckte als tot sijne defensie, en
logeerden sich ons volck daer strackx achter. - Ick heb mit sommige daeraf
gesproocken, hoe een gouverneur belegert sijnde, sijn contrescharp best soude
defenderen. Lacapel is van meinninge hij wauder niet opmaecken, maer hebben
canon en veul musquetiers in de bedeckte wech en schieten de glasy so langs, om
die van buyten het logeren daerdoor te beletten, oover de gracht gekomen sijnde,
waertegens ick hebbe, dat die van buyten meer canon kunnen planten en meer
musquetiers hebben, waerdoor u defensiën strackx oovermeestert, en souden die
van buyten, over de gracht sijnde gekomen, mit dycke fassinen sich licht decken
onder het faveur van haer canon en musquetten, want ghij niet bij haer kont komen
als heel bloodt en ondect, 'twelck niet wel doenlijck tegens sooveul musquetiers,
die [60] continuelijck vuir geven, en het canon, dat mit cardousen is geladen. - Ferens
wouder oock niet opmaecken, borderen de bedeckte wech alleen wel mit
musquetiers, planten het canon; daernae woude hij een kleine sap loopen, om een
man vier vijf te logeren, om die oover de gracht komen, te incomoderen mit schieten;
hij wouder oock palissaden in 't midden van de glassis van de contrescharp maecken,
om het doorkomen te beletten. Daertegen segge ick, dat die sap weinich soude
uytrichten, want onse musquetiers die wel binnen souden houden; de palissaden
die souden die van buyten meer vorderlijck sijn als schaedelijck, want eerst souden
se die van binnen beletten het uytvallen, om niet bij die te komen die van buyten
quaemen; daernae soude het die van buyten strackx dinen tot logement, alse over
waren, haer fassinen maer daerachter leggende; ten derden soo souden onse
canons die palissaden licht wech schieten, alse die van buyten incommodeerden
oft beletten, soodat ick dat oock niet approuveer. - Haulterive seide hij woude de
bedeckte wech van de contrescharp oock wel borderen mit musquetirs en canon,
daernae een werck op 't fatsoen van een ravelijn maecken midden op de hoochte
van de contrescharp, omdat het van achteren ten beiden sijden soude kunnen
bestreecken worden, en woud een grooten haeck daerin hebben aen een stock
vastgemaeckt, om te drayen waer hij wilde en de ooverkomers oover de gracht also
te incomoderen en op te holden, welck mij am besten aenstaet, maer dunckt mij,
dat hij al te wijt van het waeter blijft mit sijn voorwerck en geeft daerdoor die
ooverkomen, al te veul plaetz en eerde om sich te logeren mit dycke fassinen en
daernae

Douchant heeft oock maer één wacht gedaen, quam niet eer uyt Vranckrijck. Dit geschach
op Glesers wach, die van milord Greving wierd verlost.
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daerachter te arbeiden en sich te decken. - Maer nae mijne opinie soude ick dicht
aen de contrescharpsgracht een fray ende sterck werck maecken recht tegen u
aproche oover; had ick niet eerde genoech, soo soude ick fassines maecken, leggen
die daerin en werpen de eerde van achteren aen en dat om die reden, dat als die
van buyten ooverquamen mit een brug, sie alsdan gheen plaetz hadden om te staen,
veel min te logeren, soo soude ick haer brug oock beter kunnen incommoderen mit
handtgranaten en vuirwerck, om die in brandt te krighen. Achter dit werck soud ick
er noch een maecken ende dat soo oftmael en dicwils als ick kost end eerde genoech
had, maer om tijt te winnen, daerbij oock goede logementen van musquetirs en
canon. - Men moet in sulcken attaque sijn canon niet all tegelijck afschieten, maer
32
alleen de helft, hauden de ander helft gereet op des viants contenancie en wat hij
doet, schieten ondertuschen sterck mit musqueten.

[61]
Den 3/13 september mit Gleser en Huygens rieden wandelen, pratende hoe men
de contrescharp best soude defenderen, vond goet datter gants niet opgemaeckt
wierd om dese reden, 'tgene der gemaeckt wort, kan men niet defenderen, ende
het dient die van buyten daernae, omdat het te klein is; oock mosten die van binnen
een bedecte wech maeken, om in dat voorwerck te komen, hetwelcke die van buyten
daernae tot een sap dient, alse maer kandelaers daerop setten om bedect te sijn.
- Men moet twe stucken in de contrescharp hebben en schieten mit cardousen
daeruyt op de ooverkomers en heel veul mit musquetten. - Graef Hendrick, Gleser,
Huygens waeren van één opinie, dat de contrescharp geen groote bermte moet
hebben, anders heeft u viant van buyten all te groten plaetz om sich te logeren op
de glacy van de contrescharp, maer de contrescharp moet klein sijn en steil, doch
soo dat die van de wall de voet kunnen sien van de contrescharp. - De collonel
Royer is in 't Sas doot gebleven in 't passeren van de brug, en was haer bedeckte
wech van plancken seer doorschoten, en der lach veul bloetz in de contrescharp.
- Gleser wierd van Greving verlost.
13/23 augusti heeft Greving de wercken beginnen te verbrederen en goede
logementen te maecken van musquetiers en het front verbreden langs de
contrescharp of bedecte wech; de viant deed gheen uytval, noch gaf Greving geen
alarm dess nachts, 'twelck hij hoorde te doen. - In Brederods quartir kunnen se niet
wel avantzeren, omdat de zeedijck doorgegraven is, daer de vloet uyt- en ingaet. Greving door Destrade verlost.
14/24 Destrade heeft oock de front verbreet en de logementen, om des te beter
bateriën te kunnen maecken, om de galeri te seconderen, die haest begonnen sal
worden. - Destrade is van de graef van Hoorn verlost, sijn eerste wacht van 't canon
geraeckt sijnde.

[62]
15/25 augusti heeft de graef van Hoorn den viant een travers afgenomen, die hij
inhielt op de contrescharp, en was wel sestien royen van sijn laste wercken, daerdoor
hij veul gequetsten en doden had, 20 doden en 50 gequetsten, dat men moet
32
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wel susteneren en secoureren sonder verlies van veul volck, omdat men daernae
toe moet
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sapperen, dat so ras niet kan geschieden, en soo moet het volck ondtdeck daernae
toegaen, daer den viant op lett en past mit sijn musquetten. - De galleri is besteet
voor 14.500 gulden. - Het lichhaem van collonel Royer is uytgebracht nae Antwerpen;
sijn volck was blide, dat se daeruyt waeren. - S.H. belastede mij des anderen's
daechs om acht uir bie hem te komen. - Hoorn is van Coligny verlost. - H.H. te
Middelburch gekomen.
16/26 heeft Coligny een travers van de viant ingenomen, maer omdat het soo wijt
van haere logementen was, dorst sijn volck daer niet in duiren, en was ghen van
beiden daerin, totdat hij mit de sap daeraen quam. Monsieur Depyn bleef doot,
naedat hij heel wel gedaen hadd. 20 doden, 40 gequetsten, deselfde faulte die de
graef van Hoorn dede, een werck in te nemen dat soo wijt leit, daer men niet in kan
logeren noch seconderen en moet doch mit de sap daernae toewerken. - S.H. in
d'aproche; hij belastede mij te besien, hoe het tuschen Sint-Antoni en het Sas gestelt
was op den dijck, daer een grote gracht behalven de Lay vond; daernae belaste hij
mij de gracht en Lay door swemmers te laeten visiteren. In de heer van Brederodes
quartir was een galeri onder een baterie door, om daerdeur te gaen, opdat het front
niet geopent wierd, daerdoor ontbloot en verswackt. - Picheler verloste Coligny.
17/27 Picheler heeft de wercken verbreet en logmenten gemaeckt. - S.H. lang in
de aproche geweest. - S.H. rapport gedaen van 't wedervaren der swemmers. S.H.
noch niet geresolveert. - Pichler van Haulterive verlost.
18/28 sondach. Haulterive heeft de wercken verbreet en preparatie gemaeckt om
de galeri door de bedeckte wech te sniden, om de gebinten te setten. S.H. belastede
men solde koockers leggen in de galeri, om het water daerdoor te laten spoelen, of
de viant het te hooch liet oploopen, alle twe à drie gebindten; de bateri sal morgen
gereet sijn en speulen; der worden oock gebindten geset om een biesbrug onversiens
oover te laeten gaen, om de mineurs daermede oover te laten gaen. - De viant
behoort de gracht nu leech te maecken en als de galeri bijnae [63] oover was, dan
het water opjaghen, om de galeri te incommoderen ende te verdrincken, soo het
doenlijck. De bijwachten duiren noch alle nacht. - Haulterive van Crommel verlost.
- Een edelman aen H.H. gesonden. Louise kranck en verreist, oock de grevin van
Nassau; graef en gravin van Waldeck noch kranck.
19/29 heeft den coronel Crommel een beginsel gemaeckt van de galeri en heeft
seuven gebinten gesett in de bedecte wech van de contrescharp, was op een roede
en een half nae door in de gracht van Rapenburch, daer se desen nacht sullen
gebinten insetten; 't is heel vuil weder. - S.H. in de aproche geweest; ick wachte
hem op. - Crommel is van Mesonneufve verlost. - Mit de heer en vraw van Brederod
te Philippine geweest.
20/30 Mesonneufve heeft een seer quaden nacht ghehadt, het en deed niet als
plasregenen, stormwayen, en quam het water soo diep in de aproche, dat men tot
aen den rijm derin gaen most, en mosten de soldaten die aen de pointe de wacht
hadden, alletijt in 't water staen; veul bergden sich op de bateri, die gereedt is; de
brugge was heel onder water. S.H. ginck om 5 uyren nae de aproche en most alletijt
tot aen de knyen in 't water wesen, die een damm ordonneerde, om het water uyt
de conterscharpgracht te holden, oock plancken in de aproche, waeroover dat de
soldaten sullen kunnen gaen

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

67
droochvoets. De viant heeft alle die dijcken deurgesteecken, soodat het seewater
rondom kan lopen. - De heer van Brederodes deursnidinge wort mit dien storm
wijder en dyper, en meint men, dat hij niet sal kunnen uytrichten mit sijn aproche. Der quam een Portugijs oovergelopen uyt 't Sas, seide dat se gebreck aen lonten,
medicamenten en kogels tot het canon hadden. - De beyde galeriën sijn in de gracht.
- Perseval heeft 12 gebindten, Lavalett 3 gebindten. S.H. seide mij, dat voor Breda
5 mineurs van de viant waeren dootgeschoten mit één schoot, dat groote vrese
maeckte. - Mesonneuve is van Ferens verlost. Wisma quam van Middelburch, brocht
mij een brief van H.H.
21/31 Ferens heeft de galeri wel geavanceert; die aen de rechterhandt heeft 15
gebindten, die aen de linckehant 13 gebindten en sijn allebeyde in de gracht; desen
nacht heeft het seer geregent. - De viant stack veul vuyren op de wal, om te sien
wat wie in de aproche deden. - Ferens is van Douchants verlost, sijn eerste wacht,
komende uyt Vranckrijck.

[64]
22 augusti/1 september Douchands heeft wel geavanceert en heeft tot 18 gebindten
gesett in de rechtergaleri en in 's linckergaleri tot 15 toe. S.H. in de aproche, die der
alle daech gaet; de biwachten continueren. - Ick was in de aproche, daer ick een
gebindte sach setten, dat alsoo toeginck: eerst setten sie aen elcke siede een pael,
daer een dwersholt oover, dat wel mit spijckers in malckander en aen malkander
vast was, daernae aen de siede van de paelen dwersplancken vastgenaegelt,
daernae booven oock plancken tuschen de gebindten vastgenagelt, daer eerde op
geworpen voor vuirwerck en granaten, dat die het niet in brandt steecken; de paelen
die stonden op kleine viercante planchkes, die in de grondt geleit waeren van het
gat daer de palen in stonden. - Heer van Heenvliet seide mij, dat Du Vet en Boreel
souden burgmeester van Middelburch worden. - Herbert heeft Douchands verlost.
De viant steeck weer vuyren op de wal.
23 augusti/2 september heeft de viandt dess nachts beginnen mit canon te speulen
en schoot meer als 40 of 50 schoot, waermede hij de galeri van Lavalette heel ter
aerden schoot, datter niet bleef staen van de pilaren ende gebindten. - S.H. sach
het werck soo leggen. Doch collonel Herbert die liet het den dach weder opmaecken,
en stonden der weder 13 gebindten, eer hij van de wacht verlost wierdt. - Gleser
heeft Herbert verlost. S.H. liet geweldich mit stucken schieten nae haere vuyren en
mit musquetten op haere ambrasuren.
24 augusti/3 september Gleser continueerde dat schieten mit musquetten en
canon en hiel de viant heel onder, soodat hij dien nacht maer twee schooten mit
canon deed, waerdoor de galeriën seer wel avantzeerden, die van Lavalett tot 19
gebinten en die van Perseval tot 20 gebinten, en waeren de derdepart van de gracht
gepasseert. Perceval had veul rijs voor sijn blindinghe aen de mont van de galeri
in 't water leggen, dat groot avantagie is. - Gleser seide mij, om een galeri te
incomoderen, most de gouverneur van de plaetz een seecker inventie hebben van
holt, dat heel lang was en wel dicht toegemaeckt, waerin veul pulver kost drooch
blieven, dat instrument onder water geleit onder de galeri en, alse haest oover was,
dan aengesteecken, soo soude de heele galeri in de lucht vliegen en gerouineert
worden, waerdoor veul tijt soude gewonnen worden, dat een gouverneur alleen
moet soecken, dan daerin alleen sijn heil staet. - Om
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een plaetz te defenderen, moet een gouverneur sijn buytenwercken wel bewaren
en daer sijn volck waeghen en laeten omkomen mit uytvallen, want als men de
buytenwercken heeft en op de gracht komt, soo kan een gouverneur sijn volck niet
meer gebruycken mit uytvallen, moet binnen blieven en wachten, totdat de galeri
ooverkomt, 'twelck op het leste gaet.

[65]
S.H. laet mit acht halve cartauwen schieten continuelijck en heeft noch twee bateriën
geordonneert, elck mit twe stucken aen de sijde van de galeriën, die 12 pont schieten;
die groote bateri van 6 halve cartauwen en schiet oock alletijt. - Gleser is van Greving
verlost.
25 augusti/4 september sondach. Grevin heeft op sijn wacht de galeriën gebrocht
Lavalette tot 25 gebindten, Perceval tot 26 gebindten. - Greving maeckte de viant
een faulse alarm, die uyt de ravelijn en wercken liep. Ick was in d'aproche. - Destrade
heeft Greving verlost. Brederode heeft ordre van S.H. om de redouten tuschen
Sint-Antoni en 't Sas aen te tasten en in te nemen. - Huygens mit 18 compagniën
aengekomen, sal tuschen de meulen daer de bateri op is, en de Vriesen leggen.
26 augusti/5 september Destrade heeft geweldicht mit geschut en musquetten
geschoten des nachts om 12 uiren, op welcke tijt de heer van Brederod in liet nemen
de redouten tuschen 't Sas en Sint-Antoni. S.H. belastede mij oock 200 musquetiers
te comanderen, om een valsche alarm te maecken op dieselfde tijt. De galeri ginck
passelijck voort. - Dess morgens continueerde het schieten, waerdoor dat de viant
bang wordende, begost surséance van wapenen te eischen te tien uiren en begost
daernae te parlementeren, dat dien avont noch getroffen wierd; der quam een Waels
en Spaens captein uyt tot hostagier. - S.H. belastede all de ruyteri op de bijwacht
te komen, liet de biewachten verdobbelen mit 50 compagniën en de quartiren in
waepen. - Destrade is van de graef van Hoorn verlost, daer de graef van Meghen
lang en heel vrie mit sprack, meer als sulcken man toequam.
27 augusti/6 september heeft de graef van Hoorn de graef van Megen in de
aproche getracteert. - De articulen sijn van beyde sijden geteyckent, en sullen
morgen uyttrecken. - De graf van Megen quam mit 9 of 10 officiren S.H. de handen
kussen. - De biewacht als gisteren. - S.H. ordonneerde eenich volck in 't geweer,
om den viant daer voorbij te laten trecken, naementlijck de cornels-,
lieutenant-cornelscompagniën, de rest van de troupen in de quartiren, all in de
wapenen. - Hoorn is van Coligny in de aproche verlost, die de graef van Megen des
avonts tracteerde in de aproche.

[66]
28 augusti/7 september iss het viantsvolck uytgetrocken uyt het Sas dess morgens
om elf uiren; de stucken gingen voor, daernae de wagens, daer 660 soldaten op
saten, soo gequetsten als gesonden; daerop volchde het regiment van Royer,
bestaende in 10 veendels, slecht volck, maeckende 220 musquetiers en 20 pijcken.
Daerop volchde vrië compagniën uyt het guarnisoen van Antwerpen, bestaende in
13 veendels, goet volck, maeckende 265 musquetiers en 65 pijcken. Daerop volchde
de graef van Megen in persoon voor sijn regiment, bestaende in 5 veendels,
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maeckende tsaemen 160 musquetiers en 50 pijcken. Hierop volchden de
Spagniarden, bestaende in 12 veendels, maeckende tsaemen 120 musquetirs en
60 pijcken, soodat dese troep maeckte tsaemen
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oover de duysent effective soldaten, behalven d'officiren, te weten de capteins,
veendrickx, serganten en tambours, die twehondert maecken. Hierop volchde den
gouverneur [Andréo de Prada y Muxica], die S.H. saluerde; achter hem quamen
noch ettelijcke wagens en wel dartich soldaten; all dit volck tsaemen gereickent te weten soldaten en officiers 1200; - op de wagens gesont en gequets 660; - in de
schepen kranck 150; - gequets in de kerck 40; - tsaemen aen soldaten 2050; behalven de dooden 300, - soodat ick mein dat se in 't begin hebben gehadt omtrent
2350 soldaten. - S.H. att bij de heer van Bredrod, ginck daernae in 't Sas, dat een
ieder ordeelde van langer geholden te kunnen sijn geweest; de guardes loogeerden
dien nacht daerbinnen. - De bijwachten heel affgeschaft van S.H.
29 augusti/8 september ben ick in 't Sas geweest en hebb alles wel besien, dat
heel irregulier gefortificeert vond, veul halve bolwercken, nae onse aproche in fatzoen
van een hoornwerck, nae Philippine aen 't kasteel een kroonenwerck, dat men wel
kost afsniden.

[67]
En hadt sich de viant wel daer kunnen in logeren en gaen daernae in 't kasteel,
houden S.H. oover de veertien daeghen noch op, want het kasteel heeft goede
ramparten en grachten, daer men niet kan ooverloopen sonder seremoni. - S.H. is
nae de middach oock in 't Sas geweest, die het oock soo vond. - Prins Willem seide
mij, dat de graef van Hoorn soude gouverneur van het Sas worden; off het soo is,
en weet ick niet; de tijt sall het lehren. - Der sijn twee plaetzen daer niet gebout is;
het eene is 't hoorwerck, daer leech lant in is en vol water, het ander in het
kronenwerck bij het casteel. - Major Huygens is van mijn meinung, om de
contrescharp te defenderen tegens die van buyten, yetwes op de kandt van het
water te maken. - De Coninckse marcheerden 17-18 hooch, sommighe 20, oock
30 man hooch. - De guardes trocken uyt het Sas, en trock er Plois in mit seuven
compagniën.
30 augusti/9 september is S.H. wesen wandelen in d'Austrichepolder, alwaer
nodich sijn twe forten, een recht aen de kreeck oover het Sas, 't ander aen de dijck,
om den haven te verseeckeren, om alletijt uyt en in te komen, daer een sluys in,
om de Austrichepolder onder water te kunnen stellen. - S.H. was wel vijf uir te peerdt.
- Liet de brigade van den Rijngraf mit 2 regimenten van Staeckenbroekx en Stirums
brigade comanderen om des middachs veerdich te sijn, en duysent man van de
heer van Brederodes quartir.
31 augusti/10 september ginck S.H. nae Wabbeeck en Winckel het quartir van
den graef van Isemburch besichtigen, vandaer langs de Moervaert, daer hier en
daer een travers was opgeworpen; voor de rivir was 't op sommige plaetzen heel
leech en morassich landt, op d'andere plaetzen heel vol struycken en heggen, dat
heel avantageux is om bedect achter te koment en oover te gaen; oock sijn der
hoochten, daer men de stucken op kan logeren, om den viant daermede t'
incomoderen. Den viandt hadt groot alarm, meinde dat S.H. oover woude. S.H.
quam heel laet tehuys. - Ick stond mit Ferens op een moolen, daer se 3 à 4 mael
dicht bie ons inschoten. - Desen dach heeft S.H. colonel Ferens gouverneur van
het Sas gemaeckt, een heel eerlijck man, die het lant 15 jaer als colonel wel gedient
heeft en intijt meer vermindert geworden als
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verbetert; daerom kost het S.H. aen niemant geven die het meer meriteerde. - Wolf
is major binnen 't Sas geworden.

[68]
Ick ginck noch booven op een meulen staen, die op een hoochte stond, vanwaer
ick in 't landt koste sien dat oover de Moervaert lach, dat heel dicht mit boomen is
beplant, en kost men maer vier torens van dorpen sijn [zien].
September. - 1/11 sondach is S.H. in het Sas wesen wandelen, om de wercken
te sien en hoe wijt dat de aprochen geschlicht sijn. - Gleser seide mij, dat hij meinde
mijne saecken souden nu wel gaen; het quaetste was oover; ick hadde heel wel
gedaen op alles stil te swighen ende S.H. vlietich op te wachten; men kost op gheen
ander manir S.H. gewinnen. - Prins Willem sprack mij van Du Vet en Boreel, vreesde
het soude Knuyt niet wel gelucken mit dit volck, seide hij woud nae Middelburch
33
gaen, sprack oock van het Zeeusche regiment , meinde de baron van Donau soude
het krighen, Zulestein niet met all.
2/12 is S.H. nae Sint-Eloy geweest en reedt tot aen de doorsniding van den dijck,
die de viant gemaeckt hadd. - Ick adt bij graef Hendrick mit de heer van Brederod,
Rijngraf, viconte en de vrauwen. Prins Willem nae Middelburch, om H.H. te salueren.
3/13 heb ick den hertoch van Saxen genacht geseit, den heer Staeckenbroeck
besocht, die kranck is. - S.H. in 't Sas wesen wandelen. - Gleser en Huygens seiden,
dat een man ongeluckich is die in een plaetz belegert wort daer hij geen secours in
kan krigen, want ten laetsten moet hij sich oovergeven, en hoe wel dat men doet,
als men een stadt verliest, der valt alletijt yetwes op te seggen; daerom souden sie
noit wenschen in een stadt te wesen die belegert wort, daerin te commanderen. Als men belegert is, kan men niet beter doen, houden de viant wijt van u, waeghen
u volck buyten de contrescharpgracht, want alse daeroover sijn, bendt ghij ingesloten
en kundt ghij u volck niet meer gebruycken.
4/14 is S.H. in 't Sas geweest, refuseerde dat men victori soud schieten over het
Sas tegens de heeren gedeputeerde Staten-General in 't leger gecommitteert, seide
men most het bespaeren, totdat Gent Geux wierde. - De Rijngravin, vicontesse bij
mij ten eten. - S.H. seide mij nae Rodehuys te rijden, om den dam in de Ley te
besien.
5/15 bin mit 120 man te voet, 60 vieroers, 60 musquetiers en 150 ruyter geweest
tot bij Roodehuys, den dam wel gesien, die gepalissadeert is, en 's viants quartir
en werck. - S.H. wesen wandelen tot aen de Vriesen quartir, die ick rapport dede
van mijn wedervaeren. - De heer Staeckenbroeck ter doodt toe kranck en haest
34
buyten hoopeninge van 't leven . [71] D'ouste soldaet, officier en eedelman van 't
leger.
6/16 S.H. in het Sas geweest mit de Raedt van State, om wercken te besteën
achter het casteel nae Sint-Antoni. - Bij de heer van Brederode gegeten mit de
33
34

Tot 1664 is dat regiment niet tot stand gekomen. Vanaf 1637 was er geen kolonel meer. Ten
Raa en De Bas, Staatsche leger, IV, 233; V, 473.
Pagina [70] heeft voorgedrukte data, tussen teksthaken, met daarachter enkele steekwoorden.
Om de tekst door te laten lopen worden de gegevens van pagina [70] hier in de noot afgedrukt.
[70] [1 september] Douchands. - [2 september] Herbert. - [3 september] Gleser. - [4 september]
Greving. - [5 september] Destrade. - [6 september] Hoorn. - [7 september] Coligni. Den 7
trock de viant uyt het Sas, de guarde daerin. - [17 september] Staeckenbroeck.
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Rijngravin en de vicontesse de Manchau. - De vicontesse seide mij, dat de Staten
van Zelant bij S.H.
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sullen comen, om te versoecken de heer van Donau tot haer colonel. - Bie de heer
Staeckenbroeck geweest, die heel swack was, lach sonder spraeck, had de koorts,
was benaut door de fluymen en loopt perijckel, als hij noch soo een hart acces
kriecht, dat hij dermit deurgaet. Daer quam noch gheen goede tijding van Louise,
dat heel swack werck was.
7/17 S.H. nae Sint-Eloy geweest, om de dijcken te besien en waer men best een
quartier sal leggen, als S.H. mit het leger, wechginck, om de wercken bij het Sas te
helpen uytmaecken en favoriseren. - De heer van Zuylekum seide mij, datter 19
compagniën in het Sas souden komen. - Oock seide hij, datter maer vijf
gouvermenten waeren, die de Staten-General maecken en daer tractament op staet.
S.H. maeckt maer commandeurs; de gouvermenten sijn Maestricht, Bergen op
Soom, Den Bosch, Breda, Wilmstadt, Sluys. - S.H. prins Wilhelm is wedergekomen
van Middelburch. - Desen avont om acht uiren is de heer Staeckenbroeck,
lieutenant-general van de ruyteri, ooverleden, out sijnde 83 jaer, hebbende kranck
geweest 7 daeghen, alletijt bij goedt verstant, d'ouste soldaet, officier van het leger,
een goet edelman, mijn specialen vrindt, dat mij heel leedt doet, van een yeder
beklaecht om sijn goedtheit, vromicheit en vriendtlijckheit; soude niet een kindt
geoffanceert, hebbende ver oover de tsestich jaer 't landt gedient, een seer braef
man alletijt geweest, daer nyemant yet op wost te seggen.
8/18 isser niet voorgefallen, sondach. S.H. is niet uyt geweest, seer geïmportuneert
van sollicitanten vanweghen de vacerende plaetzen van de heer Staeckenbroeck,
heeft de graef van Stirum en den Rijngraf voorschrievens gegeven aen Haer
Hoochmogende, lieutenant-general en commissaris-general van de ruyteri te worden,
want de Staten-General die vergeven die charge. - Hertoch van Holstein, prins
Philips, graef van Stirum, Obdam eisschen het regiment, daer Risoir major af is. Prins van Talmont, graef Fritz, Laforce soucken brigadier te sijn in des Rijngraf
plaetz. Veul lieutenants spreecken om de heer Staeckenbroeckx compagni. - 'tgene
mijn Rummen heeft geseit aengaende sijn collonel [Henri Charles de la Trémouille,
prins van Talmont] aengaende mamoisell Louise. - Aengaende den tuisch van mijn
en den anderen goeden vrundt G[randperyn].

[72]
9/19 S.H. in het Sas geweest, om de wercken te besien, hoe die voortgingen. - Wij
aten tsaemen bij de Rijngraf, de voorgaende compagni. - Baron van Donau acte
als colonel van 't régiment des guardes te peert van S.H. - S.H. heeft noch gheen
plaetz vergeven van de heer Staeckenbroeck saliger.
10/20 heeft S.H. ordre gestelt om de musquetiers en het canon te setten om victori
te schieten op den danck- en biddach oover de reductie van 't Sas van Gent. - S.H.
quam dess namiddachs deur mijn quartier, soo nae het Sas, om alles te besien; de
schepen gaen bij Axel, om daer te schieten. - S.H. prins Willem adt bij de heer van
Brederode, seide mij dat hij meinde, dat Risoir soude colonel worden, maer
Staeckenbroeck gheen ritmeester, 'twelck ick contrari geloof. - De Staten en Raedt
van Staten aten bij mij, waeren heel vrolijck; de vrau en juffer van het casteel quam
de heren van den Raedt aenspreecken. - De viconte seide mij, dat ick wel gedaen
hadde niet nae het lieutenant-
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generalschap van de cavailleri te staen, om reden dat men het soude nemen of ick
wieders docht op het generalschap van de ruyteri nae S.H. doot, dat niet wel soude
genomen worden, dat mij die pretensie nu soo wel bleef als tevoren, daer Godt voor
sie, als dien val en ongeluck geschach. - Oock dat prins Talmont en hij van
sijnentweghen deselfde antwoordt gekregen hadden als ick aengaende madamoisell
Albertine, had goede moet tot mijne saecken, beter als voor de prins van Talmont.
- De viconte sprack oock van madamoiselle, dat dat werck van Engelandt en
Brandenburch noch soo bleef staen en dat men niet wost, hoe het noch loopen sal.
- De prins van Talmont pretendeert madamoisell nu. - De viconte seide men soude
aen dese brigadiersplaetz tennaestenbij sien, hoe des princen van Talmont saecken
souden gaen; soo hij het niet kreech, en was 't geen goedt teycken voor hem, soo
hij het kreech, was 't een groot avantagie. Dat ick contrari sustineerde, want, seide
ick, S.H. kan het nu opholden en geven hem op een ander tijt, als S.H. te pas komt;
hij kan het hem nu geven en doen daerom niet wieders; mijn conclusie was men
kost daer niet op letten, het stond alleen aen S.H., H.H. welgefallen, dat hij oock
toestondt; die het geluck heeft en haer beide goede gratie, sal de bruidt te bedt
dansen.
11/21 is in het leger ende door de Geunieerde Provintiën een danckseggingedach
ende bededach ghehauden; des avonts is het canon losgeschoten, oover de hondert
op het landt en wel sooveul t' scheep, [73] behalven dat in alle steden, forten ende
schepen in de provinciën is losgebrandt. - Ick hadd in mijn quartir te besetten mit
de linie van circumvallatie bij de 1900 pas, hetwelcke ick mit 760 musquetiers heel
wel besettede, voor elcke musquetier gevende 2,5 pas oft 3 pas. - De musquetiers
schooten eerst, daernae het canon, die soo wel niet schoten als de musquetiers.
S.H. ginck het sien op de meulenbateri. - Der quam goede ende seeckere tijding,
dat nae de victorie van duc d'Anguyn op de Beyersche bij Philipsburch nae 12
daghen belecht heeft veroovert, daernae Mentz en alle omliggende plaetzen,
belegerde Franckenthal.
12/22 S.H. in 't Sas geweest. - Bie Haulterive gegeten mit de Rijngrevin en de
vicontesse en andere. Haersholt de colonel seide ghehoort te hebben, dat Risoir
het regiment sal krieghen van de heer Staeckenbroeck. - Prins Wilhelm bie Verneul
gegeten. - Collonel Destrade aengesproocken om brieven aen duc d'Anguyn en
viconte de Turène.
13/23 S.H. in het Sas geweest, om de wercken te gaen besichtigen, hoe die
voortgaen. - Bie S.H. gegeten en van hemselfs daertoe belast. - Haukourt seide mij,
dat hij meinde dat Risoir soude colonel worden uyt oorsaecke omdat S.H. aen prins
Philips op soo een manier hem hadd afgewesen. Aen de heer en vrau van Risoir
35
geschreven, de rau beklaecht . - Die van Talmont sijn voor 200 jaer noch maer
edelluyden geweest, maer een van dien huyse, favorit sijnde van Louys 11 of 12,
traude de erfdochter van Tours; daermit kregen sie alle de goederen ende tytels. De mortiers en grote stucken sullen scheep gaen. - De heer Staeckenbroeckx
lichaem is wechgebrocht mit de bagagie, peerden.
14/24 iss S.H. in 't Sas geweest, daer de wal verdick wort, de gracht van het
casteel 7 roeyen verbreet; der wercken oover de 200 waghens aen den dijck, daer
de eerde all

35

Namelijk over het overlijden van Thomas van Stakenbroeck, de vader van Lucresse van
Stakenbroeck, de echtgenote van Lamoraal van der Noot, heer van Risoires.
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van in het Sas gebracht wort. - S.H. prins Wilhelm liet mij door Welevelt ten eten
bidden, daer S.H. oock att. - Haulterive seide mij, dat S.H. te Bergen 3 à 4 daghen
soude bliven, daernae nae Breda gaen, en meinde H.H. soude S.H. te Bergen
vinden off daer eerst komen, om S.H. te verwachten. Gaf mij sooveul te verstaen,
als dat hij veul credit bij S.H., H.H. hadde. - Graef Hendrick seide mij, dat sijn broeder
Moritz nae de heer Staeckenbroeckx compagni stond en dat hij voorschriven van
de Staten-General soude krigen ende medebrengen. - Hooch wou seide mij, dat
de prins van Talmont soo precijs is op de wachten en in het quartir, dat hij
36
hooveerdich is en opyniaeter , tracteert sich heel slecht, een heel swack heer, die
gheen fatigue kan uytstaen; als hij marcheert, kan hij des avonts niet eten; hij is
heel amereux van madamoisell, drinck haer [74] gesontheit dickwils, daer Haucourt
hem mit flatteert, dat hij soo geck is en aenneemt; meint dat hij noch van de pocken
niet is genesen.
Sondach. - 15/25 iss S.H. in het Sas geweest, de wercken te gaen besichtigen.
Ick heb neffens de heeren Staten bij de heer van Brederode gegeten. - Dechand
seide mij, dat H.H. nae Den Haghe ginck en dat S.H. niet bij haer soude komen
voor dese reis, omdat de princess-royael niet te Middelburch is, om gheen reden
37
38
van offencie te geven ende gekeecks . - Prins Wilhelm van Nobeltje gesproocken.
16/26 S.H. in het Zas geweest. - Graef Mauritz gekomen, die niet verandert vond,
39
sach eer jonger uyt als eer hij wechginck . - Bij de viconte gegeten mit de Rijngravin,
daer een tambour van de viant quam, die seid dat den graef van Isemburch uyt het
leger ginck nae sijn gouvernement van Namur. En in sijn plaetz is gekomen den
marquys de Corazena, conte de Pinto, seignor de la Villa, gentilhomme de la
chambre de Sa Majesté, del Consego Supremo y de Guerra, capitaine-général de
la cavaillerie de los estados de Flandre; hij teyckent Pinto mit ettelijcke streecken.
- Ferens seide mij, dat ick hier soude blieven en commanderen de compagniën die
in Austrichepolder souden leggen. - De viconte ried mij mit trauwen te wachten, soo
ick niet een heel extraordinaris avantageux hauwelijck kont doen, want alle goede
dingen moeten tijt hebben.
17/27 is S.H. prins Willem in 't Sas geweest; ick reed mit. Ick was graef Maurits
gaen besoecken. - S.H. ginck oock in het Sas, waer de heer van Somerdijck mij
seide, dat ick wel hadde gedaen, dat ick de lieutenant-generalplaetz van de ruyteri
niet had begeert, eerst om S.H. niet t'offenceren, vraeghende hem yet dat hij mij
soude weigeren, ten anderen om S.H. gheen quaede impressie te geven ofte quaet
achterdencken, dat ick op wieders dochte, te weten op S.H. overlieden en dat ick
dan de plaetz van general van de cavailleri soude pretenderen. Ick seide dat ick
soo wiet niet docht, maer dat ick het gelaten had eerst om gheen refus van S.H. te
krieghen, ten 2den dat niet wel soude gestaen hebben voor mij, als het ruchtbaer
wierd, dat ick het refuz gekregen had. Ten derden omdat ick onder den heer van
Brederod niet kan staen, sijnde stadtholder. - Wieders seide Sommerdijck, dat als
dat quam, dat ick veul advantagie solde hebben op de anderen bij de regering en
de Staten-General soo om mijn charge, qualiteit ende
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Opyniaeter koppig.
Gekeecks: achterklap.
Nobeltje: het paard van Willem Frederik.
Johan Maurits van Nassau-Siegen was in 1636 als gouverneur-generaal naar Brazilië
vertrokken en in juli 1644 teruggekeerd in de Republiek.
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het huys, dat bij de Staeten-General in meer consideratie sal komen als iemant van
de anderen. - Seide oock, dat het een groot ongeluck voor het landt sal sijn, als
S.H. eens kompt t'overlieden, eerst om d'onenicheit van de regering, ten anderen
aengaende de oorlochsaecken, omdatter haest gheen officiren sijn soo te voet als
de peert die een occasie gesien hebben in 't velt, niet als belegeringen, daer men
strackx begraven is en buyten perijckel van [75] aengetast te worden, 'twelck heel
een ander ding is als in 't velt te vechten, daer men wel moet doen en op alle
occurrentiën en voorvallen letten en niet versuymen, 't welck luyden die het niet
gesien hebben, vreemt soude voorkomen, en sall niet wel komen, als men het eerst
op sijn hazart en eyghen schaede sal moeten leeren. - S.H. dit wel wetende, is
voorsichtich en leeft noch en sal niet licht daertoe komen laeten als mit groot
avantagie, maer prins Willem, jong, vaillant, die het perijckel soo wel niet
apprehendeert, en van jonge boullante luyden geraeden, die soo licht weer om
sullen keren als nae den viant gaen, hebbende het gouvernement, is te bevresen,
datter een groot ongeluck sall ontstaen, dat groote schrick in de provinciën sal
kauseren, sijnde sulcke schlaghen niet gewent, en doen de maelcontenten de ooren
opsteecken, die der veul in het landt sijn. - Seid dat S.H. had geseit, verstaende dat
de heer van Brederode soo breedt en apsoluyt mit sijn comissie ginck: De heer van
Brederode heeft se niet genoech gelesen en wel doorsien. - De Rijngraf en
Sommerdijck seiden mij wat Brederod voor een brutal man is, sonder beleit en
verstant en als hij veul te doen heeft en de viant omtrent, heel getroubleert, en kan
niemants alsdan mit hem omghaen.
18/28 is S.H. langs de linie gereden. Prins Willem pijn in de tanden. - Coligni,
Destrade, Horologe bij mij gegeten; Horologe sprack mij lang van de prins van
Talmont en sijn dessein dat hij hadde aengaende Madamoisell. - De Rijngraef heel
droncken, had neffens de heer van Brederode bij Somerdijck gegeten, sprack qualijck
van Brederod, die hij de glasen uytsloech. - De jonge graef van Stirum seide mij,
dat niemant als Du Vett en Tibault mit H.H. in 't particulir gesproocken hadden, de
andere heeren altemael in de antechambre, die heel klein was. - Prins Willem seide
mij, dat de heer van Brederod heel quaet was, als men seide datter noch een
veltmaerschalck soude gemaeckt worden en dat het graef Mauritz soude wesen.
Oock dat hij quaet was geweest, als prins Willem de 300 peerden hadt laeten opsitten
sonder sijn weten. - Prins Willem groote pijn in de tanden.
19/29 is S.H. in het Sas geweest, het hoornwerck dat voor Sint-Antoni leit, besien,
oock het retranchement dat tuschen Sint-Antoni gemaeckt wort en Sainct-Pierre. S.H. liet alle colonels bie sich komen om twee uyren en seide haer, dat hij ghehoort
had datter veul discoursen onder de officiren gingen, hoe men de viant soude
beletten niet naeder te komen aen het Sas, als S.H. wech was mit het leger, om ten
delen de victori van het Sas vruchteloos te maecken, dat men niet veerder in het
landt soude komen; daerom had hij haerlieden bescheiden, om haer advijs en
meining daerop te hooren. - Vraechde Brederod eerst, die nae een weinich discours
en dat hem S.H. geseit had hij vraechde hem dat niet dat hij seide, maer dat hier
voorgaet, soo seide Brederode eindelijck, dat hem docht S.H. kost niet beter doen
als hij nu deed, want uyt Sint-Antoni en het hoornwerck en het retranchement datt
nae Sainct-Pierre gaet, kan [76] men Selsaten beschieten mit kanon en haer beletten
daer te logeren en te wercken; daer vraechde
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S.H. de graef van Solms ensoovoorts tot de viconte, die een fray discours maeckte
en seide, dat hij niet geloofde dat de viant Terdonck en het Heyfort verlaeten hadden
om weder te Selsaten te komen, want hij sach niet watt voordeel dat sie daermit
doen souden, want sij souden het Sas daermede niet winnen en maer drie dorpen
buyten contributie holden, dat doch niet seecker is, want den eenen ofte den anderen
tijt souden onse partiën oovergaen en steecken se in brandt; soo is het oock laet
in het jaer te wercken, en soude den viant sijn leger verderven, als hij den heelen
winter daer lach om dat werck te Selsaten op te maecken mit de nieuwe vaert nae
Sint-Marck; soo concludeerde hij, dat hem niet dochte dat men yet meer soude
kunnen doen als S.H. all geordonneert hadde.
- Graef Maurits excuseerde sich het niet besien te hebben, die mit de graef van
Solms bie mij hadt gegeten. - Haulterive veranderde sijn voorige opinie als een oldt
courtisaen en was van de viconte sijn advijs. - De andere coronels spraecken heel
weinich, seiden dat het al geseit was datter te seggen was, behalven den ooversten
Tomas Ferens. - Die seide den discours oock wijtloopich, gelijck de viconte. - En
waeren alle de colonels eens, behalven Greving, die van een ander opinie was en
woude yet seggen, maer kost het der niet uytbrengen. S.H. liet hem praten en sprack
40
hem voorbij, vraechde een ander. - Ick was niet binnen omdat men het mij niet
geseit had; soo vraechde S.H. nae mij aen Lanoy en aen de graef van Solms,
waerom ick niet binnen was geweest, die hem aentwoorde, omdat men alle officiren
en coronels had te weten gedaen, behalven aen mij; soo wost graef Willem niet
waer hij wel aen dede; soo seide S.H. hij had behooren binnen te komen, dan die
een quartir en colonels commandeert, waerom soude die niet binnenkomen? - Des
avonts doe ick S.H. vraechde, of hij ietwes te bevelen hadde, vraechde hij mij,
waerom dat ick niet was binnengekomen; soo antwoorde ick S.H., dat Beverweert
aen alle colonels, oock expres aen de heer van Brederode had laeten weten, dat
hij mit alle sijn colonels soude om twe uyren bij S.H. soude wesen, en hij liet mij niet
seggen; soo dorst ick het niet doen, wetende niet waer ick wel aen deede. - S.H.
seid ick hadder moeten binnenkomen.

[77]
De graef van Stirum isser niet geweest, omdat S.H. alleen van de colonels
gesproocken had en hij was commissaris-general. - Laforce en Coligny sijn der niet
geweest, omdat het haer niet aengeseit was. - S.H. prins Willem was ter oock, die
noch pijn in de tanden heeft. - Marlott seide mij, dat H.H. nae Den Haghe ginck om
des princes-royael wil, dat die niet hier was en dat sij het qualijck nemen soude, dat
H.H. bij S.H. ginck en men liet haer tehuys. - Rummen sprack mij lang van sijn
colonels bisarreri en hoverdie en sijn dessein op madamoisell en hoe hij sich van
Pelnitz liet flatteren, die hem heel hoveerdich maeckte. Oock wat juffer Madalena
hem hadd geseit aengaend L.M.
20/30 is S.H. nae Moerspeu geweest mit 3 regimenten peerden en duysent man
te voet uyt de heer van Brederode quartir een dijck langs, en liep ons volck tot aen
haer quartir, dat se mit musquetten van onse peerden doorschoten, deden oock
een canonschoot; de
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Willem Frederik had de rang van kolonel nog niet. Zie hiervóór 1644, noot 10, pagina [27].
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graef van Henyn comandeert in dat quartir, dat begraven was. - Vandaer reedt
S.H. nae de cruyswech, daer oock volck van de viandt leit onder het commando
van Franchipane; heel enge passen en quade advenuen heeft hetselve; de viant
had groten alarm. Wintero wierde gequetst heel licht. - Guasco heeft oock een quartir
in Moerbeeck. - En marquys Carazena, conte del Pinto te Rodehuysen. - S.H. seide
dat de bouren seiden, dat de viandt op de cruysstraet niet souden kunnen blieven
desen winter vanweghen het hoghe water en dat haere wercken souden
wechgespoelt werden. - Prins Wilhelm was niet mit S.H., had groote pijn noch in de
tanden, die ick dien avondt ginck besoecken, als S.H. weder tehuys quam, dat heel
laet was. - De heer van Brederode is nae Middelburch gegaen, om die vrau van
Brederode te gaen besoecken, die doodtkranck is.
21 september/1 october is S.H. in 't Sas geweest; ick adt bij S.H.; prins Wilhelm
is noch niet genesen van de tandpijn. - Graef Hendrick en de prins van Talmont
hebben malckander gebrocht en gesproocken in de viconte sijn huys. - Jelis heeft
mij geseit alles wat hem Tibault geseit hadde. Sondach 22/2.

[78]
22 september/2 october sondach iss S.H. door mijn quartir te Rymen en bij Terdonck
geweest, had 60 vuyroers, 100 musquetiers medegenomen en de vier compagniën
te peerdt van de wacht. De viant dede ses of acht scheuten mit canon, daeronder
eenighe heel wel waeren geschoten en schooten een peert van S.H. doot, daer
Lanoy op sat, datt heel onder de troup stonde. - 300 ruyter wolden door mijn quartir;
ick stutte se, en quamen door Brederod slachboom. S.H. was heel quaelijck tevreden;
de viant schoot er 3 à 4 doot, kreech een deel peerden. - Wij aten tsaemen bij de
heeren Staten, en wolden de Staten hebben, dat ick voor graef Mauritz ginck; oock
brochten sie mij het alletijt eerst, gelijck haer manier is die sie de voorganck toe
willen.
23 september/3 october is S.H. in het Sas geweest, de wercken te besien. - De
Vriesche officiers mit haere vrauwen en dochteren hebben bij mij gegeten. - De heer
van Brederod is weergekomen van Middelburch; de vrau is beter. - Graef Mauritz,
graef Hendrick sijn nae Middelburch. - De heer van Brederod begost mij yet te
seggen van H.H. aengaende mijn persoon. - S.H. prins Wilhelm is weer wel, heeft
geen pijn in de tanden meer.
24/4 S.H. in het Sas geweest, de wercken te besien; ick reedt nae Sint-Antoni en
vond dat hoornwerck voor de schans heel eng en small en van het fort tot aen het
buytenwerck van het Sas 1670 pas; het hoornwerck was 88 pas breet. - Ick heb bij
Coligny gegeten. - Der quam tijding, dat Sainct-Omer belegert was en dat don
Francisco de Melo hier in 't landt soude blieven comanderen. - H.H. soude als
vandaech vertrecken van Middelburch nae Den Haeghe. - H.H. hadt geseit: Ick sie
wel, dat de heeren Staeten van Zeelandt die willen niet hebben dat H.H. daer meer
komt, omdat se H.H. soo wel tracteren, dat se sooveul onkosten heb en om
haerentwil, haer sooveul eer aendoen, 't welck H.H. sal bewegen om niet meer in
Zelandt te komen, om al die kosten voor te komen en de Staten sooveul moite niet
meer aen te doen.
25/5 iss S.H. wesen wandelen naer Oosteickelo. - De Staten quamen besteden
de
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wercken te slichten soowel in de heer van Brederod als mijn quartier, en naemen
het de soldaten heel goetkoop aen, dat de roy niet op 3 stuyvers haest quam. - De
heer van Brederode seide, dat hieromtrent bij de hondert compagniën sullen blieven
te Vlissingen [79] en daeromtrent en die sullen onder Beverweert staen en die 39
in d'Austrichepolder onder den collonel Ferens, gouverneur van 't Sas. - Ick adt dess
middachs bij Stelandt en waeren vrolijck.
26 september/6 october iss S.H. langs de dijck geweest in des princen van
Talmonts quartier, om te sien waer de schepen best solden leggen om het voetvolck
t' ambarqueren. - S.H. prins Wilhelm adt neffens veul officiren in het Sas bij den
oversten Ferens, was heel vrolijck, voer mit een schuitjen oover het gat in den dijck,
liet sijn peert derdeur swemmen, en ginck niemant mit hem als ick, Moiré en Mom,
en vond S.H. bij des princen van Talmont huys, ginck mit in de koetz sitten, ick
mede.
27 september/7 october S.H. is te Axel geweest, heeft daer gegeten, quam nae
de middach weerom; doe ginck hij wandelen tot Swartzenburchs quartir. - De prins
van Talmont heeft bij mij gegeten, Douchants en veul officiren, waeren vrolijck.
Haucourt, die de wacht had, quam der oock, en op dieselfde tijt quam S.H. prins
Wilhelm, vond Lier noch Haucourt op de wacht, waeroover dat prins Wilhelm heel
quaet was, woud Haucourt niet aenspreecken; daernae ginck prins Wilhelm door
de heer van Brederod quartir nae Sainct-Pière, nae Sint-Eloy, om de wercken te
sien opmaecken en andere te slichten, quam daernae bij S.H. op de linie; in 't
voorbijrieden was Haucourt weeder niet op sijn wacht, daer hij heel quaet om was;
des avonts adt Haucourt bij mij; soo liet prins Wilhelm sijn pagie rieden, om te sien
off hij op de wacht was, vond hem niet op de wacht; soo quam de pagie bij mijn
huys vraghen, waer hij gegeten had; mijn volck seid sij wosten niet waer hij waere;
word prins Wilhelm het gewaer, dat Haucourt niet op de wacht is geweest, sal hij
heel quaet wesen. - Als prins Wilhelm voorbij een wacht rijt, galooppeert hij niet. De heer van Donau seide mij, dat hij meinde dat H.H. te Bergen soude komen; ick
geloof dat H.H. geeren bij S.H. waer om het regiment. En S.H. had liever, dat H.H.
nae Den Haghe ginck om seeckere redenen wil. - S.H. heeft mij belast de
buytengracht te laeten slichten. - Ick ben bij Phijcken lang geweest, die mij yet belooft
heeft, was heel lustich. - Haucourt seide mij, dat graef Mauritz seer groote submissie
aen S.H. had gedaen als hij gekomen waere, dat hij niet qualijck vond 'tgene
gepasseert; als S.H. goetvond, sou hij voor sijn regiment marcheren.
28 september/8 october is S.H. in het Sas geweest, sach de wercken, reedt nae
Bommene, daer hij palissaden ordonneerde. - S.H. prins Wilhelm was noch niet wel
mit Haucourt tevreden, woud hem noch niet spreecken.

[80]
29 september/9 october sondach. - Reedt S.H. nae den dijck tuschen 't Sas en
Philippine, om de schepen te doen leggen voor d'infanterie. - Gaf ordre dat een
dingsdach om 12 uyren alle bagagie uyt de quartiren mosten wesen. - S.H. prins
Wilhelm was weder wel tevreden mit Haucourt, sprack weder mit hem als tevooren.
- H.H. waere geern te Bergen. S.H. sach het niet geern. - Graef Mauritz seide dat
de commissie voor Risoir geschreven soud desen avondt geteyckent worden. - Ick
begost de helft van de borstweer van 't quartier neder te werpen door last van S.H.,
omdat se soo dick en hooch is.
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30 september/10 october S.H. ginck in het Sas, de wercken te besien. - Ick was mit
graef Hendrick in het Sas, besagen alle wercken op ons gemack, sagen het revelijn
dat aen de siede van het casteel wierd gemaeckt, alsoock de contrescharp ende
de grachten, die nu heel breet sullen wesen. - Ick adt mit graven Hendrick en Mauritz
bij de heeren van Brederode en Haucourt. - S.H. seide mij de bateri neder te werpen
en het front van mijn quartir, dat heel hooch was en dick. - S.H. belastede mij des
anderen daechs heel vroech alle wercken af te werpen.
October. - 1/11 door last van S.H. begost ick mit den dach de linie van
circumvallatie heel af te werpen en van 't quartir mit 360 man ende verlostede die
dess middachs, omdatter gheen materialen genoech waeren, en had all om vijf
uiren alles geslicht, datter gheen gracht noch borstweer meer was. - S.H. quam dien
voormiddach wandelen tot mijn quartir langs 't retranchement; ick sprack lang mit
hem van Duytslandt, van Herbert, die gestorven was, ende graef van Stirum, die
heel kranck is. - S.H. reedt dess namiddachs nae de schepen bie de prins van
Talmonts quartir, gaf mij ordre om des anderen's daechs te vijf uir in sijn quartir te
sijn mit mijn drie regimenten te voet en de twe te peerdt. - Desen heelen nach stond
42
ons volck mit geweer in de handt, omdat wij heel [83] oopen lagen, en deden
dickwils de ronde en hielden goede wacht. - Ick schickte twe partiën te peerd uyt
en liet 100 peerden comanderen, daer Laforce niet geerne aen wolde, doch deed
het op het laeste noch. - S.H. gaf Risoir het regiment van Staeckenbroeck.
2/12 october was het geweldich kold, en begost om drie uiren dess morgens te
marcheren, quam voor vijf in S.H. quartir mit die 3 regimenten te voet, daer ick
afgescheit van nam, en mit die 2 te peerd. - S.H. liet strackx reveille slaen, reedt
daernae tot aen de berière, daer hij de graef van Solms bekeef om de wagens die
S.H. noch vond in de wech. - Om ses uir begost S.H. te marcheren, sach de troupes
voorbij hem gaen, de Françoisen aen de eene siede, d'Engelsen aen de andere
siede op eenen tijt, gaende elck sijn wech. - Het was heel kaut, en quam S.H. om
half negen in sijn jacht, maeckte seil, quam tot in de Sloech, daer S.H. vast geraeckte
aen een ander schip, en scheurde sijn heele seil, daerom hij wel ses uir stillach; te
43
negen uir de avonts maeckte S.H. weder seil en quam tot ... . - Haulterive quiteerde
S.H. en sijn jacht uyt vrese van 't quade weder. - Ick ginck mit de graef van Solms
in graef Mauritz jacht slapen, daer wij heel vrolijck waeren. Graef Mauritz vertelde
veul van Indiën.
3/13 october maeckte S.H. seil en quam om 12 uir te Bergen; S.H. jacht quam in
de brandt, doch wierd strackx gelest. S.H. adt in sijn jacht. - Graef Mauritz vertelde
44
mij, hoe hij Rio Francisco had ingekregen en conde Bangnolo wechgejaeht. Hoe
hij de Bay had belegert. En hoe hij de groote vloot van 90 seilen had tegengestaen
en verdistribueert en hoe de schout-bij-nacht soo wel gedaen hadde tegens 4
schepen. - S.H. ginck om 2 uyt de jacht binne Bergen, reedt strackx in sijn huys. S.H. prins Wilhelm reedt uyt aen de haven, om te sien hoeveul ruyter datter gekomen
waeren, en
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Pagina [82] heeft voorgedrukte data, tussen teksthaken, met daarachter enkele steekwoorden.
Om de tekst door te laten lopen worden de gegevens van pagina [82] hier in de noot afgedrukt.
[12 october] Assené. - [13 october] Bergen. - [17 october] Stirum. - [20 october] Van Bergen.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
Rio Sāo Francisco.
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omdatter soo weinich waeren, bleven de ruyter dien nacht in de stadt. Prins Wilhelm
reedt om de stadt. - Der quam oock weinich schepen mit voetvolck. - S.H. stond
weder in 't venster op den hoeck, daer een nieuwe deur en uytganck bijgemaeckt
was.
4/14 october S.H. is om de stadt gereden nae den middach aen de fontain. S.H.
prins Wilhelm is mit de ruyteri nae Wou gereden, om daer te logeren. - De heer van
Heenvliet quam te Bergen, die seide dat H.H. soo quaet weder had gehadt en van
de Cill weder nae Wilmstadt was gegaen. - Een man van Bergen seide mij, dat hij
het groot schip gesien had van H.H., dat hij noch niemant van Sint-Annalandt wouden
geloven, dat H.H. in het schip was, omdat het soo stormde, en dat niemandt van
de schippers op dien dach souden hebben willen vaeren en haer waegen op het
waeter en in die storm en quaet weder.

[84]
N.B. te annoteren dat S.H. geseit heeft, dat het geckernije is voor een gouverneur
die belegert is, dat hij geen stucken will waeghen in de buytenwercken om die van
buyten des te meer te beschadigen en des te langer op te holden ende te beletten
t'avanzeren, uyt vrese van de stucken te verliesen. Dewiele dat als de plaetz
oovergaet, men doch alle de stucken moet verliesen ende daer laeten, want tijt
gewonnen is veul gewonnen voor yement die belegert is.
5/15 october isser niet voorgefallen. S.H. heeft visiten gedaen. Prins Wilhelm hier
geweest van Wau. - Der wierd geseit, dat mamoisell Louise soo kranck was geweest,
dat se alles soud gegeven hebben om aen landt te wesen, wat se in de werelt had,
en soud geern tot aen de knyen door het slijck gaen om uyt te sijn. - Graef van
Solms is mij 260 rijxdalers schuldich.
6/16 october sondach is S.H. te Bergen in de kerck geweest. Prins Willem quam
bij S.H., die seide dat de ruyteri des dingsdaechs soude marcheren. - S.H. vertelde,
hoe hij sijn peerdt selfs gequetst had mit sijn pistool, die hij op de eerde worp, hoe
een ruyter dat genas en dat hetselfde peert te Mullem bie Broeck wierd
dootgeschooten; hij was van goedt humeur. - Ick sprack S.H. voor Jeanville om
Hautemonts compani. - S.H. heeft aen die compagniën die hij hier extraordinaris
laet, patenten gegeven.
7/17 october is S.H. bij de heer van Beverweert ten eten geweest neffens de
Staeten, S.H. prins Wilhelm en de hooftofficiren. - Ick ben mit prins Willem op de
jacht geweest; hij kreech ordre om morgen te marcheren. - S.H. prins Wilhelm heeft
mij eens geseit, dat S.H. Staeckenbroeck had last gegeven, Staeckenbroeck sijnde
commissaris-general, dat als mijn heer vaeder, te Rosendael comanderende, hem
het woort woude geven, hij soude sijn deghen nemen en doorsteecken mijn heer
vaeder, die al veltmaerschalck was. - S.H. ginck daernae mit de coetz nae Noorgeest
wandelen. - De graef van Stirum heel dotelijck sijck, soodat hem de doctoren
quiteerden, commissaris-general, een seer wacker man, braef soldaet, die ooveral
wel gedaen heeft in de Duitsche oorlogen en in dit landt. - Hij is desen avondt noch
ooverleden om negen uiren.

[85]
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8/18 october is graef Mauritz vroech bij S.H. geweest, om het gouvernement van
Wesel te solliciteren, dat hij dien voormiddach noch kreech; daernae eisschede hij
de lieutenant-generalplaetz van de ruyteri, daer S.H. hem van beloofde te willen
favori-
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seren ende behulpich sijn bij de Staeten-General, die het vergeven . - S.H. prins
46
Wilhelm is mit de ruyteri gemarcheert nae den Oudenbosch en... . - De vicontesse
de Manchaut ontboot mij, als ick in de kerck woude gaen, seide mij haer bootschap.
- S.H. ginck mit de koetz wandelen nae de fontain. De patenten wierden uytgedeilt
om drie uiren door Beversweert. - Te seuven uiren ginck ick S.H. spreecken en
vraeghen, wat S.H. deraf docht, of hij goetvonde dat ick nae de
lieutenant-generalplaetz soude staen, omdat de graef van Stirum nu doot was; hij
seide mij eerst ick quam te laet, hij had sich mit graef Mauritz geangageert om hem
te helpen favoriseren bij Haer Hoochmogende. Oock seide hij, dat ick captein-general
was en daerom die scharge niet kost bedinen, dat mij dan geen colonels souden
47
willen obediëren , gelijck bij de viant sijde. Op het lest kost ick anders niet van S.H.
krigen als: Wie sullen malckanderen noch spreecken op de reise, spreeckt mij aen,
'twelck slecht teken is voor mij; patiëntie, me voila rouine. - De heer van Brederod
die seide mij, dat de graef van Solms graef Mauritz had geluckgewenst, dat hij had
aengenomen, met het lieutenant-generalschap van de ruyteri.
9/19 iss S.H. mit de coetz uytgereden nae de vrau van Brederod, die heel sieck
was. - De graef van Solms riet mij nae het Waelsche regiment te staen, omdat graef
Mauritz datselfde sal moeten quiteren, die voor sijn broeder graef Hendrick spreeckt.
10/20 ginck S.H. om seuven uiren van Bergen nae Steenbergen, alwaer S.H.
schip lach, daer S.H. mit de schaloup nae toe ginck, daer strackx in att en maeckte
te 12 uiren seil, quam op het landt en tegen 7 uiren in de Cill, daer S.H. in de
schaloup ginck, liet sich den heelen nacht rouyen nae Rotterdam t'alf vier, alwaer
S.H. in een treckschuyt ginck sitten en quam des vridachs om half acht in Den
Haech.
11/21 quam S.H. t'half achten in Den Haghe, hat grote pijn aen de knie. - Mijnheer
Loo quam mij spreecken, die mij seide dat de heeren Viersen en Veltrir mij hadden
voorgeschlagen in de Staten-General om lieutenant-general van de ruyteri te sijn,
dat ick S.H. strackx bekentmaeckte geschiet te sijn sonder mijn weten ofte kennisse,
omdat hij het niet qualijck soude nemen. - Ick salueerde H.H..
12/22 sprack ick S.H. van de lieutenant-generalplaetz, die mij seide graef Mauritz
de ander weeck te recommanderen. Daernae om het Waelsche regiment, daer S.H.
op wolde dencken, maer ick meine dat graef Hendrick noch ick yetwes sullen krigen
van het Waelse regement, maer dat het de heer van Zulestein sal krigen en dat
daerom graef Mauritz is lieutenant-generael geworden N.B. - Dechants seide mij,
dat hij nae Vranckrijck ginck mit het present aen de coningin van Vranckrijck, 14
peerden, geborduirde calesen. Visiten rontsom gedaen.

[86]
13/23 october sondach twemael in de kerck geweest, mit S.H. bij de coningin. - De
vrau van Rummen seide mij, dat een rentmeester van de courvorst expres gesonden
was geweest om mamoisell te sien, dan luyden die hadden aen de courvorst geseit,
dat
45

46
47

Johan Maurits van Nassau-Siegen solliciteerde naar de functie van luitenant-generaal van
de cavalerie, als opvolger van Thomas Stakenbroeck en hij solliciteerde tevens naar het ambt
van gouverneur van Wezel als opvolger van Herman Otto van Limburg en Bronckhorst, graaf
van Stirum. Ten Raa en De Bas, Staatsche leger, IV, 191, 342.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
Kolonels van de infanterie wilden een cavalerie-generaal niet als hun opperbevelhebber
erkennen.
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mamoisell heel klein was, crom en bucklich, 'twelck groote leugens; sie hadden niet
vergeten van een quaet hooft te spreecken. Soodatter noch hoop is, dat dat
hauwelijck sal geschieden. - Mamoiselle kreech brieven en presenten van des
courvorst susters.
14/24 is S.H. niet uyt geweest, maer heeft door den president Clandt in de
vergadering van Haer Hochmogende graef Mauritz laeten recomanderen tot
lieutenant-general van de ruyteri en den Rhiengraef tot commissaire-général en
aen Haer Hoochmogende begeert sij souden mijn persoon aen S.H. recommanderen,
dat ick het Waelsche regiment mocht krighen. Hoewel het bij hem stond te vergeven
en hij het doen woude, soo wolde S.H. doch, dat Haer Hoochmogende mij aen hem
recommandeerden, dat se strackx hebben geresolveert en te boeck gestelt. - De
heer Viersen seide uyt mijnen naem, dat hetgene den 10/20 october gebeurt was
in Haer Hoochmogende vergaedering aengaende de recommandatie en voorschlach
van mijn persoon, sonder mijn weten ofte kennisse geschiet was en dat, als ick in
Den Haghe quam en datselve hoorde, dat ick seer gealtereert was geweest en daer
niet naer wilde hooren wat men mij raede, ter contrari uyt oorsaeck, omdat ick woste
dat S.H. tot graef Mauritz gesint was, tegens welckers opinie ick in 't geringste niet
doen wilde. Bedanckte de heeren voor de genegentheit die Haer Hoochmogende
getoont hadden tot mijn persoon, begeerde seer vrientlijck dat se daerin wilden
continueren. - Madaleentjen seide dat H.H. meer tot mij geneicht was als graef
Mauritz tot de lieutenant-generalplaetz, madamoisell Louise oock, en seide: Hij heeft
acht jaer in Indiën geschrapt en nu compt hij hier en wil de beste schargen hebben,
sooras hij weder hier kompt. - Sie meinde, dat het was omdat de Staten van Hollandt
graef Mauritz soo geneicht sijn en dat men seide sij wolden noch een veltmaerschalck
maecken, om dat voor te komen. - Seide oock, dat H.H. wel mit mij tevreden was,
seggende ick had goet verstant, lettede wel op mijn scharge en had desen soomer
mijn debvoir wel gedaen, dat ick alletijt bij de ruyteri was opgevoet en gesont was
van lichaem, die travailleren kost, dat graef Mauritz niet kost, die delykaet, sijn
gemack liefheeft en noit bij de ruyter is opgevoet. - H.H. kreech een fraye en grote
tour perels van de coningin van Vranckrijck vereert.
48
15/25 heb ick S.H. voor het Waelsche regiment bedanckt , die mij veul
complimenten maeckte en verseeckerde mij van sijn vrintschap. - Gleser seide mij,
dat S.H. vanselfs hem tot pensioen vereert hadde 1300 gulden's jaers.

[87]
Ick gaf graef Mauritz mijn compagni Switzers oover op sijn versoeck.
16/26 october adt bij S.H., ginck Lacapelle en den baron van Donau besoecken.
- De grevin van Nassau seide mij, dat ick nu wel te hoof stond, veul beter als graef
Hendrick. - Deschands, dat H.H. niet wel tevreden was, dat dese schargen so waeren
vergeven sonder haer weten en buyten haer raedt, en daerom nu beter voor mij
soude sijn als voor graef Mauritz. - Dechand riet mij de dames te caresseren en civil
te sijn tegens alle de werelt, Sevenar, de vrau van Donau en haer dochters. - Ick
sprack lang mit H.H. en naedat ick mijn complimenten had gemaeckt, sprack H.H.
van de ruyteri breet en wijt, oock van de débauche en van de regeringe van
Middelburch en Zelant op het lest. - L.M. op mijn versoeck gaf mij tot coleur van de
veendels van mijn regement coleur de
48

Hieruit blijkt dat Willem Frederik tenslotte inderdaad kolonel is geworden van het regiment
Walen en wel als opvolger van Johan Maurits van Nassau-Siegen.
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rose, hetwelcke mij heel aengenaem was, en sal in 't werck stellen, sprack meer
als een halfuir mit haer, was vrolijck. - Colonel Kuyn seide mij, dat hij vond dat graef
Mauritz qualijck gedaen had het lieutenant-general van de ruyteri aen te nemen,
eerst omdat hij het niet verstond, noit daerbij geweest te sijn, ten tweden omdat hij
weeckelijck was, ten derden omdat hij sich nu heel van de infanteri [ont]dede, die
hij wel verstond. Dat hij meer onkosten moste doen en niet meer inkomen kreech.
Dat het goet voor mij was, want hij mij in de weech solde geweest hebben, en nu
49
heb ick meer hoop om veltmaerschalck te worden . De imaginatie die graef Mauritz
heeft, om noch eens general van de ruyteri te worden, is vergeefs; het sal noit uyt
S.H. huys komen.
17/27 mit Horologe lang gesproocken, die vond dat het beter was voor mij, dat
graef Mauritz lieutenant-general was, omdat ick altijt een quartier sal commanderen
en mittertijt veltmaerschalck worden. - De viconte seide mij, dat S.H. prins Wilhelm
sich niet had willen declareren, voor wy hij was, of voor graef Mauritz of voor mij,
maer dat als de tiding quam, dat het graef Mauritz soude hebben, dat hij dien dach
niet lustich was geweest. - De heer Viersen seide mij, dat het in Oostrego heel
twiefelachtich stond, datter mischien veranderinge soude komen, dat geen van
beide partiën malckanderen traude; een ieder vreesde, dat hij van den anderen
soude geprevenieert worden en bedrogen. - In Westrego daer stond het all soo
slecht, en kost men niet ordelen, hoe het gaen soud.

[88]
De heer Viersen was in pijn voor sijn eigen persoon, sprack mij van die stemmen
van Franicker, daer ick twiefelachtich en zivilijck op antwoorde. - Hij seide oock van
de questiën te Lewarden tuschen Jacob Stevens en Bourum. - Oock van een brief
van Germyn aen S.H., die geintercipieert was van 't Parlement, daer verscheiden
dingen in stonden op het subject om de coningin assistentie te doen, oock van een
50
haulijck, doch duyster . - Heer Viersen seide oock, dat d'ambassadeurs die in
Sweden sijn, schrieven dat se seer bekommert sijn, en die in Dennemarcken sijn
desgelijcken, soodat Haer Hoochmogende tuschen beiden staen, sijn bekommert
en weten haest niet, wat best gedaen. - Graef Mauritz heeft sijn eedt gedaen als
lieutenant-general.
18/28 S.H., H.H. naer Rijswijck geweest. De coningin bij H.H. - Ick kreech d'acte
van S.H. als cornel; daer waeren veul Waelsche officieren bij mij, die ick de veendels
liet sien, die haer wel aenstonden. - De heer Dort was bij mij, alsoock de heer
Huygens, die mij van het lieutenant-general sprack; ick recommendeerde mijn
persoon aen hem in toekomende voorvallende saecken, dar hij mij af verseeckerde,
doch mit restricksie, dat hij niet geerne tegens S.H. advijs en mening soude gaen,
daer hij mij toe raede die alletijt te volgen, en prees mij, dat ick mij in dese
lieutenant-generalplaetz soo wijsselijck en voorsichtich gedraghen hadde, twiefelde
niet of het soude S.H. wel gevallen ende mij in toekomende tijden helpen bevorden.
- S.H. prins Wilhelm quam desen nacht om een uiren van Rhenen af; de prins van
Talmont kranck.
49
50

Daar heeft Willem Frederik nog lang tevergeefs naar gestreefd.
De schermutselingen ter zee tussen de volgelingen van de koning en die van het parlement
werden steeds hindelijker voor de Republiek. Volgens Aitzema kregen de schepen van de
Republiek steeds meer last van scheepsaanhoudingen door de Engelsen, vooral door die
van het Parlement. Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 714, 738. Zie ook 1645, noot
86, pagina [108].
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19/29 october de heer Fockens bij mij geweest, die seide dat se in de Wolden heel
eens waeren en dat Suffridus Lijckelma noch bij haer hadden gekregen, nu 8
grieteniën sterck, Osinga, Oenema der buyten. - Haucourt seide mij, dat S.H. prins
Wilhelm mij liever had gehadt als graef Mauritz tot lieutenant-general en dat hij
geseit had, dat S.H. niet licht yet vergat en niet licht vergeten soude 'tgene wegen
51
het stadtholderschap geschiet is . - Haultyn seide dat se t'Amsterdam geseit hadden,
dat de groote corprael [Frederik Hendrik] wech was, omdat hij het huys nu voortrock
voor de andere, daer hij sooveul voor gedaen had.
20/30 october sondach isser niet voorgefallen. Conte Coligny nae Vranckrijck
getrocken.
21/31 october was des cardinal Mazarins edelman bie mij ten eten. Op het hoff
was comedie des avonts.

[89]
Schaep, Tibault, Duvett, Boreel, Berckel, Landtskroon, burgemeesters tot
Middelburch. Daer Tibault heel regeert. - Middelburch +, Vlissingen 0, Terveer +,
52
Tertolen 0, Tergous +, Zirckze 0+ .
22 october/1 november S.H. mit de coetz wesen wandelen; anders niet
voorgefallen. - De graef van Everstein doot. - Princess-Royal 14, madamoisell 27
november geboren; d'eerste 13 jaer, madamoisell 17 jaer out. Mamoisell Albertine
in de meert 11 jaer, die komt anno '45 [op huwbare leeftijd].
23 october/2 november S.H. nae Honselerdijk, nae den eten nae het nieubedijckt
landt d'Orangniënpolder. - H.H. quam nae den middach oock t'Honselerdijck, die
seide dat Welder soude major worden. - 'tgene de Rijngraf hadde geseit van Maucken
en graef Mauritz.
24 october/3 november S.H. had grote pijn aen de handt, ginck niet uyt. - H.H.
speulde tegen den avondt mit de kaert.
25 october/4 november S.H. continueerde de pijn en had niet gerust, ginck niet
uyt. - De Rijngraf, Deloge, Douchand quamen hier, Laforce. - H.H. heeft sich laeten
aderlaeten. Ick was bij freulen van Portegal te Gravesand.
26 october/5 november S.H. begost pijn in de hielen te krighen en schouder, ginck
alleffenwel in 't Bosch mit de koetz wandelen. - De graef van Lewestein hier geweest.
53
Ick was te Munster [= Monster], daer Terheiden dichtbij leit; 2.. bomen staen in de
lengte van het parck, en sooveul roeden is het oock lanck, en 182 in de breete, en
sooveul roeden is het oock breet, want elcke boom 12 voet van malckanderen staet.
Het oude parck was maer hondert bomen in 't viercant. - Op zee kan men gheen
linnen wassen, moet all vuil blieven.
27 october/6 november sondach is de predicant van Delft te Honselerdijck Goethals
comen prediken. - S.H. was noch vol pijn, ginck niet uyt.

51
52

53

Zie hiervoor 1644 noot 10, pagina [27].
Mogelijk slaat deze cryptische notitie op fusieplannen tussen de WIC, de Friese compagnie
en de VOC. In oktober 1644 haakte de VOC definitief af en liet weten niets in een fusie te
zien. De vertegenwoordigers van Amsterdam (Schaep), Rotterdam (van Berckel) en Delft
waren tegen. Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 700, 701, 779.
2.. Niet verder ingevuld door Willem Frederik, dus 200 of een getal in de tweehonderd.
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28 october/7 november iss S.H. noch vol pijn geweest; H.H. ginck des naemiddachs
uyt en woud graef Mauritz oft mij niet mit hebben; daernae ginck H.H. in den hoff
wandelen. - Den Rijngraf was te Honselerdijck, die graef Mauritz noch niet
aenspreeckt. - Der vochten twe heeren; de eene bleef doot, die Picolomini hiet,
d'ander graef Mauritz; der vochten daernae noch twe.

[90]
29 october/8 november was H.H. des voormiddachs in den hof wandelen. - S.H.
ginck nae den eten nae Gravesande de prins van Portugal besoecken, die niet tuys
was. S.H. vol pijn. - De princess-royal danste des avonts voor den eten en nae den
eten. - Juffer Ogele song extraordinaris wel.
30 october/9 november iss S.H., H.H. weder in Den Haeghe gekomen. Mamoisell
Louise was niet wel, adt dess middachs niet. - S.H. seid in de coetz: Die van Zelandt
hebben alle chargen vergeven, en de pensionaris Du Vet is in Den Haech gekomen
in de Staten-General en noch een ander, die allebeide voor Vosbergen gaen. - Het
stond H.H. niet aen, dat Du Vet staet-generael was.
31 october/10 november iss S.H. noch swack geweest, en men heeft hem niet
gesien; H.H. is in haer kamer geweest, die mij van Grandperyn sprack om de
comppagnie, die noch niet vacant is, den captein noch niet ooverleden. - L.
madamoisell is noch niet wel, sal medecineren, heeft niet gegeten. - Debie veul te
seggen te Bommel.
November. - 1/11 november S.H. iss noch niet wel; men sach H.H. niet, die schreef
nae Vranckrijck. - Den edelman van den cardinal Mazarini is bij mij geweest, om
afscheit te nemen, die van S.H. en H.H. fraye presenten heeft gekreghen. - De heer
Musch is bij mij geweest, die mij seide dat alle de Staten-General op mijn side
waeren, die van Hollandt oock, dat ick niet gedocht hadde, oock de heer pensionnaris
Catz. - Hij seide mij van de heer van Sommerdijck, die gern Cerpen tot souvereiniteit
ghehadt hadde en beloofde hem 20 mille gulden, 'twelck hij refuseerde.
2/12 november S.H. noch niet wel. Men sach mefrau; L.M. beter.
3/13 november sondach. S.H. is niet in de kerck geweest, H.H. twemahl; L.M.
lang onderholden; H.H. bie de prins van Talmont geweest.
4/14 quam der tijding, dat de captein Caluard doot was; wel 20 sollicitanten; S.H.
noch niet wel. - Desen avont is op het hof gedanst, sijnde de geboortedach van de
princess-royal. S.H. noch H.H. quamen der niet. L.M. was de fraiste en de witste
van alle de jufferauwen. Ick had de koortse desen avont, dantste alleffenwel mit.
54
5/15 niet voorgefallen. S.H. noch niet wel; der quam tijding, dat de heer van Risoir
[93] ooverleden is. - Mit freulen Mauritz lang gesproocken, die mij seide van de brief
van madamoisell Louise, oock van de plaetz van juffer Osmael, wat daer logeert.
L. - Oock hoe L.M. soo wonderlijck was, als H.H. haer yet seggen woud, dat die het
alletijt voor kijven nam, als men maer vermaende, dat deselfde wel most
gemenageert worden, sacht getracteert, veul wil; daer was een hooftjen in; het soud
anders qualijck

54

Pagina 92 heeft voorgedrukte data, tussen teksthaken, met daarachter enkele steekwoorden.
Om de tekst door te laten lopen worden de gegevens van pagina 92 hier in de noot afgedrukt.
[92] [2 november] Woensdach. - [15 november] Risoir doot. - [16 november] Ick kreech mijn
sieckte.
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kunnen gelucken in 't haulijck, een weinich opiniater, oock wat vuiltjes. L.M. seid ick
weet wat papa mij geseit, en mama weet het niet. Oock had hij geseit ick ben blie,
dat ghij malckander soo liefhebt; dat moet altijt doen en H.H. oock, mij, of ghij wilt;
oock ghij moet u halfje liefhebben, als een eerlijck man is, soo niet, in vrienden liver.
- Hanau heeft H.H. niet lief, soeck 't haulijck niet mit Brandenburch.
6/16 november was ick bie het freulen van Portugal; desen avont kreech ick de
koortse so sterck, dat ick nae huys most gaen en hiel mijn huys nae desen. - S.H.
prins Wilhelm wierd het regiment van Risoir gegeven.
7/17 hield ick mijn huys, nam een vomitorium in, dat mij veul gal quijt maeckte.
8/18 heb ick gepurgeert heel lichtes.
9/19 ben ick gelaten geworden, en stiet mijn docter Rump mit sijn vinger in mijn
rechterooghe, dat ick niet sien kost en had grote pijne. - S.H. prins Wilhelm deed
mij de ehre en quame mij besoecken, vond mij so blind mit een ooghe leggen.
10/20 november sondach was noch swack, had grote pijn aen het ooghe,
gebruycte klisters. - Ick schickte L. madamoiselle het boeck van de Nassausche
55
oorlogen . - S.H., H.H., L.M. lieten mij dicwils besoecken en vraghen, hoe het mit
mij was.
11/21 november had ick gheen koortse mehr, maer most in blieven, omdat mijn
bloet verdorven was van de gal, om dat weder goet te maecken en de maghe schoon
te maecken. - De grevin van Nassau quam mij besoecken mit freulen Scharlotte
van Hanau.
12/22 november gebruyckte ick een kleine purgatie, om de maghe te reinigen. Der quamen veul lieden mij besoecken. - Freulen Mauritz schreef mij een brief
aengaende Grandperyn, dat ick aen S.H. soude schrieven uyt last van H.H., dat ick
mit één ooghe dede, en Grandperyn wierde captein. - Ick wierd geklisteert.
13/23 november ghebruyckte ick niet, was wel, maer mocht niet uytgaen, omdat
de uyrijn en de stoelganck veul gal noch uytwesen, bie mij te sien.

[94]
Mijn ooghe wierdt beter.
14/24 november liet de coningin nae mijn sien, hoe het mit mijn was, S.H., H.H.,
L.M. oock en alle goede kennis. - Des avonts wiert er bij den Rijngraef gedantz, en
wierpen de laquayen tot driemael de vensters in, daerdoor alle mansluyden uyt het
sael lipen de laquayen nae, en bleef niemants bij de dames.
15/25 november was het passelijck mit mij, gebruyckte niet als altemitz een clister
56
en dronck tisane , om het bloet te reinighen en de maeghe weder in goeden stant
te brengen. - De grevin van Nassau [Christine van Erbach] was bie mij en quam mij
besoecken.
16/26 november was het al in eenen doen, had goede sterckte, maer dorst niet
uytgaen om de kaude. - Ick liet mij geduirende mijne sieckte mij alletijt voorlesen
door Frents

55
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Willem Baudartius, De Nassausche oorloghen. Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle
de veldslagen, belegeringen, ende and're notable geschiedenissen, ghevallen in de
Nederlanden, geduerende d' oorloghe teghens de Coningh van Spaengien, onder het beleydt
van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau,... (Amsterdam, 1615).
Tisane: gerstenat.
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oft de pagie. - Welder wierdt major van prins Wilhelm sijn regiment en Wassenar
van Obdam [kolonel], en was Lindenaer niet wel tevreden, dat Wassenar boven
hem wierdt gestelt. Schonberch, Entes, Haucourt, Crock waeren oock pretendenten.
57
17/27 november sondach liet ick mij in de postil voorlesen, gebruyckte een klister.
Speulde mit Loo om plaisir.
18/28 november gebruyckte noch een purgatie, om al het quaet wech te drieven,
dat noch in de maghe was. - Der quam veul geselschap bij mij.
19/29 gebruycte ick niet als een klister, was heel wel.
20/30 ginck ick weder uyt, en was kaut, mistich weder, doch het bequam mij niet
qualijck. - Ick sach S.H., H.H., L.M. dien dach.
21 november/1 december ginck op het koningins hoff. - Ick bedanckte S.H.
vanwegen Grandperyn, dat hij hem de compagni op mijn recommendatie had
gegeven, liet S.H. de brief van freulen Mauritz lesen.
22 november/2 december deed ick visiten bij dames. Ginck voor het eerste mael
in de kerck; mijn predicant van Lijsvelt [Den Goyer] preecte heel wel.
23 november/3 december ginck wel aen het hoff, doch at tehuys, quam weinich
uyt des naemiddachs, bleef meest tehuys tot ses uiren.
24 november/4 december sondach ben ick mit S.H. in de kerck geweest, des nae
middachs mit prins Wilhelm.

[95]
25 november/5 december bij de Rijngravin geweest, des naemiddachs tehuys
gelesen.
26 november/6 december is de heer Sminia bij mij geweest, die mij van veul
dingen onderhielt, oock van de munte en het gaen van 't gelt.
27 november/7 december ister niet voorgefallen als het ordinaris; H.H. des avonts
gesien, L.M. - S.H., H.H. waeren nae Rijswijck, besagen de peerden.
28 november/8 december ben ick mit freulen Mauritz en Anna nae Delft geweest
neffens haer twe broeders, spraecken freulen Juliane aen, bleven den heelen dach
uyt; adt des avonts bij de prins van Portugal. - Desen nacht had ick een inval, die
ick wel moet onthauden ende in mijn memori bewaeren tot mijne ontrustinge,
ontlastinge ende gerusticheit, dat is dat ick wunste, dat L.M., A.M. [Louise Henriette
en Albertina Agnes] getraut waeren oft tenminsten verlooft, opdat men wost waer
men aen was en vrieicheit had om nae andere om te sien, dat doch ghen sal wesen
als dat soet Eleonora Mauquen etc., hetwelck ick wel moet onthauden, want ick heb
het lief, haude het in weerden ende estimere het en haude het in weerden om die
goede qualiteiten die hetselfde heeft, oprecht, vroom, deuchentsaem, eerlijck, goede
sinnen, nettjes, goeden asem, die ick meine haer halfjen sall in weerde hauden,
liefhebben ende complaisant sijn, heel godtsvresend.
29 november/9 december heb ick mit S.H. voor het eerste mahl gegeten. - Ben
ick bij de vrau van Donau geweest. - Des avonts quam de heer Veltrir bij mij, daer
lange discoursen mit hadde van regeringsaecken.
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30/10 ben ick wesen wandelen, was bij de vrau van Beversweert ende Somerdijck,
des avonts op het hoff van H.H.
December. - 1/11 december des sonnendachs was ick twemael in de kerck;
Goethals preecte. - De heer Carel Roorda was tegens den avont bij mij, die mij
58
seide dat... .

[96]
December. - Sondach 1/11 dat de graef van Oostvrieslandt niet gewost had, dat
het volck geworven was, als 't in sijn landt quam, dan hij seide opentlijck uyt, Ich
weister nichts von, dass es ahngenomen wierde. De furstin [Juliane van
Hessen-Darmstadt], Ehrentruyter ende een docter [Christiaen Regenspurch] doen
alles en hadden 't gedaen. De heer Ripperda ende de heer Gendt hebben voor haer
soons elck een capteinsplaetz open onder het nieu geworven volck van de graef
van Oostvrieslandt. Men heeft mij geseit Gendt soude de compagni van sijn soon
gequiteert hebben. - Oock seide de graef van Oostvrieslandt, als hij mit de
Hessissche niet kost accorderen om het afdancken van het volck, en liet het oock
door de raeden seggen, hij had gedocht de heeren Staten souden anders mit hem
gehandelt hebben; de wiele hij sach dat se hem soo tracteerden, moste hij sich selfs
redden en op andere middelen dencken. En liet daerop een brief van antwoordt van
de heer graf Vehlen sien, daerin hij de graef verseeckerde hulp en assistentie tegens
de Hessen, sooras hij het hem liet weten. - Eleonora Maucquen seide mij, dat S.H.
een testament had gemaeckt, dat alle de leengoederen bij défault van prins Willem
op L.M. souden komen. - Oock dat se mit niemant estroicter amitié, kennis en
vrientschap hielt als mit mij.
2/12 bij S.H. gegeten, de heer Sminia gesproocken, die nae Vrieslant ginck. L.M. seide mij H.H. woud niet hebben, dat een man in de presentiekamer quam als
H.H. niet daer was, en alster yemants quam, dat L.M. soude uytgaen N.B.
3/13 bij Gleser geweest, die kranck was. Bie de vrau van Manchau, die nae Rees
ginck, afscheit genomen, die mij seide dat dieselfde antwoort noch kortz was
gegeven, dat men mit A.M. niet wolde doen ofte aenvangen, voordat madamoisell
getraut was, daer ick op moet wachten.
4/14 desen dach niet gepasseert; den helen naemiddach tehuys geseten. - De
heer Hans Lijckelma bij mij geweest, die mij seide dat Nauta en Nijs in Sjouck
Burmania gritenie hadden gecuypt, waerover Sjouck seer had gekeven ende
uytgeboldert. - Groteperyn seide mij, dat men noch niet woste van L.M. hauwelijck,
dat se heel wel bij haer stond en haer liefhad; alse traude, solde se bij haer wonen.
5/15 heel laet voor middach op het hof gekomen, naemiddachs den heelen dach
tehuys gebleven, om mijn testament te maecken, om half seuven lang mit H.H.
gepraet. - Nae den eten in de princess-royal kamer wel anderhalf uir mit L.M. gepraet,
bad haer om een lindt, doch wold het mij niet geven, doch mit goedt fatzoen,
beroepende haer op H.H.

[97]
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will. - Vosbergen seide mij, dat de Armynianen mit Barnevelt prins Mauritz wolden
hooft van de Raedt van State maecken en S.H. general over het leger.
7/17 december op het hof geweest, daer verstaen hoe dat Gallas vijftijnhondert
ruyter en tweeduysent fouragiers heeft uytgeschickt, om Torstenson te bedrighen,
te abusen, hem op een siede te trecken mit sijne troupen, 'twelck Gallas' geluck
sijnde, want Torstenson volchde de fouragiers; so is Gallas mit sijn leger nae
Magdeburch gevlucht, verlisende de ruyters alleen en fouragiers; anders had sijn
heel leger geschlaeghen geweest bij Berenburch, een fraye stratagema N.B. - Bij
de vrau van Brederode geweest, daer L.M. quam eten des avonts; ick bleef der
oock, brocht se tehuys en Maucquen op haer caemer; nae lange discoursen
presenteerde mijn dienst, haer vraghende oft se wel oover zee soude kunnen gaen,
of se sich daer wel toe solde kunnen resolveren, daerop sij seide van: Jae, dat se
mit niemants liver soude willen gaen, want sij noit yemants soo geëstimeert had als
mij ende betraut end daer se soo vrie mit had geweest, en woud liever mit mij dreuch
broodt eeten als mit een ander goede daghen hebben, seide mij oock van M.G.
[Johan Maurits van Nassau-Siegen, 'twelck sij niet wunste en badt alletijt men solder
niet af spreecken, als men haer daeraff vermaende, seide voorts ick soud alles
weten wat men haer daeraff seide, door brieven, en woud nae mij raedt alles doen;
ick wunste van mijn siede, dat de twee L., A.M. verlooft waeren, dat ick dan gheen
ander soude versoecken als haer ende dat om haer frayicheit, souticheit, netticheit,
goetheit, deuchdelijckheit, godtsfresenheit, die ick verseeckert was dat haer man
soude seer estimeren, liefhebben en complesant sijn, daerdoor yemant de
geluckelijckste mensch solde sijn van de werelt, dar ick alleen nae socht, om gerust
ende mit goede [98] contiëntie te leven, 'twelck men bie soo een engel alleen soude
kunnen doen; der was niet dat mijn ophielt om Maucquen alheel te versoecken ten
hauwelijck, als den eedt die mij mijn vrau moeder had laeten doen, dat ick soolang
sold wachten, totdat L., A.M. beide waeren getraut of dat ick verseeckert was, dat
ick er gheen af hebben soude; hierop scheiden wij, allebeide bedroeft, dat onse
opiniën en meiningen mitsgaders wunsch oovereenquaemen en dat wij alleffenwel
niet kosten tot ons dessein comen om mijn vrau moeders saligher wil, beloffte en
eedt die sij mij had laeten doen. H.G. sprack alltemits daeraf, maer heel duystere
59
terminis . Daerop scheide ick mit een kusken en nam de handt oock te kussen, om
twaelf uiren. - Desen dach maeckte ick mijn testament claer, dat geteyckent sal
worden van de heer Alexander van Haultyn, Reinir Casembroot, commis, advocaet
Brandijn, Gerridt Loo, Frents, mijn edelman, Veglin, mijn secretarius, den notarius
publicus [Ritheraedt].
8/18 december sondach twemahl in de kerck geweest; H.H. niet wel, die niet
uytginck; oock sach men se niet. - Ick was bie de coninghin, daer de vraw van
Heucklum was.
9/19 ginck ick om acht uyren te hoof, om S.H. te sien, die ick in 't bedt sprack,
vraechde hem verlof om nae Vrieslandt te gaen, dat hij goedtvond; daernae sprack
van de coninghin van Sweden, dat die gekroont soude worden, oock van Bannir,
Torstenson, Gustavus Hoorn. - Op het lest seide S.H. ick soude noch eens bie de
heer Katz gaen,
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om hem van het werck van Munster te spreecken. - Van S.H. ginck bie de heer
Musch, daer ick twe uyren bleef sitten, die mij van alle dinghen sprack, hoe men
60
sich te hoof moet holden, naemelijck uyt de kekeleri , want het quam de eene ofte
ander tijt uyt. Daernae dat hij mit sijn vriën sich gepousseert had, omdat de vaeders
van de dochters sijn partie hielden. Ten derden door de oneenicheit van S.H. en
Pau, daer hij alletijte de penne voerde en daerdoor sich in credijt brocht. Oock door
het continueel employ en het veranderen van de heeren Staten-General. Pau niet
kunnende sijn accord en 'tgene hij belooft had voltreckken, worp de pampieren op
de aerde in S.H. presentie en andere heeren. - Hij seide oock, dat men publijck in
de vergadering had brieven gelesen van de heer van Brederodes sijn quaet
comportement en dat men seide, dat hij nu voortaen niet meer alleen soude wesen,
maer alletijt bij S.H. blieven, oock dat hij de wercken te duir bestede.

[99]
S.H. en H.H. neffens S.H. prins Wilhelm, madamoisell hebben bij graef Mauritz
gegeten, wiens huys heel fray is, oock wel vergult en gemeubleert. Tracteerde heel
wel. - Maucquen riedt mij ick soude corte ende claere andtwoordt van S.H. begeren,
heel af off heel aen, 'twelck niet goedtvind. L.M. onderhauden.
10/20 december heb ick mijn testament, dat ick de 5/15 december selfs heb
geschreven en daer een dubbelt mit mijn eigen handt aff gemaeckt, geteyckent in
de presentie van mijn getuygen, die het oock geteyckent hebben, daer de naemen
af sijn als volcht: Alexander Haultyn, Reiner Casembroot, commis, advocat Brandijn,
Gerredt Loo, Frents, Veugelin, notarius publicus Ritheraedt; het eene testament
61
heeft de heer Alexander van Haultyn, dat gepetiert is mit mijn cachet, Haultyns
ende de notarius Ritheraedts, dat de heer van Haultyn mij belooft heeft te bewaeren;
het ander heb ick ofte Veuglin, dat oock gecachetteert is mit mijn cachet, Haultyns
en de notarius Rietheraedt. - Op de Doulen gegeten op Sint-Hubertdach. Radtsman
geworden, graef Mauritz deecken. - Des avonts Haer Hoocheden te eeten gebeden.
11/21 bie Catz geweest aengaende de Munsterse saecken door last van S.H. 62
S.H. gesproocken, die mij seide wat hij voorhad aengaende anno... , dat hij elf
tonnen goldts most hebben, daertoe begerende dat de Staten van Vrieslandt souden
extraordinaris vergaderen, opdat de 15 jannuarii nieuwe stijl kosten hier andtwoort
brengen van haer consent en in 't lest van jannuarii haer quota aen gelt hier leveren.
- Aen de heer Catz S.H. andtwoordt geschreven, dat hij het soude proponeren,
opdat de steden gheen last hebbende, weder mit last kunnen wederkomen.
Den 12/22 december bynde ick bie S.H. ontboden, die mij seide dat Veltrier niet
geerne nae Vrieslandt ginck, begeerde ick soude de heer Roorda daertoe vermaenen
ende aenspreecken, dat hij mit mij nae Vrieslandt ginck, temeer dewiele hij meer
directie heeft en credijt als Veltrir.

[100]
S.H., H.H. neffens S.H. prins Wilhelm quaemen bij mij eten, vonden mijn huys
60
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heel wel en gemackelijck; mamoisell waster oock, die mijn huys heel doorginck. S.H., H.H. waeren lustich; lanck in H.H. cabinet gepraet. - L.M. des avonts
onderhauden, die ick van Albertine madamoisell sprack, vond goet die saeck te
helpen gedencken ende vernieuweren, woud mij gheen lint geven, maer het eerste
dat L.M. vallen liet en dat ick het vonde, dat gaf se mij en ick soude het houden N.B.
- Ick sprack haer oock van haer reis oover zee, die sie seide niet geerne te doen
en als het doch geschieden most, soo laet als het mogelijck was; sie soude een
sulcken man niet kunnen liefhebben. - Ick sal mit L.M. de reis doen, om te sien hoe
sie sich hout ende draecht bij de receptie.
Den 13/23 december ben ick heel vroech bie de heer Roorda geweest, die ick
nae lange reden en door persuasiën ten lesten dede accorderen om mit mij te reisen
nae Vrieslandt, daer hij in 't eerste niet aen woude, om den Landtach haest te doen
uytschrieven en te sien, oft men tot een goede resolutie kan komen aengaende dat
tonne gouts voor de quota van Vrieslandt in 't miljoen tot de nieuwe wervinge ende
aentreprise. - In de kerck geweest. - S.H. raport gedaen van Roorda, die begeerde
een brief te schrieven aen de heeren gedeputeerden, om bijeen te komen ofte
bieëen te blieven, alse bijeen waeren. - Bij S.H. gegeten. Bij de prins van Talmont
geweest; bij de grevin van Nassau geweest, die mij van de grevin van Solms haer
liberaliteit seide ende comportement. - Bij de heer thresorier Brassert geweest, die
mij seide 'tgene ick de vrau van Donau heb weer geseit. Bij de coninghin geweest.
- Des avonts mit S.H. prins Wilhelm bij de heer van Brederode geweest ende daer
gegeten. S.H. seide datter noch twe regimenten te peerde wierden gemaeckt, een
voor graef Mauritz, datter drie officiren souden gestelt sijn, die het [wacht]woort
souden haelen, gelijck de brigadiers te voet. Dat Talmont, Laforce en Iselstein de
drie brigaeden sullen leiden alletijt; de Rijngraf sal altijt bij prins Willem sijn persoon
marcheren en logeren.

[101]
De heer van Brederode seide mij, dat S.H. geerne dit jaer soude laeten werven tot
sijn dessein te effectueren en in 't werck te stellen elfduysent man, 6000 waertgelders
en 5000 soldaten onder drie colonels, die elck duysent man souden werven, en
2000 man souden de comandeurs van de stede werven, versterckende haere
compagniën op 200 man. - De naemen der colonels die S.H. voorslaet, sijn
Eerentruyter, Stein Calevelts, Marten van Juchen of Sainct-André. - S.H. dessein
soude sijn of op Gendt, als de Francen willen tegenkomen, - off op Brugge, 'tselfde
dat mijn broeder doen soude, oock als de Francen willen tegemoetkomen, - ten
derden op Antwerpen, als S.H. twe legers coste uytmaecken, een in Vlaenderen
van 15.000 man te voet en ettelijcke ruyteri en een van 9000 man in Braband, om
dat ander leger in Vlaenderen tegen te komen, de brug te helpen slaen en vivres
te doen hebben. Bij M.Al.H. [Monsieur Alexander Haultyn] geweest. - 't Vierde en
het slechtste op Hulst, daer men niet veul swaricheit af maeckt. - Die van Hollandt
willen Denemarcken aentasten mit Sweden of sie willen hebben de coninck sal de
tol brengen en ofsetten alse bij ceiser Carels tijden is geweest. - De heer Catz heeft
mijn reis voorgeslaegen nae Munster, daer niet op gedaen is van de heeren Staten
63
van Hollandt . Ick had de coortse.
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Den 14/24 december ben ick gelaeten geworden op mijn bedde. - H.H. gister noch
vandaech niet gesien. Freulen Mauritz medecijn ingenomen. - L.M. sprack ick nae
den eten van de heer en vrau van Dona, van H.H., S.H. van 't leger, was van goedt
64
humeur. - L.M. drinck des morgens en des avonts drie lepel malvesie mit stael,
daer se heel qualijck af wort, elcke reis een uir of twe nae malkanderen sich niet
wel bevindende. Nota te vraghen waer het goedt voor is.
Den 15/25 december sondach twemael in de kerck geweest. Streso deed een
slechte predicatie. Verhaelde veul legenden van Maria, daer alle werelt om lachte.

[102]
De heer Roorda veranderde van resolutie om mit nae Vrieslandt te gaen, ick mene
uyt vrese van het werck, dat het niet aengenaem solde sijn om gelt te eischen, doch
nam het pretex omdat Veltrier hem de commissie niet woude laeten om mit S.H. en
de andere heeren te besoigneren, daer ick hem nae lange reden en motiven weder
toe brochte, en beloofde mij weder op het nieus mit te gaen, ick hem verseeckerende
dat de heer Veltrier hem de commissie soude oovergeven. - Hetwelcke S.H.
voordroech, die het oock goedtvond en consenteerde, dat Roorda in Veltriers plaetz
quam. Nae de predicatie sprack ick mit Veltrir, die het strackx accordeerde, seide
mij oock sie hadden sich mit Hollandt geconfirmeert aengaende het Deensche en
Schweedsche werck op aggreatie van haere principalen. - Nae de twede predicatie
ginck mit de griffier Musch tehuys, die mij seide dat hij door Haersholt was
gepromoveert, Ploos, Schaffer, Noortwijck, die hem meinden te gebruycken nae
haer wil, doch hij hielt sich aen de heer van Noortwijck. - Pau meinde S.H. klein te
maecken en prins Wilhelm heel in kleinachtinge te brengen nae S.H. doot; daerom
wiert hij afgeset, en de survivantie quam daerdoor van S.H. op prins Wilhelm; hij
Pau wierdt in Vranckrijck geschickt en in sijn apsentie was hij pensionnaris van
Hollandt aff. - Musch maeckte de amour aen Paus dochter, aen Beaumonts en
Junius; daerdoor trocken hem die heeren voort en Schaffer mede. Oock quam hij
voort door het werck van Pau, daer S.H. hem in gebruyckte. - Musch heeft van S.H.
drieduysent gulden des jaers. S.H. maeckte hem heel goede myne, doch hatede
hem seer, 'twelck hij hem daernae eens seide. Musch heeft S.H. nu corts geseit:
Mijnheer, men weet noit hoe men mit u staet; ghij segt niet wat ghij wilt, en ghij toont
een goede myne, soodat men alletijt bekommert is, wat men doen sal. - Noortwijck
en Musch waeren soo gau, als Zellandt niet wel wilden ofte Uytert, soo naemen se
het Westen; als het Westen niet wel wilde, soo naemen sie de Noorderprovinciën;
mit Swartzemburch wosten sie alletijt raedt. - Ick kreech de coortse bij Musch en
sweete heel seer dien nacht. - De waepensmit sijn huys gekocht voor 9000 gulden
en een hellebardiersplaetz.

[105]
16/26 december tweemael in de kerck geweest, H.H. niet. Docter Rump seide mij,
dat H.H. twiefelde, oft se swaer was ofte niet. - Om ses uir dess morgens een
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klisteer genomen, die goede operatie dede, om vier uir dess namiddachs wederom,
die beter operatie dede, en vond groote verlichtinge. Mit L.M. dien avond heel lang
gesproocken in de princess-royal camer van alle dingen, daernae mit prins Wilhelm
bij de coningin gegaen. Ick had een kleine alteratie van coorts gehadt en weer
gesweet desen nacht. S.H. mijn peerden vercocht voor 4000 gulden, die ick in de
koetz gebruyckte.
17/27 om seven uiren dess morgens weder een klister genomen, die heel goede
operatie dede en mij viermael op de stoel deed gaen; desen avondt had ick geen
koortse, nochtans wasse het mijn quaeden dach. - Ick nam afgescheit van alle de
dames, om vier uir van de conningin dess namiddachs. - Om ses uir van S.H., die
mij veul eer dede en veul complimenten maeckte en verseeckerde mij mit veul
verscheiden woorden van sijne goede genegentheit ende vrientschap. - S.H. seide
mij oock: Ghij hebt dit jaer maer een klein quartir ghehadt; ick hoop ghij sult dit jaer
een groter hebben en voor een grooter stadt. S.H. belastede mij om nae volck en
officiren om te sien om te werven tot 10 vrië compagniën buyten een regiment en
S.H. daer kennis af te geven, van haere naemen en personen. - S.H. belastede mij
om uyt het Waelsche regiment 10 of 12 de beste officiren en compagniën op een
lijste te stellen, om in 't leger te gaen, en S.H. de lijste toeschicken. Ick sprack S.H.
op het lest van Albertine madamoisell, daer hij mij de voorige antwoort of gaf mit
heel beleefde woorden, H.H. desgelijckx oock in 't afscheit nemende.

[106]
H.H. heb ick desen avont oock gesien, die niet gekleet was, daer ick de eer had
van lang mit te spreecken, dewelcke mij verseeckerde van haere vrientschap en
de genegentheit mit een heel goede fatsoen ende beleeftheit. Seide mij oock: Ghij
bendt nu alleen, ghij moet het mit S.H. en ons holden en niet geloven, of u yemants
yet seide, maer vrie komen seggen, oft se u leugens wilden wijsmaecken. Ick
verseeckerde H.H. en S.H. van mijn ghehoorsaemheit en getrauwicheit tot der doot
toe en dat ick van niemantz in de werelt soude dependeren als van Sijn en H.H. en
dat ick het was schuldich te doen, dat ick het willich deede. Oock dat ick ertoe
verobligeert was voor die eer die mij S.H. heeft gedaen desen verleden somer, als
nu cortelijx mit het regiment; daernae sprack ick van Albertine madamoisell, daer
de oude antwoort op kreech. - Ick nam afgescheit van S.H. prins Wilhelm, die mij
sijn vrientschap beloofde. Ick seid aen L.M., dat als het mijn scharge lieden kost en
den dienst van S.H., soude stom sijn totdat ick se weersach, maer dewiel ick dat
niet doen kan, soo sal ick in eene saeck stom sijn, dat is dat ick niemants mijn dienst
sal presenteren nae L.M. - Ick nam afgescheit van L.M., daer ick lang mit sprack,
maeckten een wetschap van een discretie, omdat ick haer soude besoecken, getraut
sijnde. Sij seide mij, dat haer geseit was dat sie en ick te Honselerdijck waeren
verlooft geworden; oock gaf si mij haere segen voor mijn gesontheit en op mijn reise,
dat se geluckich mocht wesen. L.M. gaf mij twe pruymen mit haer schone witte
handen; adt dien avont niet ander, verwachte de coortse, doch kreech se niet en
bleef bij L.M., soolang ick haer immers sien kost. - Ick ginck om half elf bij de grevin
van Nassau, daer ick afscheit of nam, die van verscheiden hauwelijcken sprack.
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18/28 quam graef Mauritz om vijf uir bij mij, om afgescheit te nemen; te half ses
vertrock ick in geselschap van de heeren Huygens ende Carel Roorda, aten te
Haerlem, quamen des avonts te Amsterdam om vijf uir, alwaer strack te scheep
gingen en maeckten seil, doch kregen tegenwint, bleven twe nachten op see, quamen
[107] den 20/30 des morgens te Harlingen, waer strackx doorginck, alsoock te
Franicker, en quam om vier uir te Lewarden, alwaer alles in 't geweer en waepen
was, en haelden mij heel magnefijck in.
Den 21/31 december quaemen de heeren gedeputeerden, de heeren van den
Hoove, de heeren reeckenmeesters, de heeren van de magistraet en de predicanten
mij groeten en salueren en verwillekommen. - Om tien uiren ginck ick in de heeren
gedeputeerde vergaederinge, alwaer de heer Carel Roorda sijne propositie dede
mit goedt fatsoen en in goede ordre, bestaende in drie pointen, eerstelijck aengaende
consent in extraordinaris penningen, om nieu volck te lichten desen toekomenden
somer, om yetwes groots aen de handt te nemen oft om vreede te maecken. Het
tweede aengaende het Deensche en Schweetsche werck, of leger toll of oorloch
tegens Dennemarcken. Het derde aengaende het gout af te setten en weder in
ordre te brengen. - 'tWelck alles ghehoort wesende, hebben de heeren geresolveert
eenen extraordinaris Landtsdach uyt te schrieven tegen saterdach toekomende,
sijnde 28 december/7 jannuarii.
22 december/1 jannuarii sondach ben ick twemael in de kerck geweest. Tjalling
Eissinga de gedeputeerde bij mij geweest, die mij seide hoe sich de drie heeren
van de steden hadden gheholden. Bedanckte mij van Boschuysens wegen, dat hij
grietman was geworden. Sprack mit hem van dat werck in de kerck te Boolsuert. Ick had mit Velsen harde woorden oover het werck te Boolsuert en seide hem, dat
om sijne particuliere insichten en bosen kop hij het heele lant in onroer brocht. Reinerdt Oetses seide ick hij mocht sich voorsien, wat hij dede aengaende de
lieutenantsplaetz, dat hij toesach dat hij gheen affront kreech van de heeren Staeten
van 't landt. - Ick kreech desen avont een heftige kaude, een alteratie van koorts,
doch geen hitte. - Ick schreef aen S.H., wat hier gepasseert was neffens den
Landtsdach, en aengaende het Waelsche regiment ende naemen eeniger officiren
om te werven. - Boschuysen quam mij oock bedancken, dat hij grietman was
geworden. - Viersen presenteerde mij sijn dienst, begeerde de stemmen van
65
Franicker . - Burgemeester Bourum seide mij, dat Beima soude verseecker
burgemeester worden in sijn afgaende plaetz.

[108]
Dat Jacob Stevens doleerde op de regeringe, omdat hij niet te seggen had, en
woude dat de magistraet in plaetse van kiesen en uyt te setten, het lott soude
geworpen worden, 'twelck hij voor desen selfs heel grof heeft misbruyckt, als hij de
regeringe heel aen de handt had. - Bourum heeft noch acht in de magistraet op sijn
66
siede .
23 december/2 jannuarii is de grietman Tjalling Eissinga van Marsum bie mij
67
geweest, die mij seide dat hij vast in sijn gritenie ginck, dat Glins niet bij quam 65
66
67

Viersen wilde Willem Frederik overhalen in Franeker iemand van zijn voorkeur aan te bevelen.
Franeker had namelijk een vrije raadsbestelling.
De magistraat in Leeuwarden bestond uit 12 personen.
Dat hij vast in sijn gritenie ginck: dat hij zeker was van zijn verkiezing tot volmacht voor zijn
grietenij op de landdag.
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rest liep perijckel, soodat men niet weet hoe het in Westrego sal afloopen. - De heer
Nijs, Nauta, Jongstal sijn bij mij geweest, en heb mit haer ooverleit aengaende de
68
dispuyt der stadt Staveren daer sielieden mij goeden raedt in hebben gegeven.
69
24 december/3 jannuarii Copius is bij mij geweest, Unia, gerechtsschultes [Hero
van Ockinga], nae den eten de heer Nijs, die sijn soon tot gedeputeerde
70
recommendeerde. Ick had geen koortse, doch schuiverling van kaude.
25 december/4 jannuarii twemael op Kersdach in de kerck geweest, oock tweemael
dit jaer Kersdach ghehauden, eerst in Den Haghe, daernae hier. - Boschuysen bie
mij geweest, die mij van het Bildt sprack en meinde, dat Ockinga soude raetsheer
worden. - Geldorpius bij mij geweest, sprack mij van het werck van Staveren. - Ick
heb een klisteer gebruyckt. Om tien uiren des avonts kreech ick de koortse, en
duirde de kaude tot een uir toe; de hitte was soo groot niet; het schient dat het een
71
quartaen sal sijn. 26 december/5 jannuarii ben ick niet in de kerck geweest, had
pillen ingenomen. Burgemeester Bourum bij mij geweest, klaecht oover de heeren
van den Hove, dat se hem soo quellen om haere neven en soons in de magistraet
te hebben, besonder oover Nijs. Seit noch dat Beima soude burgemeester worden.
72
De raetsheren drucken hem om dat proces van Jacob Stevens . - Nijs en soon bij
mij geweest, solliciteert om gedeputeerde te sijn. - De heer van Oudorp bij mij
geweest, seit datter gheen drieduysent Spanjaerts in 't landt souden sijn, souden
heel swack en vermindert sijn. - Desen nacht de coorts wederom gehadt, 'twelck
een dubbelde quartan beduyt.

[109]
27 december/6 jannuarii heb ick docter Hilarius en Swilda bij mij ontboden, om mit
haer t'overleggen, watter te doen was in dese dubbelde quartaen, die mij neffens
Andla yetwes ordonneerden. - Ick deed de saecken van de burgemeesters der
steden af. - Kreech antwoort van die van Stavoren in slechten termines en mit
weinich respect. - Desen nacht heb ick gheen coorts ghehadt.
28/7 heb ick wedrom een brief geschreven aen die van Staveren mit advijs van
de heeren Nijs, Nauta, Jongstal. - Burgemeester Bourum is bij mij geweest, die mij
seide dat Nijs nu had afstand gedaen voor sijn swaeger. - Raetsheer Haringsma
was bij mij. - Desen nach kreech ick de caude om twaelf uir, die duirde tot half drie,
daernae de hitte. 29 december/8 jannuarii sondach nam ick negen pillen in, liet in
mijn kamer lesen in de postille. - Des naemiddachs liet ick oock lesen. - Des avondts
sprack ick burgemeester Bourum.
30/9 des maendachs 's morgens had ick hitze sonder kaude, hetwelcke eerst om
7 uiren quam; om ses uiren vuylde ick er noch niet af. - dess morgens sprack ick
drie, fier luyden, doch was flau, want de hitze duirde tot den middach en de droochte
van de
68

69
70
71
72

De presiderende burgemeester van Stavoren had op 18 december o.s. een dubbeltal voor
de verkiezing van twee nieuwe burgemeesters aan de stadhouder gezonden. Een aantal
burgemeesters en leden van de vroedschap protesteerde hiertegen, omdat de voordracht
buiten hen om was opgesteld. RAF, arch. 7, 267, 1644. Zie ook RAF, arch. 7, 276, 1645. De
personen zijn inderdaad vervangen.
Gerechtsschultes: president van het krijgsgerecht.
Schuiverling: rilling.
Quartaen: derdedaagse koorts, een soort malaria.
Het betrof een geschil met Alle van Burum betreffende het overleggen van een kopie van de
rekening van het Sint-Anthonygasthuis. RAF, arch. 13, Hof ww 35.
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tonge. - Twe predicanten spracken mij aengaende Lacave. - Dess namiddachs leide
ick op mijn bed en sprack de heer Abraham Roorda, die mij veul goede woorden
73
gaf; ick recommendeerde hem de saecken van desen extraordinaris landsdach ,
dat se vruchtbaerlijck ende desen weeck mochten afgedaen worden, 'twelck hij
aennam te helpen bevorderen. - De heer Carel Roorda was dess morgens bij mij,
seide mij dat sijn oom [Abraham van Roorda] quam.

[110]
De heer Nijs was oock bij mij. Docter Rodingen was bij mij, daer ick mit ooverleide,
wat in mijn sieckte te doen was.
31 december/10 jannuarii was het mijn goeden dach en bevond mij heel wel. De propositie geschacht in Oostrego camer van de heer Carel Roorda. - Vringer
was bij mij, seide mij van de jacht en sijn quest met de heer Hottinga. - De heeren
Grovestein en Bruynsma, die ick oock de saecken recommendeerde, dat se dese
weeck mochten afgedaen worden. - Alsoock de olde heer Baerdt. - Ick sprack de
gedeputeerde Eissinga, die ick oock de saecken recommendeerde, opdat se dese
weeck mochten afgedaen worden. - Alle volmachten waeren mit dat werck van
Dennemarken verlegen. - De heer Bourum was bij mij, die seer in pijn was oover
Jacob Stevens, dat hij soude klagen oover de regeringe deser stadt en veranderinge
soucken, versocht mijn hulp en raedt. Ick seide de Staten van'dt Landt souden sich
daer niet mede moeyen. Ick presenteerde hem oock de wachten te verdubbelen. De verkisinge van de magistraten is heel secreet gebleven. - Die van Staveren,
sijnde mijn twede en ernstige schrieven, hebben sich geaccommodeert en hebben
74
sich twe electeurs [Gerbren Jacobs en Wybe Jochems] bedocht ; die all afgegaen
waeren, sijn weder boven gekomen en hebben twe andere [Douwe Hendrickx
Schilsma en Jan Simons] gekosen in de plaetz van Dauwe Simons' schoonsoon
[Galtje Jans] en den vroetsman [Ids Tjarnes] die het afgestaen. Heb den brief desen
avont om vijf uir noch wechgeschickt, en nam de boode aen om acht uiren of negen
te Staveren te wesen op Nieuwejaersdach, 'twelck den dach is van openinge. Desen avont nam ick een klister, die ick bij een uir in hielt.

[111]
Het was mijn quaeden nacht van de quartaen, doch Godt sie gedanckt, ick had
gheen coortse, gheen caude noch hitte, soodat ick hoop Godt heeft mijn ernstich
gebedt verhoort en sal mijn van de sieckte verlost hebben, 'twelck de tijt sal leren.
- De meeste volmachten sijn vertrocken, komen des donderdachs weder op het
Landtshuys.
Jannuarius. - 1/11 desen nacht is het weder mijn quaden nacht; ick hoop, dat mij
de Heer weder voor koortse sal bewaeren. Mij worde een klister geset. - Desen
nacht is het heel wel mit mij geweest tot donderdachs om half negen, doe kreech
ick de coortse. 2/12 kreech ick de colde, doch niet sterck, begon om half negen,
duirde tot half elf; de warmte deurde tot 's avons te tien uir, doen was se noch niet
73
74

Zie hiervóór 1644, pagina [99], 11/21 december.
Uit de vroedschap werden jaarlijks vijf electeurs geloot, die uit de overige zeven vroedslieden
vier moesten kiezen als dubbeltal voor de beide vacante burgemeestersplaatsen. De
stadhouder maakte uit deze voordracht zijn keuze. RAF, arch. 7, 273.
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oover. Mij worde een klisteer geset. - De secretaris Scheltinga was bij mij, seide mij
dat de heeren Staten

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

96
noch gansch niet gebesoigneert hadden. - Dauwe Aluva was bij mij, die mij van mijn
jacht sprack, beloofde mij de handt daeraen te hauden, dat se afgedaen sal worden
in de voorsomer. - D'esquipagemeester was oock bij mij, die mij oock beloofde ick
solde se den lesten meert konnen gebruycken. - Doctor Copius was bij mij, die mij
seide dat Grovesteins Cierckxma dit jaer voor eigenerf op den Landtach wil nemen,
waeroover dat hij niet wel tevreden is. - De secretarius van Staveren [Jan Jacobs
Haersma] schrieft, dat alles wel is afgelopen en dat de gemeinte wel tevreden is mit
75
die twe uytgesette burgemeesters [Douwe Hendrickx Schilsma en Jochem Wybes] ,
daer ick heel bliede om ben. - Ick was desen dach heel mat en flau van de coortse,
most dickwils op het bedde gaen liggen; des avonts om 9 uir nam ick een klister.
3/13 nam ick een dranck in om te purgeren, die mij heel qualijck smaeckte en
deed mij seuvenmaehl op de stoel gaen. Ick sprack veul heren op mijn bedde,
Sminia, Nijs, Vringer, de jonge Runia.

[112]
Desen dach hebben de heeren volmachten eerst beginnen te besoigneren en
consent gedraghen in de 85 [duizend] gulden en in 't lichten van het nieuwe
crijgsvolck. - Op de Deensche pointen en 't afsettinge van 't gelt is niet gedaen,
uytgestelt tot d'ordinarius landtsdach. - Desen nach heb ick wel gerust, hoewel het
mijn quaden nacht was, heb gheen coorts, noch kolde noch hitse gevoelt en bevind
mij heel wel.
4/14 iss de heer Scheltinga bij mij geweest, seit dat de Staeten van 't landt de
resolutie sullen teyckenen. - Docter Jacobi is bij mij geweest, die mij seide dat
Westrego, de Wolden en Steden die hadden de resolutie all geteyckent, dat het
boeck nae de heer Rienck Burmania was gebrocht, om oock te teyckenen. - Ick
bevind mij Godt lof en danck noch heel wel, vind geen alteratie in de werelt; te 12
uiren geschreven. - De heer Krack gereecommandeert als preses van de heeren
gedeputeerden, dat de ordonnantie van de 85 duysent gulden mocht geschreven
worden en van vijf heeren gedeputeerden geteyckent. - Mijnheer Bourum heeft
aengenomen en mij belooft sorge te dragen, dat de ordonnantie sal geteyckent
worden. - De heer Carel Roorda heeft afgescheit van mijn genomen, wil morgen
ofte oovermorgen weder nae Den Haghe gaen mit de resolutie van de Edelmogende
Heeren Staten van 't Landt, heeft mij sijn dienst en vruntschap verseeckert en dat
hij dicwils aen mij wil schrieven. - Desen nacht heb ick wel gerust en geslaepen.
5/15 sondach uyt vrese van de coortse bleef tot elf uir op mijn bed leggen.

[113]
en ontbeet niet; te half een at ick 15 à 16 lepel bier en broot; doen wierden mijn
handen caut en de nagels blau, doch krech gheen coude, maer om twee uir kreech
ick de warmte van de coortse, die duirde tot oover achten; dit was den dach van
den lesten quartaen; ick was heel matt. - Ick heb aen S.H. geschreven en de resolutie
geschickt. 6/16 jannuarii desen dach ben ick heel wel geweest, heb wel gegeten. Heb des naemiddachs mijn vier nieuwe bruyne coetzpeerden gesien, die mij wel
75

De twee burgemeesters van Stavoren, die door de stadhouder uit het dubbeltal gekozen
waren RAF, arch. 7, 267, 1644.
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van frueel mit gold en silver passementen, de eene mit klinckant, heb ick wat gespeult
mit den heer Van Hoodorp en docter Andla.
7/17 jannuarii heb om vijf uiren dess morgens een purgatie ingenomen, ben
opgestaen, om mij voor den slaep te bewaeren, heb 5 stoelgangen gehadt, hebbe
mij Godt sie danck seer wel bevonden desen dach, heb niemantz vreemts
gesproocken, een wenich pijcketten gespeelt. - Tomas [Michels] heeft nu ses bruyne
merriën bijeen voor 900 gulden, die passelijck schoon sijn en malkaer gelijcken,
'twelck goetcoop is.

76

[124]

Een brugge om oover een breede gracht te werpen in korten tijt en sonder geraes.
77
- Een fack van 18 voet, gemaeckt op drie smalle juffers . - Het twede fack, dat in 't
midden kompt, van 20 voet, gemaeckt op sestien ellen balcken. - Het derde fack
van 18 voet, hetwelcke op het ander endt komt, op drie smalle juffers. - Twe
schraeghen in 't waeter gesett, daer twee lange balcken oover, om de brug daerop
te leggen. - Een balck hout 18 voet off 20 oft 24. - De timmerman moet hebben tot
het maecken van de brug - 6 balcken van 16 ellen, - 10 balcken van 12 ellen, - 6
smalle juffers, - 300 dubbelde naegels, - 200 enckelde naegels, - 100
vijffduymspijckers.
[A] Almenack des jaer 1644.

76
77

Het jaar 1644 wordt afgesloten met een technische aantekening betreffende het slaan van
een brug.
Juffers: lange palen van den of spar.
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[Dagboek 1645]
[1]
Almenach van het jaer 1645 den 1 jannuarii. - Gloria parendi. - Wilhelm Fridrich graf
zu Nassaw.

[3]
De instructie van den gouverneur ende stadtholder der provintie van Vrieslandt. 1. Dat de stadtholder de heeren volmachten sal behoorlijcke respeckt ende
ghehoorsaemheit lesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vangen striedende
tegens de vriheit ende souvereiniteit van dien lande. - 2. Dat hij de reformeerde
religie sal mainteneren, die op de Synode van Dordrecht is gearresteert. - 3. Dat hij
met de heeren gedeputeerden sal mainteneren ende onderhauden, defenderen des
lants privilegiën, wetten ende ordonnantiën. - 4. Dat hij mit die heeren gedeputeerden
goede acht sal hebben op de schansen, forten buyten en binnen de provintie. - 5.
Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen sal vergeven alle chargiën die vacant
sijn, uytgenomen die sich de heeren volmachten hebben gereserveert.

[4]
6. In 't leger sal de heere stadtholder de vacante plaetsen vergeven, ingeboorne
den uytheemschen voortreckende. - 7. Sall sich reguleren nae de instructie van de
gedeputeerden, sooveul desselven persoon aengaet, ende onderholden voorall het
33ste point, dat luyt dat de stadtholder gheen compagnie mach verleggen sonder
weten van de gedeputeerden. - 8. Sall sich te reguleren hebben nae de instructie
van de raetsheeren, soeveele sijn persoon betreft. - 9. Sal gheen gouvernementen
ofte commandementen vergeven sonder weten van de gedeputeerden. - 10. Sall
gheen landt mooghen coopen in de provintie. - 11. Sall gheen survivantie noch
transport mooghen versoecken, op wie dat het sie. - 12. Sall gheen nieuwe versoeck
moghen doen als hetgene hij hier gesworen heeft.

[8]
1

[11 januarii] Januarius .

2

[9]

Januarius. - 1/11 woensdach. Desen nacht is het weder mijn quaeden nacht, hoop
dat mij de Heere weder voor koortse sal bewaeren; mij worde een klister geset. 1
2

Voorgedrukte tekst tussen teksthaken.
De tekst op de pagina's [9] tot en met [11] van 1645 is nagenoeg gelijk aan die op de pagina's
[111] tot en met [113] van 1644.
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Desen nacht is het heel wel mit mij geweest tot donderdachs 's morgens om half
negen, doe kreech ick de koortse, eerst de kolde, daernae de warmte.
2/12 donderdach kreech ick de kolde niet sterck, begon om half negen, deurde
tot half elf; de warmte deurde tot 's avons te tien uyren. - De secretaris Scheltinga
was bij mij, seide mij dat de Staeten noch gantz niet gebesoigneert hadden. - De
heer Dauwe Aluva was bij mij, die mij van mijn jacht sprack, beloofde mij dat hij de
handt daeraen wilde hauden, dat se afgedaen sal worden in de voorsoomer. - De
equipagiemeester was oock bij mij, die mij beloofde dat ick de jacht den laesten
meert solde kunnen gebruycken. - Doctor Copius was bij mij, die mij seide dat de
heer Grovestein Ziercksma dit jaer voor eigenerf op den landtdach [meenam],
waeroover dat Copius niet wel tevreeden is. - De secretarius van Staveren [Jan
Jacobs Haersma] schreef, dat alles wel is
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afgeloopen, dat de gemeinte wel tevreden is mit die twe uytgesette burgemeesters
[Douwe Hendrickx Schilsma en Wybe Jochems], daer ick heel bliede om ben, want
nu in geen stadt eenige questie is, desen nedergeleit sijnde.

[10]
Ick was desen dach heel mat en flau van de koortse, most dicwils op het bed gaen
leggen; des avonts om negen uir nam ick een klister.
3/13 vriedach nam ick een dranck in, om te purgeren, die mij heel qualijck
smaeckte en deed mij seuven stoelganck hebben. Ick sprack veul heeren op mijn
bed, Sminia, Nijs, Vringer, eenen Runia, die een compagnie wil werven. - Desen
dach hebben de heeren volmachten eerst beginnen te besoigneren en consent
gedraghen in de 85 duysent gulden om te werven eenich nieu krijchsvolck. - Op de
Deensche en Sweetsche pointen ende het affsetten van het gelt is niet gedaen,
3
maer uytgestelt tot den ordinaris landtsdach . - Desen nach heb ick wel gerust,
hoewel het mijn quaeden nacht was, heb geen koortse, noch kolde noch hitse
gevoelt en bevond mij heel wel.
4/14 saterdach is de heer secretarius Scheltinga bij mij geweest, seide dat de
heeren Staten van 't lant de resolutie sullen teyckenen. - Doctor Jacobi is bij mij
geweest, die mij seide dat de heeren van Westrego, van de Wolden ende die van
de steden de resolutie all hadden geteyckent, dat het boeck nae de heer Rynick
Burmania was gebrocht, omdat hij se oock solde teyckenen vanwegen Oostrego.

[11]
Ick bevind mij, Godt lof en danck, heel wel, vind geen alteratie van koorts; te 12
uyren geschreven. - De heer Krack gerecommendeert als preses van de heeren
gedeputeerden, dat de ordonnantie van de 85 duysent gulden mocht geschreven
worden en van vijf heeren gedeputeerden geteyckent. - Mijnheer Bourum heeft
aengenomen en mij belooft sorge te [dragen], dat de ordonnantie sal geteyckent
worden. - De heer Carel Roorda heeft affgescheit van mij genomen, wil morgen ofte
oovermorgen weder nae Den Haghe gaen mit de resolutie van de Edelmogende
Heeren Staeten van 't lant, heeft mij sijn dienst en vruntschap verseeckert en dat
hij dicwils aen mij wil schrieven. - Desen nacht heb ick wel gerust en geslaepen.
5/15 sondach. Uyt vreese van de coortse bleef tot elf uir op mijn bed leggen en
ontbeet niet; te half een adt ick 15 à 16 lepel bier en broot, doen wierden mijn handen
caut en de nagels blau, doch kreech geen kaude, maer om twe uir kreech ick de
warmte van de coortse, die duirde tot oover achten; dit was de coortse van den
lesten quartaen, de eerste die ick had, heeft mij verlaten; ick was heel mat.
6/16 maendach heb ick heel wel geweest en gegeten. - Dess naemiddachs sach
ick mijn vier bruyne koetzpeerden, die mij wel aenstonden, en waeren goetkoop,
stuck hondert daeler en minder, sommige een weinich hoger, die 4 voor 600 gulden.

[12]
3

Zie hiervóór 1644 noot 5, pagina [25].
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Naedat ick wat gelesen heb, heb ick twe nieuwe saldels bestelt, één blau, één coleur
de rose, mit gout en silver passement geboort. Daernae mit Andla gespeult en de
heer Van Hoodorp.
7/17 dingsdach heb ick om vijf uyren dess morgens een purgatie ingenomen, ben
om
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vijf uir opgestaen, om mij uyt den slaep te hauden, krech vijf stoelgangen, vond mij
4
Godt lof heel wel, heb niemants gesproocken, speelde mit Widefelt wat pijcketten .
- Tomas Michels heeft nu ses bruine merriën bijeen voor 900 gulden, die goet en
passelijck schoon sijn, 'twelck goetkoop is. Desen nach heb ick wel gerust.
8/18 woensdach heb ick de gedeputeerde Tjalling Eisinga gesproocken, die mij
seide sijn wedervaeren te Franiker; de stadt had sich niet willen onder de judicatur
5
van vier curatoren stellen des Accademie , maer wel onder de heeren gedeputeerden
ende het Hoff. - De heer Grovestein d'ontfanger beloofde mij, dat hij woude sorge
draghen voor het gelt, dat het bijeen mochte komen, om nae Den Haghe te kunnen
schicken. - Ick att om tien uir, omdat het mijn quaden dach was, ginck te twaelf uir
te bed leggen, kreech om half vier de warmte, had geen kaude; de warmte duirde
tot oover achten, daer viel ick in slaep en weet niet wanneer se ophielt.

[13]
9/19 donderdach sijn de doctoren hier niet geweest, omdat se onnodich sijn, want
se in de quartaen weinich off gheen dienst kunnen doen, niet als een deel vraeghen.
- Desen dach heb ick niemants veul gesien; ick heb mijne ses bruyne merriën in
mijn kaemer gehadt, die wel gelijcken. - Sibbe Sibes quam daernae bij mij,
recommandeerde mij sijn persoon om toekomende landtsdach gedeputeerde te
worden, 'twelck hem seyde noch aen mij niet te staen, oock dat Lewarden nu drie
jaer gehadt en daerom een jaer behoorde still te staen, 'twelck hem niet wel
aenstonde. - De heer Van Hoodorp wol bij mij coomen, doch ick excuseerde mij en
sach hem niet. Ick speulde tegens den avont mit Widenfelt; desen dach was ick
heel wel.
10/20 vridachs ginck ick in de kerck. Joncker Ebinga gesproocken. - Nae den
eeten sach ick mijn peerden rijden, die mij passelijck aenstonden. - Drie bassyns
en lampetten laeten maecken. - Mit de heer Jongstal gepijcket, die mij seide dat se
sijn oom te Staveren [Joost Jongestall] vroetsman hadden gemaeckt. - Heb mij heel
wel en lustich op het uytgaen bevonden.
11/21 saeterdach heb ick yet ingenomen voor de koortse van Pyr Oepkes
appoteecker om half negen 's morgens, want het mijnen quaeden dach is van de
quartaen.

[14]
Ick hiel desen dranck in, tot oover twaelven eerst operatie dede; om half één begost
ick oover te geven een groenachtige materie; het 2de dat ick oovergaf, was heel
groen en slijmachtich; het 3de dat ick oovergaf, was oock heel groen ende vol
slijmen; het 4de daer was op het laeste yetwas swartachtich in ende vol slijm, en
hielt het op mit oovergeven om drie uiren; ick dronck bier en botter soo dicwils ick
oovergaf. - Daernae om drie uyr nam ick een klisteer, daer ick een heele groote
stoelganck of had, en kreech noch vier of vijf stoelgangen van hetgene ick ingenomen
had; de laeste was om negen uir des avons. - Soodat dien dranck een groote operatie
4
5

Pijcket: kaartspel.
Waarschijnlijk wordt hiermee de Senaat bedoeld, die met de rechtspraak belast was. Deze
Senatus Judicialis bestond buiten de rector uit vier leden. Van Nienes, Universiteit van
Franeker, 10-13.
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aen mij gedaen heeft sonder pijn en benautheit; ick woude niet om veul off ick had
het gebruyckt; ick hoop de coortse sal toekomende dingsdach uytblieven. - Om half
vier kreech ick doch de
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coortse, alleen hitte sonder colde, maer was niet vehement; om 7 uiren begoste al
te vergaen, te half achten att ick wat, want ick in 24 uir niet had gegeten; te acht uir
ginck ick te bed en heb Godt lof wel geslaepen.

[15]
12/22 sondach. Ick heb wel gerust en tot ses uir dess morgens geslaepen. Doen
stond ick op, om mij gereet te maecken nae de kerck te gaen, om het heylige
avontmael te ontfangen. - Ick ben door Godts genaede in de kerck geweest en heb
het heylige avontmael ontfangen ende bevond mij heel wel; des naemiddachs ginck
ick weder in de kerck. - Daernae was burgemeester Bourum bij mij, die mij van de
apointeren sprack en andere saecken. - Ockinga de gherichtschultus
recommandeerde mij sijn persoon tot raetsheer. - Ick ginck monsieur Haeren
besoecken, adt dien avont heel wel en mit goedt appetijt en wasser niet van
beswaert, slijp wel. - De doctoren sijn niet wel tevreeden, dat ick dat vomitorium van
Pyr Upkes heb ingenomen.
13/23 maendach. Wiedefelt seide dat van 16 bedelersmunneken in de groote
6
pesttijt niet een storf te Maestricht; sie hadden elckeen een fontenel en droncken
daer goet aut sterck bier bij. - Ick heb mij heel wel bevonden Godt loff desen dach,
7
heb anderhalf uir mit de paletten gespeult en nae den eten om de stadt gereden
wandelen, daernae een halfuirtjen gegaloppeert rondtom mijn hoff en heb mij daerop
heel wel bevonden. - De captein van de timmerluyden seide mij, dat de Fransen
sich wel dienden mit haer stucken; waer se een hoochte vonden, daer brochten sie
se tot 20 in 't getal, avantzeerden elckereis mit haer bateriën tot op de contrescharp
toe.

[16]
14/24 dingsdach heb ick mij mat bevonden van dat rijden en deden mij mijne
gelederen heel wee; kost qualijck gaen of mijn arm roeren van pijn. - Ick niemants
gesproocken. Adt om tien uir, nam te twaelf uir een klister. - Te half één kreech ick
de coortse en begost de caude, die duirde tot half drie; daernae begost de hitte, die
duirde tot seuven uir, doch niet heel sterck.
15/25 woensdach ben ick wel geweest. Ben op mijn meubelsolder geweest.
Raetsheer Nijs bij mij geweest, die mij sijn soon weder tot gedeputeerde
recommandeerde. - De predicant Hasius is bij mij geweest. - Ick heb wat gespeult,
om de tijt te verdrieven. 16/26 donderdach heb ick den heelen dach toegebracht
mijne twe huysen in Den Haghe self af te teyckenen ende yet te ordonneren, in het
waepenmaeckershuys stallingen. - Ick heb niemants gesproocken. - De heer
Abraham Roorda liet mij door mijn secretarius [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen]
yemants recommanderen om te Worckum vroetsman worden; sijn naem is Wibrant
Wibrandi, waerop ick datelijck aen de stadt Worckum en Inthema schreef in die
mans faveur. - Jellis Marez heeft mij geleert om een open lief te holden, bladers
8
van zene te nemen die swaerte van een gautgulden, dat in een roomer mit waeter
gedaen, datselfde den heelen nacht laeten weycken, dan dat water van het kruyt
6
7
8

Fontenel: kunstmatige verzwering.
Paletten: kaatsspanen.
Bladers van zene: sennebladen.
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uytgedruckt, dat waeter in een comm gedaen en daer sooveul eeten ofte boullion
[17] bie als ghij denckt te kunnen eeten; eedt het tesaemen op, het sal u stoelganck
doen hebben. - Ick deed het dat het maer seuven uiren
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had gewerckt, en had de vrijdachs 's morgens twe goede stoelgangen. - Desen
dach was ick heel wel; des avonts speulde ick wat mit Widenfelt. Desen dach om
één uir is de olde heer Piter van Eissinga gestorven, een eedelman van [80] jaeren.
17/27 vrijdach heb ick dess morgens twee stoelganck gehadt van dat water van
zenekruyt, dat mij Jellis Marez had geraeden. - Te negen uir gegeten, omdat het
mijn quaeden dach is van de quartaen. - De heer Ulb Aluva quam mij besoecken,
daer ick mit van alle dingen sprack. - Om half één kreech ick de caude, die weinich
duirde, daernae de hitte, die niet heel groot was, duirde tot seuven uir. - Om seuven
uir adt ick en dronck vier glasen van Grovesteins bier, dat mij seer verhitte, en had
des nachts groote brant, kost niet wel slaepen.
18/28 saterdach. Om ses uir dronck ick van de geprepareerde wijn van doctor
Andela en had 7 stoelgangen. - Ick maeckte weder het plan van mijn huys voor
plaisir. - De heer Abraham Roorda was bij mij, die mij seide dat voor de melancolie
en colere goet was goede diëte te hauden, een open lijf ende wel acht op sichselfs
te nemen, dat ghij de coleer mit reden tegengaet en voorkomt, soo sult ghij se
mittertijt ooverwinnen.

[18]
Hij bedanckte mij oock voor die recommendatie te Worckum voor Wibrant Wibrandi.
- Daernae sprack hij van de licenten te sluyten op Vlaenderen, begeerde ick soude
S.H. daervan schrieven. - Wij spraecken van Vranckrijck, van Henry 4, van de vrede
te Munster. - Heb wat gespeult en bevinde mij desen dach heel wel. - Des avonts
had ick drie glaesen sterck bier gedroncken, hetwelcke mij altereerde ende warmte
biebrocht, belettede mij te slaepen; moet mij voortaen voor stercke bieren wachten,
biesonder des avonts.
19/29 sondach ben ick in de kerck geweest, om ses uir de wijn gedroncken. - Des
naemiddachs ben ick niet in de kerck geweest, heb mij laeten voorlesen. Burgemeester Bourum bij mij geweest, die mij van de appointeren sprack. - De
9
grietman Grovestein seide mij hij soude elf dorpen uytmaecken voor d'eigenerf .
Wost niet hoe het in Westrego soude afloopen, vreesde voor veranderinge, meinde
Swartzemburchs en Andree dorpen te kriegen. - Desen avont heb ick weinich
gegeten, daer ick mij heel wel bij bevinde, en heb gants geen alteratie van pols noch
hitte, gelijck voor desen, als ick veul des avonts adt en dronck, dat mij dan aen mijn
slaepen belettede, daer ick im vorders op moet letten.

[19]
Om half tien dronck ick een glas van Andla wijn.
20/30 maendach heb ick weer een glas van Andla wijn gedroncken om 7 uir en
heb desen dach acht stoelgangen ghehadt; het is de dach van mijn coortse, de
quartaen. - Ick kreech een weinich caude om 12 uir; dat duirde tot half twe, doe
begost de hitte, die van drie tot half vijf wat vehement was; doe begost het oover te
gaen, en ick schilderde yet aen mijn huysinge in Den Haech. - Desen dach adt ick
9

Hiermee wordt bedoeld dat grietman Grovestins zei dat hij de stemmen van elf van de twaalf
dorpen van Hennaarderadeel zou kunnen krijgen voor zijn kandidaat Gijsbert Siersma als
volmacht voor de eigenerfden.
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niet tot 's avonts te achten, dat de koortse heel oover was, adt heel weinich. - Ick
kreech veul brieven uyt Den Haghe.
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21/31 dingsdach heb ick wel geslapen, geen hitte gevoelt, als des avonts op andere
tijden, hetwelcke kompt dat ick weinich adt en dronck. - Mit Bourum lang gesproocken
oover de apointiers, doch sijn de brieven eindtlijck uytgegaen aen de capteins. Julius Eissinga bij mij geweest, geloof dat Hottinga volmacht sal worden, gelijck ick
uyt sijn eigen woorden kost vernemen. - De heer Boschuysen is bij mij geweest, die
meint dat de heer Viersen geen volmacht sal worden. - Wil op den landtach
voorslaen, dat ick alleen de gerechticheit mach hebben om op Het Bildt te jagen en
10
niemant anders . - De jonge Nijs, die sijn persoon recommendeerde tot
11
gedeputeerde. - De drie Camstra recommendeerden d'expeditie van 't revijs . Griffir Glinstra recomendeerde sijn persoon tot raetsheer.

[20]
Weinich gegeten, daer ick wel heb bij bevonden, desen avont.
22 jannuarii/1 februarii woensdach. Desen nach wel geslaepen. - Op de biddach
in de kerck geweest. - Des naemiddachs weder in de kerck geweest. - Niemant
gesien vandach. - Weinich gegeten desen avont, omdat het mijn quaeden dach is
morgen.
23/2 donderdach. Desen nacht heel wel geschlaepen, geen alteratie ghehadt. Desen morgen yet op mijn beide polsen geleit voor de quartaen; het is mijn quaeden
dach, en sal yet innemen om half twaelf, om te sweten, de coortse, dat ick hoop
door de hulpe Godes sal helpen. - Om elf uir heb ick ingenomen in een glas mit wijn
een soutachtighe materie van de ouden sereugien Feycke. - Ick meinde daeraf te
sweten, doch het ginck mij mit het pissen aff. - Om twaelf uir kreech ick de coortse;
de coude duirde tot oover twee, de hitte duirde tot half vijf, en was de coude en hitte
niet groot; ick adt te half acht een weinich, dat mij wel bequam, had geen alteratie
en sliep wel.
24 jannuarii/3 februarii vrijdach heel wel geslaepen. Siprianus leide mij weder wat
op de pols aen beide armen; ick liet mij mit doecken vriven. - Mijn reeckeninge
ghehoort en gesien van 't jaer 1644. - Burgemeester Hansma bij mij geweest, sprack
mij en recomendeerde mij de saeck van Bolswert aengaende de questiën mit de
classis om de predicant [Matthaeus Bernardi Brugbron]. - Siryckx en Mol bij mij
geweest, claechden oover Haubois. - Haubois claecht weder oover haer,
recommendeerde mij sijn persoon op desen aenstaende landtsdach, sijnde volmacht.

[21]
De heer Jongstal bij mij geweest, die voorseecker Viersen meent uyt te cuypen. Ick hem mit hem gesproocken, dat hij wolde mit toesijn [toezien], dat de grietsluyden
het Hoff niet te hart vielen, dat se de abuysen wechdeden ende dat mit communicatie
ende wijse deliberatie mit sommighe uyt het midden van den Hove, die die
misbruycken oock viant sijn en tegenstaen. Swaelue bie mij geweest. - Matelijck
den avont gegeten en niet beswaert bevonden.
25 jannuarii/4 februarii. Desen nacht wel gerust. Bourum bij mij geweest, die mij
yet van het Westyndische werck brochte. - Wisma mijn huys verboden, omdat hij
tegen mijn hoffmeester Widefelt geseit hadde, hij had de bruy van hem ende en
10
11

De desbetreffende resolutie kwam pas in 1650 tot stand. Sannes, Het Bildt, I, 281.
Herziening van een sententie van het Hof van Friesland.
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wolde hem niet seggen in presentie van mijn secretarius ende andere luyden, dat
het hem leet was
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en dat hij het in colere had geseit. - Arent bij de geweldiger [Folckert Jansen
12
Plumioen] laeten setten, omdat hij den heelen nacht gesopen en mij niet opgepast
heeft. - Mij desen dach wel bevonden; den avont weinich gegeten, omdat morgen
den dach van de quartane is.
26 jannuarii/5 februarii sondach. Den nacht heel wel gerust en mij seer wel
bevonden tot 12 uir. Om elf uir dat drancksken weer ingenomen van meester Feycke;
om half één de koortse gekregen, en duirde de kaude een weinich nae tweën, doch
niet sterck; de hitte was te drie uir al gedaen, soodat de koortse heel vermindert. Niet in de kerck geweest. - Ick kreech brieven van H.H. miskraem van een [22]
dochter ende schickte Ferens nae Den Haghe, om te vernemen nae H.H. gesontheit,
die men mij schrijft heel swack te wesen. - Men seit quaede geruchten van de jonge
heer Baerdt. - Desen avont weinich gegeten, geen vlees. - De heer en raetsheer
Ipe Aluva is desen dach gestorven tegens den avont, een geleert en wel
gequalificeert edelman, dat jammer dat hij soo vroech gestorven is, sijnde maer 32
jaer out, een groote schaede voor de provintie.
27 jannuarii/6 februarii maendach. Desen nacht passelijck geslaepen; den wijn
desen morgen gedroncken. - Haubois heeft mij sijn persoon gerecomandeert op
desen toekomenden landtsdach. - Een brief aen S.H. geschreven in faveur van één
die geern scheepscaptein was. - Mijn linnen besien. - D'ontfanger Grovesteins bie
mij geweest, die mij klaechde oover Walteri, dat hij de obligatiën ende lijfrenten
13
woude afleggen, 'twelck tegens Grovesteins commissie streckt ende instructie . Douwe Simons en de ander burgemeester van Staveren [Holle Piers], die het zegel
achterhielden en maeckten sich preses tegens d'ordre, hebben op mijn schrievens
het zegel oovergegeven ende het presidentschap verlaeten. - De gravin van Nassau
[Christine van Erbach] haer 20.000 gulden geschickt, die sie op het lant hadde op
interes geleit.

[23]
28 jannuarii/7 februarii dingsdach. Desen nacht wel gerust, om ses uir de wijn
gedroncken. Vandaech stemmen de edeluyden en eigenerfden de volmachten, om
elf uir luyt de klock. - Burgemeester Bourum mij de saecken van Sweden gebrocht.
14
- De Sweetse saecken doorlesen . - Bellanus eenighe saecken van vrau
Staeckenbroeck ter hande gestelt. - Verstaen dat Gerridt Loo sich geweldich in
Wisma saeck mengt en moit, geeft raedt, kekelt. Seit 't is veul, dat graven en
edelluyden hem om vergevenis moeten bidden. Men sal hem sien quartieren tonen.
Wisma moeder [Ida van Lezaen] sal veul keeckelen. - Desen avont weinich gegeten,
15
mij heel wel bevonden, wel geslapen, een pollucion gehadt; morgen is het mijn
quaeden dach, doch ick hoop de koortse sal door Godes hulpe en genaede
uytblieven. - Rynick Burmania deed juffer Jel Rosel uyt sijn huys, omdat se sijn
meint [meidt], die sijn dingen doet van sijn huys en op sijn goet achtinge gheeft,
quaelijck bejegende ende aensprack. Hij is nochtans oom oover juffer Jell Rosel.

12
13

14
15

Geweldiger: provoost.
Frederick van Grovestins was in 1644 benoemd tot ontvanger-generaal van de floreenrente
en negotiatie met instructie de obligatiën van lijf- en losrenten in te trekken en op zijn naam
te stellen. RAF, arch. 5, S 2d, 1644, 143.
Zie hiervóór noot 1644 noot 5, pagina [25] en zie hierna 1645 noot 26, pagina [35].
Pollucion: zaadlozing. Dit hoort bij het ziektebeeld van derdedaagse koorts.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

105
29 jannuarii/8 februarii woensdach heel wel geslaepen, een pollucion gehadt. Desen nacht eet ick niet, omdat het mijn quaeden dach is. - Ietwes ontworpen om
mijn edelluyden voor te holden, om sich daernae te reguleren en heure meinige
daerop te verstaen.

[24]
Om half twaelf dien dranck weder ingenomen van meester Feycke en yet anders
16
op mijn pols geleit als ick voor desen dee; het kruyt heet... . - Een quartier nae half
één kreech ick soo een frieseling in mijn rugstrang, doch gheen groote kaude. De
hitte was niet te beduyden, en heb noit soo een goede dach gehadt; mijn uryn was
gantz niet hitsich, soodat ick hoop door Godes hulp ende genade de koortse quijt
te sijn, hetwelcke men toekomende saterdach sal sien. Weinich gegeten desen
avont. - Mijne acht grauwe en acht bruyne merriën besien, die heel schoon sijn; heb
desen dach noch een bruyne merrie gekoft.
Den 30 jannuarii/9 februarii. Desen nacht wel geslaepen. - De heer Jongstal bij
mij geweest, die seer oover Viersen klaecht, die geseit heeft hij wil hem eer en goedt
ontnemen, seit dat hij de pluraliteit van stemmen heeft op Het Bildt, 14 tegen 10 of
8. - Viersen bie mij geweest, seit dat hij 16 stemmen heeft, klaecht weder oover
Jongstall. - Mijn acht bruyne merriën gesien, die heel hubs sijn en gesont en
goetkoop, kosten alle acht maer 901 daeler, negenhondert en een daeler, 1351
gulden uytmaeckt; der sijn vier mit witte teyckentjes op de snuyt, dat heel wel komt.
- De heer Nauta bij mij geweest, sprack mij lang van Viersen en Jongstals questie,
daernae van Bourums saeck, recommendeerde mij Haubois tot gedeputeerde.
31 jannuarii/10 februarii vridach. Heel wel geslaepen desen nacht, een pollucion
gehadt.

[25]
Niet te vergeten aen de graf van [Nassau]-Dillemburch te schrieven aengaende de
graefschap van Spiegelberch. - De heer Sjouck Burmania te spreecken aengaende
sijn soon en Ritske Eissinga. - De heer Loo, komende uyt Den Haghe, seide mij dat
S.H. de gicht in de linckerschouder had gekregen voorleden maendach en dat hij
heel groote pijne leet en heel swack was en dat veul eerlijcke lieden gealtereert
waren. - H.H. was nu aen de beter handt. - Vandaech heb ick heel wel geweest, mit
de palett gespeelt, twemael in 't hoff gewandelt, mijn Vosyen ende Swaentjen om
den hoff gewandelt. - De graf van Oxfort bie mij geweest. - Desen avont weinich
gegeten, omdat het morgen den dach van mijn quartaen is. - De Staeten van Hollant
willen in de nieuwe lichtinge van chrij[ch]svolck niet consenteren voor ende alleer
men den Swede helpt en den coninck van Dennemarcken den krijcht aendoet. S.H.
en de andere provintiën sullen het op 't lest toestaen en consenteren. - Amsterdam
kijst [kiest] altijt op lichtmisdach, den 2 februarii haere burgemeesters. - De heer
Loo brocht mij de décharge van 7000 gulden van legerkosten.

16
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[26]

[20 februarii] son op te 7, onder te vijfven. - [28 februarii] vastelavont.

17
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[27]
Februarius. - 1/11 saterdach. Desen nacht heel wel geslaepen, eerst vijf uiren nae
malckander, daernae drie uyren, tsaemen acht uiren, dat mijn lang niet gebeurt is,
een goedt teycken, soodat ick hoop de coortse haest quijt te sijn. - Desen morgens
off middach eedt ick niet, omdat het mijn quaeden dach is. Mijn acht bruyne merriën
gesien. - Ick sal om elf uir weer wat innemen van mester Feycke en yetwes op mijn
pols leggen. - De heer Tjalling Eissinga van Marsum bie mij geweest, die mij seide
dat hij negen dorpen had tegens Glins 4, recommandeerde mij sijn soon tot raetsheer.
- Om half twee kreech ick een weinich vrijsling in mijn rug, doch geen groote caude,
geen hitte, soodat ick hoop dat het door Godes hulp haest sal gedaen sijn. - Desen
avont geen vlees en weinich gegeten.
2/12 sondach. Desen nacht niet wel geslaepen, wel vijfmael wacker geweest en
weer ingeslapen, een pollucion gehadt. - In de kerck geweest, des naemiddachs
niet. - De heer Donia bij mij geweest, die mij seide dat het verleden woensdach
weder wat beter mit S.H. was geworden, daer Godt sie voor gedanckt en hem meer
en meer stercken; mit H.H. was 't beter. - Destrade had geseit, dat Monsieur mit
een leger van 25 mille man soude in Vlaenderen komen. Duc d'Anguyn soud nae
de Maes gaen. Turaine soud noch achtduysent man bie sich krigen, om progressen
te doen. - Hollandt soeckt alle daech meer gesachs te kriegen. - De saecken van
18
Munster gaen slecht voort . - Burgemeester Bourum bie mij geweest, die seit dat
Jacob Stevens wil klagen aen de Staten van het lant oover de regering van de stadt.

[28]
Gritman Grovestein hier geweest, die seit dat Ziercksma 9 of 11 dorpen heeft tegen
Bruysma 2 dorpen. - De heer Nijs mit sijn soon bij mij geweest, recomendeerde
hem tot gedeputeerde. - Desen dach heel wel geweest.
3/13 maendach. Desen nacht niet heel wel geslapen. - In mijn stal geweest en
mijn peerden sien rijden, die heel wel deden. - De heer Viersen bie mij geweest, die
swoer dat hij de rechte volmacht was en dat hij de meeste stemmen heeft, mit veul
19
eeden . - Daernae seide ick hem hij soude de consciëntie deruyt laeten, want men
most die soo niet misbruycken; 't exempel hadden wij verleden jaer tuschen Eissinga
en Mellinga, die minder bequaem was als Eissinga, daer wij eenige woorden oover
en weer oover hadden. - De heer Roorda was bij mij, daer ick mede sprack oover
het werck van Denemarcken. Ick gaf hem de aliantie tuschen desen staet en Sweden

18
19

Zie hierna 1645 noot 122, pagina [185].
Sinds 1642 werd de gewone landdag op de eerste maandag van februari gehouden. Begin
januari zonden stadhouder en Gedeputeerde Staten de uitschrijvingsbiljetten aan de grietenijen
en de steden. Iedere grietenij had één stem op de landdag, ook al waren er meestal twee
volmachten. De volmacht moest een originele en ondertekende procuratie (geloofsbrief)
hebben, ondertekend door de volmachten van de dorpen of de magistraten en vroedschappen
van de steden. Het mandaat van de volmacht gold voor een jaar. Op de openingsmaandag
leverden de volmachten hun procuraties in; de zitting werd verdaagd tot donderdag. In de
tussentijd onderzochten Gedeputeerde Staten de procuraties. Soms werd er voor een grietenij
of stad meer dan één procuratie ingediend. Gedeputeerde Staten en stadhouder besloten
dan welk mandaat wettig was. Guibal, Democratie, 12-16. In 1645 werden de procuraties niet
op donderdag, zoals Guibal stelt, maar op zaterdag afgedaan. Zie hieronder 1645 pagina
[30] en [31].
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te lesen . - Tegen den avont comt Jongstal, die swoer dat hij de meeste stemmen
had op 't Bildt, was heel
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Zie hiervóór 1645 noot 14, pagina [23] en pagina [25]. Zie hierna noot 26, pagina [35].
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quaet op Viersen, seide dat Haren voor hem was en tegens Viersen en Mellinga. Frens is wedergekomen, seid S.H. vridach gesien te hebben, die nu, Godt si lof en
gedanckt, beter is, was weder gekleet. H.H. was oock aen de beter handt. - Desen
avont weinich gegeten, omdat het morgen mijn quaeden dach is, en geen vlees.
Ick ben heel wel geweest.
4/14 dingsdach. Desen nacht heel wel geschlapen. - En burgemeester Timen
Fransen van Bolswert gesproocken. - Gemenich van Franicker, dat beyde volmachten
sijn, wille wat hebben. - Om 12 uir mijn dranck ingenomen en yet op de pols geleit,
daernae een wenich gewandelt, mijn hals en rug wel stijf mit brandewijn laeten
smeren en daerop te bed gegaen. - Een weinich nae éénen kreech ick een friesling,
niet in de rug, niet aen de handen, maer een weinich om de borst, maer had niet te
beduyden, heb gheen hitte ghehadt.

[29]
De urijn was gantz niet hitzich, oock niet coortsachtich, soodat meester Jarich meint,
dat ick door Godes hulp ende genade genesen ben; sall tot preservatie toekomende
vridach weder de dranck innemen. - Ick stond om vijf uir op ende bevonde mij niet
soo flau als op andere tijden, dat een goedt teycken is. - Ick adt heel weinich, geen
vlees. Ick kreech van S.H. bier, dat heel goet, licht en dun, smaeckt doch wel. - De
brieven en andere saecken daertoe horende nae Dillemburch geschickt.
5/15 woensdach. Desen nacht passelijck geslapen, altemitz wacker geweest. Hobois bij mij geweest. - Oosterse. - Pieter Greols. - Heer Jungstal, die verseeckert
en noch staende haut, dat sijn huysman [Steven Cornelis] volmacht is, had een
hoopen attestatiën. - Jacobus en Keth bij mij geweest. - De heer Boschuysen, die
oock voor verseeckert holt, dat Jongstals boer sal volmacht wesen, heeft mij de
procuratie getoont, daer drie van Viersens beste vrienden en meyers handen onder
staet. - Sibbe Sibbes bij mij geweest. - Jongstal van Staveren bij mij geweest, woud
geern te Dockum ammeraliteit sijn. - Vringer bij mij geweest, vreest voor Julius
Eissinga. - De heer Krack bij mij geweest, sprack mij van 't visiteren der procuratiën,
seid dat hij een acte had van Tjalling Eissinga en Haerma aengaende de griteniën.
21
- Hillema bij mij geweest, recommandeerde... . - Bourum recommendeerde mij Nijs
soon tot gedeputeerde. - De heeren volmachten van de steden comiteerden de
heeren Sibbe Sibes, Gemmenich ende Oosterse om mij te ooverleveren de opdracht
ende vergeving van de ampten. - Versochten oock den secretaris van Hindelopen
[Petrus Costerus] niet voor volmacht te admitteren. - Desen middach heeft Oostheim
bij mij gegeten, ende ben heel gesont en wel geweest door Godes hulp.

[30]
6/16 donderdach. Desen nacht heel wel geschlapen. - Meest alle heeren van de
steden sijn bij mij geweest; een yeder wil een ampt hebben, en der sijn maer drie,
gedeputeerde, reeckenmeester, ammeraliteit te Dockum. - Sijrcksma is bij mij
geweest, recomandeerde mij sijn saeck aengaende de stemminge in 't visiteren van
22
de procuratiën. - 't Armoisijn tot de veendels gekregen. - Te 11 uir in mijn stal
geweest,
21
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Niet ingevuld door Willem Frederik.
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de peerden sijn [zien] te rijden. - Twe coetspeerden nae Den Haech gestuirt aen
Buseroy. - Himstra en secretarius Buttinga bie mij geweest haer stemming te
recommanderen. - Intema, Loo bij mij gegeten. - De heer Nijs bij mij geweest, weer
om sijn soon gedeputeerde te hebben, hetwelck hem afseide, waeroover niet wel
tevreeden, badt mij twe-, driemael, doch ick seide, ick kan d'affectie van de heeren
van de steden om uwentwil en u soons niet verliesen; oock so had ick gedocht, dat
ghij u begeren wat sout gemodereert hebben en sijn tevreden, dat u soon twe jaer
in de Reeckenkaemer was geweest. Daerop ginck de heer Nijs wech mit een
compliment, begeerde sijn soon te bevorderen helpen, als hij in een stadt quam
mitterwone, in de vroetschap. - De heer Saeckama bij mij geweest, die mij vraechde
of hij sich wel moch aencommoderen, een ampt deruyt halen. - De heer Roorda bij
mij geweest, die mij bedanckte voor de comunicatie van de aliantie van Sweden;
vond hem nu beter Sweeds. - Sprack hem van de heeren van den Hove en de
grietsluyden haer intentie, die hij approbeerde en woud in bedenckinge nemen. Reinert Oetses vraechde mij, of ick morgen mede kost gaen de procuratiën
ontfangen, daervan ick mij excuseerde, sijnde vridach mijn quaden dach, versocht
saterdach te acht uir des morgens de procuratiën te visiteren in mijn huys, om der
een endt of te maecken. - Jongstal begeerde ick soud sijn oom avanceren tot
ammeraliteit, beloofde mij te seggen wat in Westrego passeerde aengaende
d'ampten. - Glinstra seide mij, dat Tjalling Eissinga 6 dorpen had buyten dispuyt,
en te Boxum had hij van 25 stemmen 15, ergo de pluraliteit. - Voor hemself en
wasser noch minder dispuyt, en meent volmacht te sijn. - Mij wierdt geseit, dat
Sjouck Burmania in Westrego wel mocht gedeputeerd worden en Aisma continueren.
- Desen avont weinich gegeten en geen vleis, omdat morgen mijn quaden dach is.

[31]
7/17 vridach. Desen nacht heel wel geslaepen. Het is mijn quaden dach. - Julius
Eissinga bij mij geweest. - Die van Staveren. - Jacobus - Pieter Greolt. - Om 11 uir
is de propositie geschiet door Tjalling Eissinga en sijn de procuratiën oovergelevert.
Ropertus deedt het gebedt. - Om 12 uir nam ick dien dranck weer in van meester
Feycke, leit yet op de pols, liet mijn rug, hals en borst wel mit brandewijn vriven. Daerop ginck ick te bed, had geen of wenich vriesling, geen hitte, doch de pols joech
en der was alteratie, doch wenich, soodat ick door Godes hulpe hoop genesen te
wesen van de quartaen. - Om vijf uir stond ick op, om ses uir adt ick wat, maer geen
vlees; om half negen had ick vanselfs een stoelganck.
8/18 saterdach. Desen nacht altemits wacker geweest, doch alletijt weer
ingeslaepen en Godt loff wel gerust; om half seuven vanselfs weer een stoelganck
gehadt. Ick heb desen morgen van Andla wijn niet gedroncken. - Om acht uir komen
de heeren gedeputeerden hier, om de procuratiën te visiteren, en bleven hier eeten.
- Nae den eeten besoigneerden wij wederom tot seuven uir en kosten se eevenwel
niet afdoen om de dispuyten die de heeren malckanderen voorbrochten, doch is op
alles wel gelett, en sijn de procuratiën afgedaen sonder yemants aensien ofte faveur,
maer nae rechte. - Desen dach heel wel geweest.
9/19 sondach. Desen nacht wel geschlapen; twemael in de kerck geweest. - Des
naemiddachs om half vier de twe resterende procuratiën gevisiteert, alwaer hevich
van
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de partiën is gekeven, principalijck tuschen Viersen en Jongstall; het duirde tot half
negen. - Om vier uir de wijn gedroncken. - Des avonts geen vlees gegeten, omdat
het morgen mijn quaeden dach is.

[32]
10/20 maendach. Wel geslapen desen nacht, 2 stoelgangen gehadt, dess morgens
eene; het is mijn quaeden dach. - Gerridt Loo de waerheit wat geseit aengaende
mijn huys ende menage, dat ick die keeckeleriën niet goetvond. - Mit Widefelt
gehandelt voor de weyen en sal hem geven voor de weyen 280 guldens en voor
het manquement 160 gulden, om vier van het hondert te kunnen bekomen des jaers
voor rente. - Eén van Yels bij mij geweest, Hettinga, Oosterzee. - Desen dach nam
ick niet, om te sien hoe het mit de coortse stonde. - Om één uir kreech ick een
weinich vriesling, dat niet duirde, geen warmte. Desen avont geen vlees gegeten.
- De heeren van Oostrego hebben haer ampten gecontinueert behalven raedt van
staet en munstercommissaris, dat Frans Eissinga en Julius Beima hebben gekregen.
Loo heeft de raedt van staet gekoft van Frans Eissinga.
11/21 dingsdach hebben de heeren van Westrego alle ampten versett en omgekert.
Obbe Alua, Bruinsma gedeputeerde. - Boschuisen staet-generael, Andela
reeckenkamer in Den Haghe, Jan Aluva reeckenkamer, Hottinga ammeraliteit te
Dockum, Waltinga ammeraliteit t'Enckhuysen, munstercommissaris noch open. Om die twe raedtsheerplaetzen sijn se noch niet eens. - De heeren van de steden
hebben haer ampten oock vergeven. - Gemmenich gedeputeerde, Haubois
reeckenmeester, Jongstal ammeraliteit te Dockum. - In mijn stal geweest, waer
Nauta, Buttinga, Jongstal bij mij quaemen, om yet te recommanderen. - Bij Jongstal
gegeten en daer den heelen dach geweest en ben Godt lof heel wel. - Om half
seuven quam de nieuwe gedeputeerde [Regnerus Joannis Bruinsma] bij mij en
presenteerde mij sijn dienst, correspondentie en vruntschap alsoock vanwegen de
heer Obbe Aluva en de samentlijcke heeren van Westrego. - Ick badt hem mijnheer
Obbe Aluva te bedancken alsoock de andere heeren van Westrego, dat ick soude
soucken alletijt mit haer in correspondentie te leven, begeerde sij souden bie die
goede genegentheit continueren.

[33]
Om achten quam de heer Obbe Baerdt bij mij en de heer Fockens, seiden mij dat
se in Westrego doende waeren om twe raetsheren te maecken; het eene soude
sijn Doyum, mits dat Sjouck Burmania soon hautvester worde, de andere Ockinga,
de gerichtschultus; Baerdt en Fockens versochten mij om Abraham Mellinga weder
gerichtschultus te helpen maecken, dat ick haer beloofde.
12/22 woensdach heel wel geslaepen. - Haubois bij mij geweest en mij bedanckt
van 't reeckenmeestersampt, seide mij dat Tjalling Eissinga de gedeputeerde hem
geseit had dat hij bij de steden woude blieven; die van Westrego moeten sich
accommoderen; wolde oock mij trou blieven, dat heeft hij oock aen Marez geseit. De heer Hottinga quam bij mij, seide mij hij quam voor sichselfs, voor Sjouck
Burmania ende de andere correspondenten in Westrego, om mij te adverteren hoe
het stond, en dat sij geresolveert waeren mit mij in goede correspondentie te leven,
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sooveul souden wesen ende soowel als die voorgaende heeren in Westrego,
begeerden ick soude daer geloof in slaen en mij dat vastelijck vertrauwen. - Ick
antwoorde, dat ick mijnheer Hottinga voor sijn particulier bedanckte en voor de moite
die hij nam, alsoock de heer Sjouck Burmania ende de andere heeren
correspondenten in Westrego, hetwelcke op hem versocht haer te willen
mijnentwegen aen te dienen nevens mijn dienst en vruntschap en dat ick mijn best
soude doen om mit haer in goede correspondentie te leven ende het landt te dienen
nae mogelijcke vliet en soolang als men mij aen mijn eer of digniteit niet tastede,
maer daer kost ick niet aen treden, hetwelcke swaer was te verdragen, gelijck de
heer Hottinga bie hemselfs kost bedencken, daer hij mij gelijck in gaf. - Daernae
sprack hij mij van de raedtsheersampten en van het hautvestersampt voor Sjouck
Burmania soon. - Ick ginck in de kerck. - Gemmenich quam bij mij, die mij seide dat
hij gealtereert was door het lesen van de brief, als hij hoorde dat hij gedeputeerde
soude sijn, verseeckerde mij van sijn vruntschap en dienst, omdat hij het door geen
recommendatiën, maer alleen van mijn handt heeft gekregen. Haubois worde bleeck,
23
ginck wech .

[34]
Sjouck Burmania was bij mij, seide mij hetgene Hottinga geseit hadde; daernae
begeerde mijn faveur bij de heeren van de steden, dat sijn soon mochte hautvester
worden, dat ick hem beloofde. - Oostheim bij mij gegeten. - De heer Donia bij mij
geweest, daer ick lang mit sprack; daernae begeerde hij ick soud hem helpen in de
24
précéance van Carel Roorda, dat ick hem afsloech, en waeren 't niet eens. - Andla
bij mij geweest, en waeren 't niet eens; ick wolde hem mijn resolutie niet seggen
aengaende de raetsheren. - Ockinga bij mij geweest, gelijck oock griffir Glinstra,
recommandeerden mij haere personen tot raedtsheer. - De heer Ulb Aluva bie mij
geweest, die mij seide dat mij van de heeren Hottinga, Burmania geseit was, daer
ick hem voor bedanckte mit presentatie van mijn dienst. Meinde dat de twe
raetsheersampten souden vergeven worden op Doyen en Ockinga desen avont. Van Conincksberg comt peck, coorn. - Aen docter Jacobi gerecommendeert de
saeck van de heer Sjouck Burmania soon, dat hij se gelieve aen de steden te
comuniceren. - De heer Bruinsma bie mij geweest om half tien, seide mij dat vijf
griteniën hadden twe raetsheers gemaeckt ende all geteyckent, Doyem en Ockinga,
souden morgen stemmen. - Jan Aluva [monster]commissaris gemaeckt, ergo in de
correspondentie.
13/23 donderdach wel geslaepen. 't Is vandaech mijn quaeden dach. - De heer
Sickma recommandeerde mij sijn soon tot gerichtschultus. - De jonge Nijs begeerde
oock het gerichtschultusampt. - Ick recommandeerde Bourum, Velsen, Reinert
Oetses de persoon van Mellinga. Velsen staet er selfs nae. Oock de soon van Sjouck
Burmania tot hautvester. - Ick sprack de gedeputeerde Tjalling Eissinga en
recomandeerde hem de saeck aengaende Mellinga, dat hij aennam te doen. - Om
half twe kreech ick wat verandering, doch gheen rechte coortse, doch het maeckte
mij flau. - De heer Abraham Roorda quam den avont om half negen bij mij; vond
hem genegen tot de Sweetse
23
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344, 591.
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saecken, brocht mij de aliantie weder, begeerde ick soude boven komen , opdat
die saeck vridach mocht afgedaen worden, hij recomendeerde mij yemants op mijn
jacht.

[35]
14/24 vridach. Desen nacht passelijck geslapen, driemael gesweet, maer alleen
aen 't hooft en de billen, nievers anders. - De heer Viersen recommandeerde mij
sijn neef Mellinga tot gerichtschultus. - De heeren Krack en Haersma quaemen bij
mij en seiden Velsen insisteerde hart, beriep sich op sien acte, die ses heren
onderteyckent hadden. Ick seide, of ick buyten de correspondentie was, dat ick dan
ongeluckich, of haer aen Velsen meer gelegen als aen mij; daernae quam Velsen,
bleef bij sijn resolutie en versoeck. Ick recommandeerde de heer Mellinga persoon
in Velsen presentie en seide Velsen een weinich de waerheit. - Bruinsma
recommandeerde sijn neef Mellinga. - In de kerck geweest, vandaer op het
Landtshuys gegaen, alwaer alle vier kamers Sjouck Burmania soon tot haultvester
hebben gekosen; de heeren van Westrego Doyem en Ockinga tot raetheer gemaeckt.
- De heer Donia had audiëntie en deed sijn propositie in Oostrego camer aengaende
26
de Sweetsche saecken. - In 't Mindergetal wierde de aliantie van Sweden gelesen ;
om 2 uir is geseit weer boven te komen. - Om half drie ginck ick weer boven. Tjalling Eissinga en Crack waeren bij mij, seiden dat Velsen seide hij persisteerde,
want hij had het doch soo verkerft mit mij, dat het hem nu all effen eens was, dat
27
Haubois Velsen oprockende , om sceuring te maecken onder de heeren
gedeputeerde uyt quaetheit, omdat hij geen gedeputeerde is geworden. - Der worde
van secretarius Scheltinga een resolutie te pampier gebrocht, dat op alle pointen
sloech van de aliantie, hetwelcke de heeren van 't Mindergetal wel geviel, en
Oostergo camer nam het soo aen, de Wolden oock; Westrego quam niet boven, de
steden maeckten swaricheit, wolden eerst haere principalen spreecken, doch de
28
resolutie wierde te boeck gestelt . - De heer Obbe Aluva bij mij geweest,
presenteerde mij sijn dienst, vrienschap en correspondentie, daer hem seer voor
bedanckte en verseeckerde hem desgelijcken. - Desen dach heel wel geweest.

[36]
15/25 saterdach. Desen nacht wel geslaepen, tweemahl gesweet. - Burgemeester
Bourum de saecken van Sweden gerecommendeert. - Haubois mede alsoock
Jongstal. Vringer bij mij geweest, woud mit Hottinga weer eens worden. Sixma
recomandeerde sijn soon. - Om tien uir op het Lantshuys gegaen, daer de resolutie
om mit de Sweed de wapenen te conjungeren, geteyckent wierd. - De heer Donia
25
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Ter vergadering van het kwartier Oostergo. Roorda was volmacht van Idaarderadeel.
Holland dreigde dit jaar niet op campagne te zullen gaan als er geen verbond met Zweden
zou worden gesloten. Frederik Hendrik bond in, Holland kreeg zijn zin en in februari werd er
een verbond met Zweden gesloten. De Republiek stuurde een vloot naar de Sont, onder
leiding van Witte de With, om de Nederlandse koopvaardijschepen door de Sont te
beschermen. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 7-25.
Oprockende: ophitste.
De resolutie werd door alle vier de kwartieren getekend. Zie hieronder 25 februari 1645,
pagina [36].
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bij mij geweest. - Mijn peerden des naemiddachs sijn [zien] rijden. - Ockinga
bedanckte mij, dat hij was raetsheer geworden. - Niemants daernae gesproocken,
mijn Duytsche brieven gelesen. - Om vier uir wijn van Andla gedroncken. - Desen
avont weinich en geen vlees gegeten.
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16/26 sondach. Desen nacht wel geslapen, weinich gesweet, 3 mael stoelganck
ghehadt. - Ick heb ontbeten, om mij wat te verstercken, moet afwachten of het nu
beter mit mij sal sijn of slimmer te een uir, de tijt van coortse. - Ick ben niet in de
kerck geweest om de groote wint en felle caude, maer heb mij in de postil laeten
voorlesen. - Om 12 uir liet ick mij een hart ey op de pols binden. - Ick had gheen
coorts, maer om half twee kreech ick een alteratie; heb gheen caude ghehadt nocht
29
hitte. Ick speulde verkeren . - En van dat bewegen gaf ick oover en hoopen gal,
soodat ick hoop daermede door Godes hulp genesen te sijn. - Ick had grooten
honger, adt om vier uir een caude schael, daer ick grooten dorst van kreech. - Adt
desen avond weinich en geen vleesch.
17/27 maendach wel geslapen, 2 mael gesweet aen 't hooft en billen en een
weinich aen het lijf. - De heer Krack bij mij geweest, die mij van hemself en Oostrego
verseeckerde, dat se buyten mij niet doen souden; leyden oock miteen oover, hoe
wij het mit Obbe Aluva en Bruinsma souden hebben. - Bruinsma oock bij mij geweest,
begeert in de correspondentie te sijn. - Boschuysen bij mij geweest, die mij de saeck
30
van de Bildtluyden meyers recommandeerde; vond hem niet wel tevreden op sijn
correspondenten, hebbende alles vergeven buyten sijn weten. Ick recommendeerde
hem de saeck van de raetsheren, dat die mit fatsoen mocht afgedaen [37] worden
en niet als verleden jaer bie resolutie die niet ooverleit was. - Ontfanger Grovestein
seide mij, dat hij het gelt gereedt hadde. - Oock dat bij Mellinga gantz niet was, kost
haest geen Latijn, een dronckert, tobacksuyper. - Daernae om vier uir geverkeert
tot avons om 10 uir mit Jongstal, Hauwerda, Damus Loo, Van Dalen en bevond mij
heel well.
18/28 dingsdach heel wel geslaepen desen nacht, eens gesweet. - Mijne peerden
sijn [zien] riden. - Himstra seide mij, dat collonel Swartzemburch malcontent was,
dat Sjouck Burmania soon was hautvester geworden en niet Imminga, die all mit
Herema gehandelt had voor 16 mille gulden en sijn dochter 3 hondert gulden jaers,
soolang sie leefde. - Himstra en Unia bij mij gegeten. Voer daernaer mit de koetz
nae Cornjum, besach dat weylandt dat ick van Widefelt gehuirt, 21 pondemaet groot,
heel goet landt en bequaem om peerden te weyen, omdat het van de wech watt
ofleit; het was heel kold, doch ick leet geen kold, omdat ick de coetz toe dede op
de sijde van de wint. Daernae ginck ick bij Julius Oenia, alwaer ick sijn peerden
sach en warmde mij wat. - Sjouck Burmania soon bij mij geweest, die mij quam
bedancken, dat ick hem hadt helpen hautvester maecken. - Mijn secretarius bij de
heer Abraham Roorda geschickt mit brieven van Tanke, d'agent van Dennemarcken.
- Daernae heeft hij lang mit hem gediscoureert. Eerstelijck seide hij, dat hij qualijck
bij mij was aengedragen geweest, of hij viant van mij en van ons huys was, hetwelcke
nu, in de regeringe sijnde, hij anders sal betonen. - Dat ick kennis van saecken
kreech en van alle ding kost spreecken. - Dat hij niet gedaen had als andere, sich
gesocht te verrijcken, maer alleen de dienst van 't landt en de vrijheit. - Sohnius liet
mij door Veugelyn seggen hij had mij yet te seggen, dat niemants weten mocht als
ick, daer mij en S.H. veul aen gelegen was. - Veuglyn seide mij, hoe wel ick gedaen
had, dat Haubois geen gedeputeerde had gemaeckt, eerst
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Verkeren: triktrak.
In 1640 hadden de Bildtpachters een beperkt stemmandaat gekregen; zij verzetten zich
daartegen. Guibal, Democratie, 71-74.
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om de heeren van de steeden te toonen, dat gelijckheit hielde onder de steden, dat
ick de eene niet meer prefereerde als de ander. - Ten anderen dat ick niemants op
het Collegie van doen had om mijn schurfte saecken of te doen, daer hij heel
bequaem toe is en een yeder daerdoor helpt, mits een goedt part hem gevende.

[38]
Ten derden omme te toonen, dat ick niemants aensach, mij oock niet liet gouverneren
door Widefelt of Veugelyn, want een yeder had die opinie, dat op Widefelts, Nauta
recomandatie Haubois het hebben solde. Widefelt was voormiddachs, naemiddachs
alletijt bij Haubois, en gingen op de marckt wandelen op hoop, of het Haubois
gekregen, dat men solde geseit hebben het was door sijn credijt en recomandatie
geschiet, maer nu hij het niet gekregen, sijn se beschaemt en heel quaet, want sie
het niet eens in twiefel trocken, of hij solde gedeputeerde sijn. - Haubois meinde
het soo seecker, dat hij all aennam, als men hem geluckwenste, seide tegens de
gedeputeerde Eissinga, ick vreese de luyden sullen jaloux worden oover mijn geluck
en faveur, want gedeputeerde en in 't Mindergetal te sitten op één tijt kan niet wesen
sonder groote opspraeck, en hij worde juist geen van beyde. - In somma, ick heb
soo well gedaen, dat de heele stadt daer wel in gecontenteert is, dat ick hem heb
oovergesien en heb het een goet oprecht jongman gegeven, die sonder opsprack
is en van een goet leven. - Juffer Mari Loo heeft de heer Albert Loo mit een kanne
mit bier op de cop geschlaegen, daer groot alarm in 't huys door quam onder het
heele geschlacht Van Loo.
19 februarii/1 martii woensdach wel geschlaepen, 3 mael gesweet aen het hooft
ende billen. - Het is vandaech de dach van de quartaen. - Het vriest alle nachten
heel sterck. Vandach beginnen de vasten. - Ick heb om twee uir een weinich alteratie
gehadt van de coortse, doch gheen caude noch hitte, maer hadt daernae grooten
dorst. - Ick ben desen avont stercker geweest als oyt tevooren, gheen vleesch
gegeten.
20 februarii/2 martii donderdach heel wel geslaepen desen nacht, 3 mael gesweet,
des morgens een goede stoelganck gehadt, dat een teycken is dat mijn natuir sich
weder herstelt tot gesontheit, daer Godt sie voor gedanck. - Andla heeft Veugling
geseit ick dede als Nero en schreef alles in mijn almenack op wat men mij seide,
dat hem niet aenstond, omdat sijn consciëntie hem getuychde mij yet geseit te
hebben en geen woort ghehauden. - Die van Bolswert bij mij geweest alsoock drie
predikanten, gaven mij elck [39] een remonstrantie en recommandeerden mij haer
saeck. - Burgemeester Bourum bij mij geweest, die mij beloofde niet te doen in de
saeck van de gerichtschultusplaetz sonder mijn weten alsoock van de transpoorten
der compagniën, lieutenantsplaetzen. - Ick seide tegen Bourum men most Bruinsma
mit in de correspondentie nemen en reecken hem Mellinga voor een jaer aen. - Nae
den eten mit de koetz uyt wesen wandelen nae Englum. - Wederkomende verkeer
gespeult mit raetsheer Viersen, Hauerda, Damus Loo, Meinsma. - Om half negen
quam Abraham Roorda bie mij, sprack mij van de instructie van de heeren van den
Hoove, dat hij daer wolde inbrengen, dat se niet meer op de raetsbestelling solden
31
pretenderen ; of hij het meint,
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Het recht op de magistraatsbestelling was in 1635 aan het Hof ontnomen en in de instructie
van 1637 niet hersteld, maar aan de stadhouder gebracht. Guibal, Democratie, 24, 29, 47.
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weet ick niet, hij seide het vanselfs en sonder dat ick eraen docht. - Oock om de
predicanten de stemmen te benemen, dat ick hem voorsloech, omdat het alleen
onder edelen en eigenerfden solde sijn. - Daerna spraecken wij van Oxenstern en
cardinael Richelieu. - Ick speulde tot half twaelf.
21 februarii/3 martii vridach heel wel geschlapen, 3 mael gesweet, 2 stoelganck
dess morgen ghehadt. - In de kerck geweest. - Op het Landtshuys geweest, en
32
deden de petitiën af , stelden andere pointen om voor te dragen. - Nae den eeten
wesen wandelen nae Boxum. - Loo, collonel Swartzemburch bie mij om des collonels
tractament. - Burgemeester Bourum bij mij geweest, seide mij dat Velsen noch
persisteerde en dat Tjalling Eissinga begost voor hem te sijn. - Dat Haubois geseit
had om collonel Oenema will was hij geen gedeputeerde geworden. - Haubois was
lang bij mij, die mij van veul dingen sprack, doch van de gedeputeerden noch Velsen
gantz niet, ick oock niet. - Desen avont geen vlees gegeten.
22 februarii/4 martii saterdach. Heb seer wel geslaepen, was wat vermoit van
gaen en mit de coetz uyt te rijden; 3 mael gesweet, een stoelganck. Het is mijn
quaeden dach. - Burgemeester Bourum bij mij geweest, die mij seide dat Bruinsma
Velsen een schrieverschap solde geven. Nu was Velsen gecontenteert. - Tjalling
Eissinga en Grettinga seiden mij hetselfde en sullen het afdoen [40] van desen dach.
Daernae spraecken sie van de transpoorten der compagniën. Ick recomandeerde
Sijtsma, die het veendel weder sal hebben van captein Oorsintsky. - Oosterzee bij
mij gewees, Swaelve, om geern gecomiteert te sijn om het werck tuschen de
predicanten en steden helpen af te doen. - Doctor Jacobi bij mij geweest, seit dat
alle resolutiën van de heeren Staten geteyckent sijn, dat Haubois en Pieter Dionisius
[Loomaers] gecomi[tteerd] sijn om over de saecken der predicanten en Boolswert
te besoigneren, in Oostrego, Westrego, 't Mindergetal, Wolden, Osinga, Hans
Lijckelma. - Secretarius Vermees seide, dat Abraham Roorda geern op het Collegie
had gewilt, maer dat de heeren Eissinga het niet doen wolden. - Dat Frans Eissinga
gheen gelt van Loo had genoten, maer dat hij het aen Ritske Eissinga liet geven,
die in alles 14 hondert gulden kriecht. - Om één uir liet ick mij een heet ey op de
pols leggen. Ick heb geen coortse gehadt, maer om half drie kreech ick een alteratie,
doch verswackte mij niet seer. Ick moet mij achten voor eyer, die verhitsen mij all
te seer; ick had soo groote dorst niet als voor desen. De gedeputeerden hebben op
mijn versoeck Mellinga gerichtschultus gemaect. 23 februarii/5 martii sondach wel
geslaepen, 2 mael gesweet. - Voormiddach en des namiddachs in de kerck geweest;
daernae mit de coetz wat gewandelt. - Mellinga bedanckte mij voor dat ick mijn
debvoir wel gedaen had tot sijn promotie.
24/6 maendach. Desen nacht heb ick wel geschlaepen, 2 mael gesweet, 2
stoelgangen gehadt dess morgens. - Ick heb drie peerden gereden desen morgen.
- De drie Camstraes bij mij geweest. - Bij de heer Frans Donia wesen wandelen. Om vier uir gespeult mit raetsheer Viersen, Boshuysen, Loo, Hauwerda tot 10 uir.
- Desen avont geen vleesch gegeten, seer veul bier gedroncken, was gealtereert.
25 februarii/7 meert dingsdach. Desen nacht wel geslapen, 3 maehl gesweet
ende 3 stoelganck dess morgens. Het is mijn quaeden dach. - Commis Hogenhuys
gesproo-
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De Staten handhaafden de landsmiddelen op de oude voet. Deze dienden tot dekking van
Frieslands quote in de generaliteitslasten. RAF, arch. 5, S2d, 1645, 8.
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cken, die mij seide hoe het te Gronningen stonde, recommandeerde mij de saeck
van de Wilms. - Ick was heel moed en mat van 't rieden, hebbend 3 peerden gereden.
- Ick leid om 1 uir de eyers op de pols; een weinich nae drie kreech ick een alteratie,
doch gheen kau noch hitte.
26 februarii/8 meert woensdach wel geslaepen, weinich gesweet. - In de kercke
geweest ende op het Collegie, de heeren gedeputeerden.

[41]
Die van Boolswert waeren bij mij om haer predicant saeck. - Ropertus en twe andere
begeerden mentien van 't recht van de kerck. - Jongstal begeerde, dat ick woude
33
seconderen sijn propositie aengaende de besendinge van d'Oostijnsche Compagny .
- Ick heb gespeult mit Jongstal, Loo, Hauwerda, Meinsma tot 10 uir. - Gedeputeerde
Tjalling Eissinga begeerde verlof, dat Bennerdt Roorda niet mocht te velde coomen
34
om sijn blintheit. - Fockens en Teyens begeerden octroy om een vaert te graven .
- Fockens en Krack haer questie ternedergeleit om de brug; Krack sal hebben 14
morgen veen of 7000 gulden.
27 februari/9 martii donderdach. Desen nacht wel geslapen, driemael gesweet,
daeronder eens oover het heele lijf. - Een stoelganck gehadt, daernae noch een. Sibe Sibes en Jacobi enige dingen gerecommandeert, dat van heer Fockens en de
heer Jongstal. - In 't Mindergetal geweest, alwaer Hottinga voorbrochte van 't visiteren
van de reeckeningen, 'twelck de heeren van de Wolden ende steden tegenstonden,
maer seiden dat se last hadden van haere principaelen om die saecken door
commissarissen te laeten doorsien, die de heeren reeckenmeesters hadden de
Staten van 't landt voorgedragen om af te doen en niet widers. Andela sprack er
oock tegen. Oostrego was tuschenbeiden. - Bij Jongstal gegeten. Nae den eeten
wat te peerde gewandelt. - Der wierd voorgeschlaegen de landtach een weeck te
schorsen, om daernae weder bijeen te komen, totdat de gecommitteerden van de
vier caemers de saecken aengaende de predicanten souden verhandelt hebben op
rapport. - Burgemeester Keth bij mij geweest, seyde mij dat Haubois in 't eerst soo
gealtereert was dat hij geen gedeputeerde wierde, dat hij woude het
reeckenmeestersampt aen sijn adjoinct [Taekle Thomas Farcx] geven. - Haubois
bij mij geweest, die sich tegens mij seer wel instelt, sloech Walteri voor om nae Den
Haghe te gaen. Was quaet op Sjouck Burmania, meinde Hottinga soude toekomende
jaer geen volmacht worden. - Ick seide hem dat collonel Aluva, collonel
Swartzemburch en collonel Oenema het hele landt regeerden. - Desen avont niet
wel geweest, veul gedroncken, ginck om half negen te bedde; ick gelove dat het
van het rijden quam.

[42]
28 februarii/10 meert vridach. Desen nacht heel wel geschlapen, heb 2 mael oover
mijn heele lijf gesweet. Het is vandaech mijn quaeden dach. - Een edelman van
den hertoch van Aenholt gesproocken, die mij seide watter tuschen Gallas en
33
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Slaat dit op de fusieplannen tussen de WIC, de Friese compagnie en de VOC? Zie hiervóór
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sich Gallas selfs had gehangen uyt disperatie, maer was van sijn pagie noch
afgesneden en gesalveert binnen Magdeburch. - Dat Torstenson een lang, wacker
man was, beleeft, niet fray en had geen goede myne, deed altemits een dronck mit
sijne officir, had geen 3000 Sweeden in sijn armee, maer veul Sweetse officir. Seide oock dat Coningsmarck een lang, fray man was, wat haestich, heel vallant,
gans geen dronckert, hazardeerde sijn persoon geweldich. - En had Coningsmarck
te Halberstat selfs mit vijftich dragon[ders] sich in de stadt en in een kelder begeven
en soo de stadt door surprinse ingenomen. - Nu korts voor Staden sijnde, wasser
een captein, die woude niet wel aengaen op de stadt, soo nam hij hem de hellebarde
uyt de handt en ginck selfs voor de soldaten, animeerde se en voerde se aen en
logeerde se, dat hem seer gelieft en gevreest maeckt. - Coningsmarck leent gelt
van sijn officiren, stellende sich aen alsof hij gantz geen gelt had, opdat als hij buyt
maect, haer geen gelt behoeft te gheven, maer betaelt haer alleen de schult, sonder
eenich recompens te geven. - In Duytslant sijn veel polvermeulens in de groote
steeden, daer krigen se haer kruyt vandaen. - Sommige ruyter hebben een wijf in
het keisers leger, een in het Sweetsche leger en daer se lest gevangen worden,
daer blieven se en bij haere vrauwen. - Helm Vrangel of de dolle Vrangel is vast en
seer cruel. - Heeft en van de curvorst van Brandenburch 7 compagniën aen de
Sweden oovergevoert, waeroover geen officir mit hem drincken wolde.

[43]
De heer Sibbe Sibes en doctor Jacobi bij mij geweest, seiden mij datter
gecommiteerde nae Den Haghe souden gaen voor de Oostijnsche Compagnie. Ick recommandeerde haer de saeck van de extraordinaris reeckenmeesters. Widefelt seide mij, dat Hottinga toekomende jaer geen volmacht kost word[en] om
Nauta en andere luyden, Walteri stemmen. - Ick heb geen koorts gehadt, maer
kreech om vier uir een alteratie; ick had tegen den avont grooten dorst en was wat
swackjes. - De heer Rynyck Burmania wold bij mij komen, maer dorst hem niet te
spreecken om mijn quaden dach will. - Bannier seide mij den Duytsen edelman is
te Regenpurch vergeven op dien winter als hij mit sijne troupen voor de stadt quam;
de magistraet schickte hem eenige vaten wijns, en hij begeerde in een kelder eenige
vleschen roode wijn, daermede hebben se hem vergeven mit fenijn dat lancksaem
werckt, daer hij een weeck vijf, ses nae gestorven en meer officiren; hij was een
dick, swaer man, maer sindt die tijt nam hij aff ende teerde alsoo lencksjes uyt tot
sijn doot toe.

35

[44]

[11 martii] Mars. - [21 martii] gaet op en onder 6.

[45]
1/11 martii saterdach. Desen nacht wel geschlaepen, viermael gesweet, eens heel
sterck, dat ick heel nat was. - De heer Baerdt is bij mij geweest, heeft mij bedanckt
35
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vanwegen de promotie van Mellinga, die hij mij alleen toeschreef, en presenteerde
mij daernae sijn dienst, vrientschap vanwegen het heele goo de Wolden. - Secretarius
Scheltinga quam mij vragen, wanner het mij gelegen soude sijn om oover de
predicantssaecken te sitten, en quamen oovereen op toekomende dingsdach. - De
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Edelmogende Heeren volmachten nemen recess tot 10/20 meert. - De magistraet
van IJlst en de kinderen van Sijtje Gattjes begeren uytwising van sijn goet en een
burgemeester in sijn plaetz, want hij heel simpel wort. - Doctor Jacobi bij mij geweest,
die mij seide watter gepasseert was op het Lantshuys. - De heer Rynick Burmania
lang bij mij geweest; veul discoursen gehadt van de predicant van Hallum [Johannes
Nisener] en Duytslandt. - Raetsheer Buttinga bij mij geweest, die mij seide van
Dijckmans schelmstucken, van 28 duysent gulden die den goldtsmit had gekregen,
en ander fijlteriën. - De volmachten hebben noit soo wel gebesoigneert als dit jaer
en soo neerstich; Godt geve dat het alletijt duiren mach tot welvaeren van de
provincie. - Verkeer gespeult tot 10 uir mit raetsheer Jongstal, Hauwerda, Loo,
advocaet Meinsma en Vandalen. - Antwoort van de graef van [Nassau-]Dillemburch
bekomen, dat hij mijn brief van den 4/14 februarii wel ontfangen.
2/12 meert sondach. Desen nacht wel geslapen, 3 mael gesweet. Captein Cabillau
mij komen besoecken, die mij seide dat S.H. weder uytginck, doch had geen goedt
coleur; H.H. was noch soo wel niet, leide noch veul te bedde, stond altemits opp. Oock, seide hij mij, hadden de Staten van Hollant in 't particulier sooveul gelts niet
verschooten gehadt aen de officiren van de nieuwe troupen, die op de Fransche
penningen staen, sij solden in geen betalinge geconsenteert hebben, maer hebbende
veul aen de officiren verstreckt en gemelte officiren geen middelen meer hebbende,
sijn de Staten om haer eigen profijt gedrongen geweest om de [46] schult aen te
nemen, voor haer quota 2 miljoen, en hebben alsoo uyt noot om haer eygen profijt
een billike saeck gedaen en rechtmatich, doch om haer eigen interess. - Nae den
predicatie is de heer Abraham Roorda bij mij geweest, recommendeerde mij het
halve miljoen legerlast voor het aenstaende leger; sijn neef [Karel van Roorda] sal
mit de gecommiteerden te velt gaen. - Spraecken daernae van de questiën te
Bolswert mit de predicanten, en geviel hem mijn voorslach wel, gelijck hem van
Breda vertelt hadde, S.H. wedervaeren. - Grietman Grovestein bij mij geweest, woud
de predicant haere stemmen geerne ofgenomen hebben, sprack mij daeraff. - Desen
avondt geen vleesch gegeten, omdat het morgen mijn quaden dach. - Albert Loo
gaet nae Den Hage, heeft afscheit van mij genomen.
3/13 meert maendach. Desen nacht wel geslaepen, 2 mael gesweet. Een
stoelganck gehadt des morgens. Het is vandaech mijn quaeden dach. - Burgemeester
Bourum lang bij mij geweest, die mij seide dat se hem allheel buyten de
correspondentie slooten, dat de vijf andere heeren alles afdeden nae haer sinn,
sonder hem yet te communiceren, Tjalling Eissinga, Crack, Harsma, Velsen,
Grettinga. - Eissinga was heel apsoluyt op het Collegie, deed alle dingen mit Krack
en Velsen eerst of. Haersma en Grettinga deden strackx watt sie drie goedtvonden.
- Eissinga haut de commissiën van cuperiën aen sich en geeft Grettinga en Velsen
de commissiën van profijt; daermede haut hij se aen sijn handt en doet wat hij will.
- Grettinga sullende verreisen, seide tegens Tjalling Eisinga, mijn lijf vertreckt well,
maer mijn siel blijft bij ulieden. - Bourum begerende aen het Hoff kennisse te mogen
krigen, wat Jacob Stevens tegens hem ingaf, om daertegen te mogen antwoorden,
kreech nihil op sijn request. - Hij burgemeester Bourum recommendeerde mij sijn
[request], om de heeren van de Hoove tot expeditie te vermanen.
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[47]
Nae den middach verkeer gespeult; had gants geen kaude noch verandering aen
de nagels, maer kreech daernae groote dorst en hitte.
4/14 dingsdach passelijck geslaepen, driemael op geweest, om te sweten. - Om
negen uir op het Landtshuys gegaen, doch de gecommiteerden tot het werck
gedestineert, quaemen niet; also is niet gebesoigneert. - Des naemiddachs verkeer
gespeult tot 10 uir. - De heer Donia bij mij geweest. - Hans Lijckelma seide mij, dat
hij sich woude mit mijn stemme vereenigen in de uytspraeck oover de predicanten.
5/15 meert woensdach. Desen nacht wel geslaepen, 2 mael gesweet. - In de
kerck geweest. Vandaer op het Landtshuys gegaen en een aenvang gemaeckt van
36
de kerckelijcke besoignes . Eerst het gebedt gedaen, daernae de resolutie van de
heeren Staten gelesen, die gecommitteert hebben om die saeck of te doen. - Mijn
persoon, Hessel Roorda van Eissinga, Rosema, Hottinga, Andla, Osinga, Hans
Lijckelma, Haubois, Piter Dionisi. Een acte onderteyckent van stilswigentheit. - Nae
den eeten weder vergadert ende de saeck van Boolswert wel geëxamineert
hebbende, partiën gehoort hebbende, een uytspraeck gedaen, op goedtvinden van
de heeren volmachten. - Dat de oude kerckenraedt soude herstelt worden ende mit
de predicant, een middelwech, gelijck te Breda geschiet is, doe de stadt ooverginck,
neffens S.H., doch dat hij sal submissie doen aen de kercke en de sinodiale
vergaderingen. - Peter Walta bij mij geweest, den auden knecht. - De heer Viersen,
die sijn afscheit nam, om nae Den Haghe te gaen, en spraecken van geen
gepasseerde dingen.
6/16 meert donderdach. Desen nacht wel geslaepen, maer 1 [mael] gesweet.
Een stoelganck gehadt; het is vandaech mijn quaden dach. - De magistraet en
gemeente van IJlst bij mij geweest om de saeck van haer predicant [Albertus Hessels
Rheen].

[48]
Om negen uir quaemen de acht heeren gecommiteerden tot de kercklijke saeken
in mijn huys vergaderen, omdat ick niet uytginck, sijnde mijn quaeden dach. - Hebben
de saeck van IJlst voorghehadt en alles geëxamineert hebbende, de predicanten,
kerckenraet en magistraet verstaen, is de uytspraeck gevallen van de zamentlijcke
heeren, dat se te IJls weder op het nieus solden stemmen tot beroepinge van een
predicant. - Hauwerda recomandeert de saeck van Ee, daer sijn suster [Ebel van
Meckema] woont, willende een ander predicant hebben. - Des naemiddachs sijn
36

Friesland had de kerkorde van Dordrecht (1619) verworpen en hield vast aan zijn eigen
regeling van 1616. Dit werd vastgelegd in een Statenresolutie (1622), die in maart 1645
opnieuw bevestigd werd. De kerkeraad stelde een voordracht van 3 personen op, die ter
goedkeuring aan de magistraat werd voorgelegd. Op het platteland berustte het recht van
predikantsberoeping, evenals het stemrecht in wereldlijke zaken, bij de bezitters van
stemhebbende plaatsen (boerderijen) en ploeggangen. Synodale besluiten kregen pas kracht
van wet nadat de overheid haar fiat had gegeven. De kerk stond dus onder toezicht van de
overheid. Er werd nu een conflict uitgevochten over het kerkelijk stemrecht. De kerk stelde
dat alleen lidmaten kerkelijk stemrecht hadden. De overheid hield daarentegen vast aan de
oude regeling. Alleen eigenerfden (geen ‘kooters’) bezaten stemrecht, ook al woonden ze
niet binnen de gemeente en ook al waren ze slechts liefhebber (geen lidmaat) van de
gereformeerde kerk. Compendium van kerkelijke wetten in Vriesland, Nauta, ed. (1771) 20,24;
G.F. thoe Schwartzenberg, ed., Groot placaet en charterboek van Vrieslandt, V (1793) 246,
270; Kalma, ed., Friese synodale verslagen, ii-iii; Enno van Gelder, Getemperde vrijheid,
21-22; Guibal, Democratie, 73-75.
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de predicantssaeck van IJlst. - De naemiddach verkeer gespeult, in tweemael 110
gulden verspeult, eens 60, eens 50 gulden. - Om half ses kreech ick de alteratie,
doch gheen kaude, maer hitte. - Ick ginck om acht uir slaepen.
7/17 meert vrijdach. Desen nacht heel wel geslaepen, 2 mael gesweet. Een
stoelganck ghehadt. - Cabillau vertrocken. - Ick ginck om acht uir op het Landtshuys,
daer de predicanten twemael binnen stonden, vermanende de heeren om de ordre
van de kerck niet in te breecken, oock haer geen inbreuck te doen in het disciplineren
en straffen de ongehoorsaemer predicanten, recht tegens de kerckelijcke ordre
ende gewoonte sich aenstellende. - Hier well op gelett ende de predicanten van
IJlst, Ee [Gerco Johannes Gercoma] en Hallum [Johannes Nisener] weder tot nieuwe
verkisinge hebbende gestelt, vonden de heeren eenparelijck goet om den voorslach
van die van Boolswert oock te veranderen, uyt reeden omdat de saecken allegaer
niet dochten en van één natuir waeren, oock omdat de predicanten de saeck van
Boolswert hooger trocken als een van de andere, en is die van Boolswert oock tot
een nieuwe stemminge gestelt, doch dat hij [Matthaeus Bernardi Brugbron] mede
mach beroepen worden, alsoock die van IJlst.

[49]
Der wierdt begeert van de predicanten [Bernardus Leuconis Sylvius, Albertus Hessels
Reen, Gerco Johannes Gercoma en Johannes Nisener] een voorslach waermede
dat sij sich souden tevredenstellen. - De heeren resolveerden, dat een yeder yetwes
op het pampier solde brengen, om één voet te beraemen, rust in 't landt te krieghen,
waernae dat men sich had te reguleren in het landt als in de steden in 't kiesen van
een predicant, om datselve de Staten van den lande voor te draghen. - De acht
heeren gecommiteerden neffens de secretarius Scheltinga hebben bij mij des
middachs gegeten. - Hauwerda quam bij mij, die mij versocht goedt te vinden, dat
hij de compagnie verkoft aen Sijtsma en het majorschap aen Heerma. - Popma
gesproocken en hem geseit, dat hij sijn vaeder mijnentwegen solde seggen dat ick
op alle vruntschap begeerde hij soude den predicant te IJlst staende aennemen en
sich mit hem versoenen en sijn stemme geven in 't verkiesen en sijn vrunden daer
oock toe disponeren en mij alsdan antwoort seggen. - Bockema recomandeerde
ick oock die saeck, die mij beloofde dat hij sijn best soude doen om hetselfde in 't
werck te stellen, maer begeerde ick soud in soo een gelegentheit een harden brief
en serieuselijck aen de magistraet, kerckenraedt en gemeinte schrieven. - Potter
geseit, dat Hauwerda quiteerde, die nae Den Haghe gaet, om S.H. om Delftsiel aen
te spreecken. - Bourum gesproocken, die seer in pijn om sijn proces, seide dat in
hett Hoff de stemmen staeken, of men sijn saeck soude afdoen ofte niet, dat Buttinga
hem seer qualijck had beyegent. - Glinstra griffir, die mij hetselfde oock seide, en
waeren van één [50] advijs geweest Nijs, Nauta, Viersen, Doyem, Ockema;
(Scheltinga, Saeckema, Kingema, Haringsma, Buttinga). - Ick schreef het ontwerp
waernae men predicanten in de landen en steden soude kiesen. - Bourum quam
om half negen noch bij mij des avonts en recommandeerde mij Jongstall te spreecken
oover sijn saeck tot afdoening. - Desen dach bin ick Godt loff heel wel geweest. Peter Walta recomandeerde mij Heerma tot major.
8/18 meert saterdach wel geslaepen, 2 mael gesweet. - Om acht uir booven op
het Landtshuys gegaen, alwaer wij de remonstrantie ofte voorslach van den
predicanten
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ontfingen, die begeerden dat de kooters soowell als de schottschietende huysen
en diegene die ploechgangen hadden, souden stemmen en dat die landtsheeren
daer niet wonende, in 't dorp, niet souden moogen stemmen, 'twelck recht tegens
37
het landts resolutiën strijt, en daerom is het niet aengenomen . - Daernae wierde
de mijne en mijn voorslach gelesen, dat alle de heeren wel aenstond, en wierde
geapprobeert, doch yetwes bijgedaen. De andere heeren quamen vast mit de mijne
oovereen, behalven Osinga hadde wat nuys voor, had geerne gehadt men solde
sijne remonstrantie gebruyckt hebben, doch de heeren sloegen het hem aff. - Op
woensdach toekomende komen de heeren weder bijeen, om de heeren Staten haer
voorslach en ontwerp voor te draghen. - Om elf uir mijn peerden sijn [zien] rijden. Veuglin bij de heer Jongstal geweest, de saeck van de heer Bourum gerecomandeert,
dat hij aennam in 't werck te stellen. - Veuglin de heer Abraham Roorda eenighe
brieven gebrocht, die noch op een wonderlijck fatsoen op het bedt lach, heel
ingewickelt [51] in de laeckens en twee groote mutsen op sijn hooft. - Potter een
voorschrievent gegeven aen S.H. om te Delfsiel commandeur te worden. - Haubois
bij mij geweest, die mij veul submissie dede en verseeckerde van sijn dienst. - Hij
seide oock, datt collonel Oenema soude trauwen mit één van de dochter van Faber,
de jongste; de meit heeft het hem selfs geseit, doch hij seit hij wil se niet trauwen,
maer hauden voor sijn bijsit. - Heerema geeft Hauwerda 2000 gulden voor de
majorsplaetz en versocht mijn faveur, dat hij major mochte worden. - Ick kreech van
Bilderbeck tijding, dat generael Torstenson den 6 meert de keiserlijcke armee bij
Tabor gantz solde in route geslagen hebben. - Vond mij niet wel, ginck vroech te
bedde.
9/19 sondach niet te kerck geweest, omdat het mijn quaden dach was. - Het
heylige nachtmael is uytgedeelt. - Des middachs niet gegeten. - Collonel Aluva bij
mij geweest, die mij seide hoe collonel Eerentruyter de graef van Oost-Vrieslandt
regeert en dat de graef van hem vreest. - Dat de luyden te Emden seggen, dat het
landt geeregeert wort van een malle furstin [Juliane van Hessen-Darmstadt], een
Oldenburchse hoer en van een collonel, die vier jaer geboren was eer de vaer sijn
moeder traude. - Abraham Roorda bij mij geweest, die nae ettelijcke discoursen
weder voorbrochte dat van de raetsheren en om in haer instructie te setten, dat sij
noit meer nae de raetsbestelling solden staen, hetwelcke hem te verstaen gaf
onnodich te sijn, want het stond doch aen de Staten van 't landt, hoe die gesint
waeren; waeren se mit mij, soo kosten de raetsheren niet uytrichten, waren se
tegens mij, soo soude mij die instructie niet helpen, behalven dat soo had ick all
een resolutie voor mij, hooft voor hooft geteyckent van de heeren Staten van 't landt,
daer ick mij op betraude. - Ick kreech de alteratie nae sessen, kreech dorst, ginck
vroech te bed, niet etende als caude schael.
10/20 maendach. Desen nacht wel geslapen, 2 mael gesweet. - Captein Bormania
Oostenda begeerde voorschrievens aen S.H. om het commandement van Delftsiel.

[52]
Burgemeester Bourum seide mij, dat Velsen van sijn klerckxampt [Fungeri Baudius]
tweeduysent gulden begeert hadde, een groote onverschaemtheyt, begeer-

37

Dit was een poging van de kerk om zich te ontworstelen aan de macht van de overheid en
om de invloed van de oligarchie op de kerk te verkleinen. De poging mislukte.
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lijckheit en giericheit. - Oock dat de heeren gedeputeerden bliede waeren, als ick
apsent ben, soo kunnen sie alles doen nae haer wil en goedtducken, hetwelcke
38
present sijnde soo niet gaen wil . Op mijn recomandatieschrievens achten sie soo
heel veul niet. Bourum recommendeerde mij sijn saecken af te helpen doen. - Een
burgemeester van Staveren klaechde, dat de andere hem het segel onthielden. De saecken van mevrau de landtgravin [Amalie Elisabeth van Hanau-Münzenberg]
aengaende Oost-Vrieslandt doorgelesen ende die aen de heer Abraham Roorda
geschickt. - Nae den eeten gespeult mit collonel Aluva, Hauwerda, Loo, Van Dalen,
die bij mij hadden gegeten, tot 10 uir.
11/21 meert dingsdach heel wel geslaepen, maer eens gesweet; wat teycken dat
dat is, weet ick niet; ick hoop dat het goedt is, dat de oorsaeck van de koortse sal
wech sijn. - Loo bij mij geweest, beklaechde sich oover Hauwerda om het
majorschap, woude noch sijn best doen, begeerde mijn hulpe in de caemers van
de lieden. - Doctor Regenspurch, raedt en cantzeler van de graef van Oost-Frieslandt,
bij mij geweest, mij de saecken van Oost-Frieslandt gerecomandeert. - Seide dat
in 't heele landt geen veertich boeren meer waren te vinden die heur landt haer vrie
toequaeme, maer waeren alle de andere met schulden beswaert en veul haer goedt
door schult all oovergegeven aen den burgeren van Emden, die daer gelt op
verschoten hadden. - Arent heeft Dirck en Claes mijn goedt, klederen, linnen
39
toegetelt, silverwerck oock. - Captein... bie mij geweest, seide dat hij bie graef
40
Adolf van Nassau was geweest, als hij doot bleef, en dat hij eerst mit 16 peerden
onder de viant schargeerde, die in bataille stond en wel 900 man sterck was, datter
800 af doodt bleven.

[53]
Mijnheer Abraham Roorda was bij mij, daer ick mit ooverleide, hoe men de brieven
van de vrau landtgravin de heeren Staten soude voorlesen, omdatter maer één
exemplaer was; vonden goedt in Oostrego camer; hij was heel voor de vrau
landtgravin. - Ick seide hem het quaet comportement van Velsen. - Hij sprack mij
van de Leppedijck, dat die maer 1000 rijxdalers solde costen; soo seide ick, soo
behoorden all die griteniën, die soo groote schade daerdoor lieden, eens voor all
de dijck te maecken en geven se Smallingerlandt om te onderhauden. - Hij seide
dat de grietman Harsma tegens het maecken van den dijck was om sijn profijten,
41
want nu breuckte hij alle jaeren de boeren die den dijck niet onderhielden, en alse
een[maal] gemaeckt was, sold dat profijt uyt sijn. - Raetsheer Nijs bij mij geweest,
presenteerde mij sijn dienst, seid hij was niet verandert, als was sijn soon geen
gedeputeerde, dede oock sijn soons ontschuldinge, dat hij Velsen niet had opgehits
om niet of te staen van sijn pretensie van het gerichtschultusampt. Ick bedanckte
voor het eerste, voor het tweede seide ick had het wel gehoort, doch hat het niet
geacht, wetende dat sijn soon noch Velsen daer weinich in kosten doen. - Ick kreech
desen avont alteratie van de coortse, ginck vroech te bed, adt niet als caude schael.

38
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Bij aanwezigheid stemde de stadhouder mee in het college van Gedeputeerde Staten, maar
bij zijn afwezigheid vormden Gedeputeerde Staten het dagelijks bestuur, onder een wisselende
voorzitter. Guibal, Democratie, 22, 24.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
Graaf Adolf van Nassau-Siegen, die in 1608 bij Xanten sneuvelde.
Breuckte: beboette.
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12/22 meert woensdach wel geslaepen, viermael gesweet oover het gantse lijf; het
is mijn quaden dach. - Niet in de kerck geweest of Landtshuys. - Vijf patenten van
S.H. gekregen om nieuwe compagniën te werven, daer S.H. mij belast de namen
in te setten en de capteins te maecken nae mijn goedtduncken, een groote eere
voor mij. De monsterplaetzen sijn Coeverden, Ravestein, Nimegen, Graef, Breda.
- Ock de conditiën ontfangen van den Raedt van State voorgeslagen, waernae de
capiteins sich hebben te reguleren en op wat voet sie het volck sullen werven. - De
heer Jongstal bij mij geweest, die mij seide hoe Bourum soo in pijne was en hoe
Buttinga, Saeckema soo hart tegens Bourum gingen. - Dat Saeckema nu voor vrau
Martena was, hij meinde Doyem oock; aen Nauta twijfelde hij. - Dat ditmael Camstra
proces niet kost afgedaen worden; hij wolde in de [54] vacantie niet besoigneren.
Nijs is oock van die opinie. - Twe van de afgesette kerckenraden van Boolswert sijn
bie mij geweest, die ick voorgedragen, of se niet solden kunnen sich resolveren om
dominus Mathias Bernhardi in de nominatie sijnde, te eeligeren, als sijluyden
kosteloos en schaedeloos herstelt waeren in haer voorige bedining, waerop sie
mede haere medebroeders sullen spreecken en mij antwoort seggen. - Mit de
lieutenant Eise P. Heimans gesproocken oover de nieuwe wervinge. - Scheltinga
bie mij geweest, seit datter geen heeren vergadert sijn. - Feitsma, die de compagnie
gekoft, heft mij bedanckt, dat hij captein is geworden. - 't Is nu kundtbahr, dat Oenema
traut mit de jongste van Fabri kinder. - Om half twaelf wat gegeten, geen vlees,
omdat de koortse eerst komt om ses uiren. - Reinerdt Oetses bij mij geweest, die
ick de waerheit seide en begeerde hij soude sijn belofte hauden, doen hij
gedeputeerde wierde, sluyten Bourum niet buyten en letten meer op mijn als op
Eissinga en Krack, 'twelck hij mij beloofde. - Volgens S.H. ordre vijf capiteins
gemaeckt, Eise P. Heimans, Jan Terburchhorst, Wolbertus Helmitz, Hendrick Beer,
Aleff Saeckes. Haer werfplaetsen Nimmegen, Emrick, Ravestein, Couverden, Graef.
- Gespeult mit collonel Aluva, Hauwerda, Jongstal, Loo, Vandalen. - Nae sessen
de alteratie van de coortse gekregen, doch niet sterck.
13/23 donderdach wel geslapen, driemael gesweet. - Die van Boolswert
gesproocken; die twe kerckenraden die afgeset sijn, gaven goede hoop den predicant
te continueren, doch wolden het niet belooven; de andere 6 kerckenraden sijn oock
hier. - Om negen uir op het Landtshuys geweest, alwaer de meeste stemmen
approbeerden 'tgene wij mit de gecommiteerden gebesoigneert hadden oover de
42
kerckelijcke saecken . - De kantzeler van de greef van Oost-Frieslandt [Christiaen
Regenspurch] bij mij gegeten, die mij seide datter ettelijcke eilanden op de Watten
neffens Oost-Frieslandt lagen, onder anderen één vol hasen. - Dat de Oostfriesche
edelluyden in des graven jerudictie willen jagen en niet toestaen dat de graf in haer
jerudictie jaecht.

[55]
Des naemiddachs weer boven geweest en geresolveert hooft voor hooft te teyckenen.
- Ick geloof, dat Westrego toekoomende jaer verandert, want sie kunnen

42

Er werd uiteindelijk beslist dat het recht van predikantsberoeping komt te berusten bij de
bezitters van stemhebbende plaatsen en ploeggangen, ook al wonen ze niet ter plaatse en
zijn zij slechts ‘liefhebbers’ van de gereformeerde kerk. Kalma, Friese synodale verslagen,
iii; Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, 22; Guibal, Democratie, 73-75.
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sich niet accorderen; Andla, geloof ick, gaet van haer. - Hottinga had geern ghehadt,
dat de kerckenraet in 't landt oock stemming had gehadt, maer Oostrego, Wolden
wolden het niet, oover het kiesen eens predicants. - Buttinga quam avonts om acht
uir bij mij; hem gerecomandeert de saeck van de afdoening van Bourum. - De
cantzeler van Oost-Vrieslandt had audiëntie, vergat sijn credentibrief.
14/24 meert vridach heel wel geslapen, maer eens gesweet. - De acht
gecommiteerde in de kerckenraet afgeset sijnde, bij mij geweest, en haer
gerecomandeert, omdat se nu weder herstelt sijn, den predicant Mathias Bernardi
om opnuys in de stemminge te brengen ende te erwelen. - Nijs en Scheltinga de
saeck van Bourum gerecomandeert tot afdoening. - In de kerck geweest, vandaer
op het Lantshuys, alwaer de resolutie van de questieuse kerckelijcke saeck van de
drie leeden der meeste griteniën geteyckent is geworden. - Popma, Bockema
gesproocken van de saecken van IJlst, die belooften haer best te doen, dat de
predicant daer mocht beroepen worden. - Om half vijf d'alteratie gevoelt, caude
schal gegeten en te half seuven te bed gegaen.
15/25 saterdach wel geslapen, 2 mael gesweet. - Hessel Roorda van Eissinga
en Hauwerda bij mij geweest, recomandeerde mij sijn handeling mit Loo, oock het
43
transport van André op Sibrant Walta . - Ick recommandeerde hem Widefelts
schoonsoon [Johan Jacob Snabel] tot veendrich. - Sibbe Sibes en Jacobi
gerecommandeert te teyckenen 'tgene van de predicanten saecken was gedaen
en bij drie leeden geteyckent. Costen sie der niet toe komen, maeckten swaricheit,
seiden de heeren van de steden waren derbij verkort. - Haubois, Oosterze en
Gemenich oock het teyckenen gerecomendeert, die het aennaemen, behalven
Haubois nam het in bedencking. - De heer Baerdt bij mij geweest, die mij seide de
heeren wolden reces nemen tot den 1 april; soo leid ick het mit hem oover om heel
te scheiden, dat ick meine de heeren van de steeden oock doen sullen. - Hessel
Roorda van Eissinga en Tjalling Eissinga gebroeders sijn het onneens en hebben
gekeven, en wil Tjalling de vergeving van de compagniën niet offdoen.

[56]
Hessel Roorda van Eissinga mit Swartzemburch bij mij geweest, om de compagnie
van André op Walta te dirigeren. Tjalling ister seer tegens. - Tjalling Eissinga
gesproocken, die heel qualijck tevreeden is op Hauwerda en daerom kan dat van
Walta oock noch niet door. - De Camstra bij mij geweest om haer proces; seiden,
als men eens de quartaen had gehadt, soo kreech men se noit weder. - Jacobi, die
mij seide dat Oostrego en Westrego hadden het eerst geset op den 1 april weder
te komen, daernae om toekomende weeck, doch de Wolden en steeden scheideden.
- De heeren van de steeden hebben de resolutie noch geteyckent die de
gecommitteerde genomen hadden aengaende der predicants saecken en questiën.
- T' Emden sijn [4] burgemeesters, [8] raetsluyden, die alle jaeren kunnen verandert
worden en dat door veertich geswooren gemeinten, die alletijt blieven; die 21
stemmen heeft, die continueert dat jaer, contrari moet hij afgaen, en als één van de
40 sterf, kiesen de 39 weder één in des ooverleeden plaetz. - Meester Isac geseit,
dat sijn [schoon]soon te IJlst sich beter moet instellen,

43

Gedeputeerde Staten keurden deze dag de overdracht der compagnie - gelegaliseerde
ambtenverkoop heet in Friesland transport - van Poppe Martijn van Andreae op Sybren van
Walta goed.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

124
bidden en smeecken de lyden om haere stemmen en holden sich als een degelijck
predicant toestaet. - Desen avont kreech ick heel weinige alteratie om half seuven,
adt niet als caude schael, ginck vroech te bed, heb geen groote hitte gehadt. Haeren bij mij geweest, die heel quaet op Jongstal en Viersen is.
16/26 meert sondach. Desen nacht wel geslaepen, eens gesweet. - Twemael in
de kerck geweest, het heilige nachtmael ontfangen. - Des naemiddachs om de stadt
44
gewandelt, de paraet sien optrecken; was wel twee uir op de been en gevoelde
mij seer wel des avonts. - Captein André om 9 uir gestorven, naedat hij seer deerlijck
45
ahn het termijn had gelegen ettelijcke dagen.
17/27 meert maendach. Desen nacht wel geslaepen, eens gesweet. - Tjalling
Eissinga seide mij, dat Hessel Roorda van Eissinga yet voorhad om Glinstra
raetsheer te maecken en Sjouck Burmania het hautfesterschap te ontfutselen, dat
46
Andla de bijs begonst te maecken , en had de Bildtboer [Steven Cornelis] niet goedt
gebleven mit Sjouck Burmania gelt, sie hadden los geweest.

[57]
Secretarius Scheltinga bij mij geweest, die ick eenige resolutiën recommandeerde
oover te seinden en die aen de predicanten te behandigen. - Hij seide mij, dat de
provintie 17 tonne gautz had inkommen en most 22 tonne gautz uytgeven. Ergo
alle [jaren] 5 tonne gautz ten achteren. - Heer Jongstal bij mij geweest, seide mij
hoe vrau André [Saepck van Vervou] captein André en sijn vrau [Rints van Burmania]
soo quaelijck getracteert had, woude haer geen linnen geven, en als het middach
was, most juffer Doud Burmania nae huys gaen eeten. - Hij sprack wat van de
compagnie van André, doch weinich. - Hobbe Baerdt en gritman Roorda
verseeckerden mijn sie solden geen landtach meer holden als op uytschriving van
de heeren gedeputeerden, begeerden Andringa de veendrick captein of de
lantsresolutie achtervolcht; verseeckerde mij van sijn vrientschap en dienst. Ropertus des landts resolutiën laten lesen, die hem wel aenstonden, omdat wij de
kerck herstelt hadden, doch hadde geern gesien dat de kerckenraet op het landt
mede stemminge hadden in het kiesen van een predikant. - Begeerde men solde
47
hem vriestellen en dat hij geen alomnus meer mochte wesen. - Liet mij weer wat
sijn [zien] van Hachtingius aengaende den armyniaensen vroetsman toe Dockum
[Wybe Gerloffs]. - Haeren bij mij geweest. - De heer Krack verseeckerde mij van
sijn vrientschap, was niet wel tevreeden, dat de Staten de gedeputeerden haer
macht sochten te ontrecken, soude niet licht een landtach uytschriven. - De gritman
en sijn soon Sicksma bij mij geweest om André compagnie. - De griffir [Epeus van
Glinstra], die ick badt de heeren van den Hove te spreecken aengaende Camstra
revijs, wanneer sie daerin konden treden; sie seiden op donderdach, 'twelck ick
excuseerde, willende om twee dagen soo een groot werck niet aenvangen, dat men
doch alles weder op het nuys moste lesen, als men de saeck ten principale soude
afdoen. - Geen vleesch gegeten. - De jonge heer Baerdt bij mij

44
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Paraet: parade.
Ahn het termijn had gelegen: op sterven had gelegen.
De bijs begonst te maecken: boefachtige streken begon uit te halen.
Alomnus: een student die op 's lands kosten theologie aan de academie van Franeker
studeerde, met de verplichting om in Friesland predikant te worden.
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geweest, die mij seide dat Gerrolt Juckema en Domans mij de raetsbestelling van
48
Franiker wolden opdragen , 'twelck ick excuseerde. - Krack nae Harlingen gegaen,
om de Ammeraliteit het goedt oover te leveren van de vijf schepen en de
schafmeesters af te schaffen.

[58]
Een weinich nae driën kreech ick de alteratie van de coortse, om half vijf de caude.
Ick had groote hitte, dronck veul, en was dese koortse heftiger als tevoren. Ick ginck
om half seuven slapen, had groote hitte.
18/28 meert dingsdach wel geslapen, twemael sterck gesweet. Arent bij mij
geweest, die heel verlegen is, kriet nu. - Gemmenich mit sijn broeder bij mij geweest,
49
sprack mij... . - De heer Roorda bij mij geweest, die mij seide dat het project
aengaende der predicanten haer questiën seer wel was ingestelt en op alles wel
gelett, dat hij de provintie en mij daermede veul geluks weunste en congratuleerde,
dan het soude strecken tot de provintie rust en beste en mijn eer. - Daernae had hij
geern weder landtsdach gehadt, om de heeren van den Hoove een nieuwe instructie
te maecken, en begeerde ick soude soolang hier blieven, 'twelck ick excuseerde,
seggende ick most na Den Haghe, S.H. had mij geseit ick soud in meert komen, en
het was nu haest april. - Doen sloech hij voor ick soude het Mindergetal nemen en
beginnen de besoignes, opdat de heeren Staten maer drie daghen behoefden bijeen
te sijn, om te hooren watter van ons was gedaen, en te approberen. - Hetwelcke
ick beantwoorde, dat ick mij dat wel soude wachten, want ick daer geen last of had.
Oock souden de andere heeren daer niet willen ofte durven een aenvanck of
maecken sonder last, commissie en instructie. - Op het laeste begost hij mij voor
te stellen, wat eer dat ick soude inleggen, als ick die instructie gemaeckt, dan was
het alles wel versien in politie, justicie ende kercke; dat soude mij een groote eer
en lof bie alle werelt in de provintie en bij de naburige provintiën, en ick mit gerustheit
uyt de provintie trecken en wederkeren mit vreuchde, doch ick excuseerde mij op
de tijt, dat die te kort en de heeren volmachten slap bijeenquaemen; oock kost men
se in de somer niet bijeen holden; een yeder hadt te doen mit poten, planten en
andere dingen. - Ick seide dat de heer Hottinga oorsaeck was, dat men dese weeck
niet had bijeen gebleven, want hij wolde nae Den Haghe, om sijn commissie te
halen, en woud op donderdach wederkomen, dat ommogelijck. - Ick kreech de
coortse om half sessen, soo sterck niet als gisteren, ginck vroech te bed, adt caude
schael en dronck een boullion, anders niet.

[59]
19/29 meert woensdach passelijck geslaepen, tweemael gesweet. - In de kerck
geweest, daernae in de stall. - Nae den eeten mit de koetz wesen wandelen. - Hessel
Roorda van Eissinga bij mij geweest mit collonel Swartzemburch, om André
compagnie op Walta te dirigeren. Ick seide sie moeten Tjalling Eissinga steuten. Princess Sophia van Bohemen heeft hier een pension van 400 gulden des jaers,
de Staten hebbende peet geweest.
48
49

Franeker was met Leeuwarden de enige stad die de magistraatsbestelling in eigen hand had.
Guibal, Democratie, 24.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
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20/30 meert dondersdach. Wel geslaepen desen nacht, 2 mael gesweet. - Reinerdt
Oetses bij mij geweest, seit dat het vergeven der compagniën vast is gesett op
Walta en dat Reidnert Oetses een olt schrieverschap sal hebben voor sijn beurt. Secretarius Haersma bij mij geweest om de saeck van Staveren en sijn broeders
saeck, die noch alheel geen secretarius van de stadt Staveren is. - Slijp weder van
Rijnberck gekomen. - Joncker Oenia bij mij geweest om vrau Lauckema's proces,
versoeckt ick soude het proces hauden in mijn bewaring, totdat ick wederquam en
het dan affgedaen wierd. - Meint dat het groot avantagie is voor vrau Lauckema,
50
datter maer tien heeren sijn ; mit vijff stemmen steut het, en dan blijft vrau Lauckema
in de possessie. Die van Camstra moeten ses stemmen hebben, eer sie het
gewinnen. - Haultyn schrieft mij, dat de Nederlanders jaerlours worden de Françoisen
sooveul bij S.H. prins Wilhelm omgaen en credijt hebben en sie niet, seggen, gaet
het nu soo toe, hoe sal het gaen als de vaeder ooverleden. - Tjalling Eissinga en
Krack bij mij geweest, wolde geern yetwes verandert hebben int 's lants resolutie
aengaende de predicant van Boolswert, 'twelck ick seide niet geschieden te kunnen,
en waeren niet wel tevreden oover die besoignes. Bockema seide mij hij wost de
gemainte en kerckenraet [van IJlst] niet te bewegen om op Albertus Rheen de electie
te doen. - Wolden een resolutie maecken waerinne sie de capteins wolden mit
dwingen om in haer guarnisoen te blieven. - De jonge Nijs bij mij geweest, woud
geern vroetsman wesen in een stadt. - Ick kreech de coorts om half drie, geen kaude,
groote hitte, soodat de laeste koortse heftiger is als de eerste. Godt wil mij helpen
van dese coortse, opdat ick noch kan te velde gaen.

[60]
21/31 meert vriedach. Desen nach twemael gesweet, groote hitte gehadt, een
stoelganck. - Op het Collegie geweest, alwaer de saeck is voor geweest, waer de
senseur soude geschieden; ick seide waer het behoorde ende de predicanten
goedtvonden. Velsen wouden adt deputatos sinodi en andere, doch ick seide de
heeren vermochten dat niet te doen, maer mosten de kercke in haer geheel laten;
soo bleef het daerbij. - Beima seide mij, dat de heeren volmachten hadden
voorgehadt de gedeputeerde caemer aff te schaffen en het maecken als te
51
Groeningen , alles op approbatie van de Staten van 't landt, off wolden eenighe uyt
haer committeren die altemets bijeenquaemen en de saecken offdeden. - Die van
Boolswert bij mij geweest, wouden de classis niet hebben om de predicant de sensur
op te leggen, maer de deputati sinodi, seggende de classis was partij. - Dy van
52
Lewarden om het slatten , wouden het op eenmael doen, die van Franiker bij
parcelen. - De predicant Hagius bij mij geweest, die ick liet lesen hetgene der gedaen
was in de predicantsaecken, hetwelcke hem wel aenstonde, en hadden wij wel
gelett op het recht der kercken, maer dat point van schottschietende huysen dat die
alleen solden stemme hebben en de cooters niet, dat, seide hij, was tegens de ordre
van de kerck. - Riedt mij ick soude mij der sooveul uytholden als mogelijck. - Seide
mij de ordre van kiesinge tot predicant te Dordrecht; der wierden ses uyt de
magistraet gesett en ses uyt de kerckenraet, die 12 quaemen bij
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Het Hof van Friesland telde 12 raadsheren, 3 uit elk kwartier. Er waren dus 2 vacatures.
Gedeputeerde Staten in Groningen (Stad en Lande) traden jaarlijks af. Zij hadden minder
bevoegdheden dan in Friesland. Fruin-Colenbrander, Staatsinstellingen, 257.
Slatten: uitdiepen van vaarwegen.
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malkanderen en sloegen 5, 6 predicanten voor; dan ginck yeder van die ses
gecommiteerde bij sijn principalen en communiceerde haer de voorstell van
predicanten; die seyden dan aen haer gecommiteerde waer se op gaen souden en
wy se souden begeren; dan quamen die twaelf mannen weder bijeen, en kost
geschieden, dat se in een halfjaer, een heel jaer niet eens quamen te worden. - Nu
eens sijnde, wort het de classis voorgedragen, die seggen, alhoewel die beroepinge
niet kerckelijck is, omdat sich politijcken daerin gemengt hebben, soo laeten sie die
doch toe, omdat het een privilegie van de stadt is en een oudt heerkomen van de
Maecht van Dort.

[61]
Hauwerda bedanckte mij, dat hij sijn compagnie had kunnen transporteren, seide
hij wolde nu sijn sonden beschreyen en de werelt belachen. - Vringer seide mij, dat
hij niet gehoort had dat se in Oostrego en Westrego voorhadden de gedeputeerden
of te setten. - Vraechde mij wat hij doen soude, of hij mit Hottinga gaen soude, die
hem had daerop aengesproocken; ick seide hem hij kost daerin doen wat hem
gelieft; ick meine hij sal het doen toekomende jaer. - Om vijf uir begost ick de coorts
te krieghen, gheen caude, ginck sonder eeten te bed, om aen te sien hoe het mij
dan gaen soude.
22 meert/1 april saterdach. Desen nacht wel geslapen, niet gesweet als ahn het
hooft 2 mael; ick geloof dat komt omdat ick niet gegeten of gedroncken heb, dat de
maech niet ooverladen is geweest en daerom niet gesweet. - Het is een teycken,
dat mijn maech noch niet rein is en niet deucht om het eeten te verteren, daer ick
mij moet op enquereren. - Die van Franicker bij mij geweest om een vaert deur de
stadt te graven, daer de stadt groote profijt door sal kriegen. Joncker Jukema sedt
sich der tegen; begeren maintien van de heeren gedeputeerden. - Captein Camp
bij mij geweest om sijn tractement. - Op het Collegie geweest, alwaer de heeren mij
de eere deden en lieten toe een collecte te vergaederen voor de accademie van
Herborn in dese provintie. - De heer Jongstall bij mij geweest, die mij seide de heeren
van den Hoove meinden mij het process van Camstra uyt dehanden te krieghen en
doen het off in mijn apsentie, als dat van Unia. - Ick seide hem gehoort te hebben,
dat sijn broeder proces woud tegens hem aenvangen om des oudens heeren
Jongstall goederen. - Die van Franiker mij bedanckt, dat haer request afgedaen. Popma bij mij geweest, seide mij als Bockema, dat se te IJlst Albertus Rheen niet
wolden tot predicant kiesen, wat sijn vaeder daerom dede. - Mit Hylarius ooverleit
vanwegen mijn sieckte, vonde goet een preparants, om alles gereet te maecken tot
purgeren, wel te purgeren, te vomeren, de miltader te laten. - Verkeer gespeult tot
10 uir mit Hauerda, Mainsma, Loo, Vandalen. - Weinich gegeten. 23 meert/2 april
sondach wel geslaepen, niet gesweet, een stoelganck. De dranck tot de preparans
gedroncken. - De heer Krack gister bij mij geweest, nam sijn afgescheit van mij,
verseeckerde mij van sijn dienst en vrientschap; ick recomendeerde hem Gemmenich
de gedeputeerde om in correspondentie te nemen in Bourum plaetz, oock ofter
landtach quam, een ooch in 't seil te holden, 'twelck hij mij beloofde.

[62]
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Niet in de kerck geweest, omdat het mijn quaden dach was en suir weder. Ick kreech
de koortse om twe uir; te vijf uir ginck ick te bed, om 7 uir kreech ick de hitte, weet
niet hoe lang die duirde, omdat ick in slaep viel. De coortse is soo sterck niet
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geweest als voor desen; allheel niet gegeten desen dach. - Dess nachts om twaelf
uir dronck ick het preparans om te purgeren.
24 meert/3 april maendach. Heel wel geslapen desen nacht, niet gesweet, het
preparants om ses uir gedroncken. - Gedeputeerde Haersma bij mij geweest om
sijn afscheit van mij te nemen, seit dat Roorda hem niet doen kan in de griteni
[Smallingerland], heeft hem een acte, dat hij niet doen sal buyten sijn weten,
gegeven. - Iss niet geneicht tot een landtach. - Heb hem gerecommendeert om wat
voorsichtich te sijn in de kerckelijcke saecken, 'twelck hij mij belooft alsoock sijn
dienst en vrientschap. - Seit dat hij meint Frans Eissinga mit Buttinga eens te sijn.
- Heb hem Gemmenich oock gerecommendeert, de waertgelders, legerslasten. Hij seide mij oock, dat in de Omlanden huysen of hooven waeren daer de besitter
alleen gerechticheit had om een predicant te kiesen sonder kerkenraet, sonder
stemmen van de gemainte, alleen uyt kracht van de plaetz. Meinde dat des
rentmeesters vrienden Bouritius soo een plaetz hadden. - De ontfanger Grovestein
bij mij geweest, die mij seide hoe de heeren van het Mindergetal hem meenden een
53
vils te geven oover de equipagiereeckening, besonder Andla, en hoe slecht hij
Andla daerof quam, sijnde de reeckening al drie weecken binnen. - Seit mij hij solde
toekomende jaer alle schrivers de drie maenden ofbetalen en gelijck brengen. Woude oock op de heeren gedeputeerden ordonantie de 50 duisent gulden betaelen,
als in de ordonnantie stond dat het hem Scheltinga soud wedergeven, de
legerslasten, 't halve millioen. - Woude geern mijn tractement en de collonels op
sijn cantoir hebben. - Watt verkeer gespeult mit Hauwerda, Van Daelen, Loo. - Om
vier uir kreech ick de coortse, ginck om 7 uir te bed sonder eten of drincken; om
acht had ick de hitte en viel in slaep.
25 meert/4 april dingsdach. Heb wel geslaepen, niet gesweet. - Desen morgen
om half seuven heb ick een purgatie ingenomen. - De purgatie heeft wel gewerckt,
heb 7 stoelgangen gehadt sonder [63] eenighe snidinge, heel lichtjes. - Scheltinga
bie mij geweest, die mij van de 10 duisent guldens sprack om nae Munster te
schicken mit de ambassadeurs. - Bourum, die mij bedanckte voor alle eer, dienst
en vrienschap die ick hem bewesen had, verseeckerde mij t'allen tijden van sijn
dienst en vrientschap. - Mit Loo gespeult. - Ick ben desen dach heel wel en lustich
geweest nae de purgatie.
26 meert/5 april woensdach. Desen nacht wel geslapen, te half vier een stoelganck
gehadt. Om 5 uir het preparants gedronken, om mij te prepareren tot morgen tot
een vomitorium. - In de kerck geweest. - Mit André mit toe begrafnis. - Nae den eten
gespeult. - Bourum lang bij mij geweest, die mij veul protestatiën deed van sijn
vrientschap, bedanckte mij voor alle eer. Gaf mij mijn brief weder, beloofde mij te
schriven watter passeerde. - De coortse gekregen om half drie. Om ses uir te bed
gegaen, viel in slaep, vuilde gheen hitte, soodat de coortse niet sterck was.
27 meert/6 april donderdach om ses uir een vomitorium ingenomen, gemengt mit
een onse Spaense wijn. Het deed mij viermael oovergeven, en had acht stoelgangen,
soodat ick veul gall, slijm en vuilicheit quijt wierde. - Ick wierde wat matt daeraf, kost
om tien uir niet eten, soo was de maech onstelt. - Ick kreech de coortse niet als om
half vijf, bleef bijna drie uir uyt; heel weinich hitte gevoelt, dat quam, meine ick, dat
ick wat boullon
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en bier en broot att, om mij wat te verstercken, hebbende in twe daghen niet gegeten.
- De coortse hielt om elf uir al op. Doe dronck ick een preparantdranck.
28/7 vriedach. Desen nacht wel geslapen, niet gesweet, om ses uir weder dien
dranck gedroncken. - In de kerck geweest. - De heeren van den Hove bij mij gegeten,
en haer genacht geseit. - De heer Donia sprack van sijn Munsterse reis, van den
Sweetsen oorloch, van de compani van Roorda op Burmania te transporteren, was
quaet op Obbe Aluva. - Abraham Roorda lang bij mij geweest, woud mij noch geern
hier hauden, sprack van dat Deensche werck; ick nam afscheit van hem; hij
verseeckerde mij van sijn [64] oprechte vrientschap en dienst. - Van de kerckenraet
afgescheit genomen. - Van de heeren reeckenmeester afscheit genomen. - Des
avonts heeft de magistraet bij mij gegeten; waeren vrolijck; ick nam afgescheit van
de magistraet. Ick adt niet, dronck bier aen haer. - Den naemiddach kreech ick de
coortse, hiel se den heelen dach en de meeste nacht.
29 meert/8 april saterdach niet wel geslaepen, niet gesweet; om ses uir den dranck
gedroncken, 't preparants. - Een burgemeester van IJlst claecht oover het
equipagemeesterschap. - Mijn peerden sijn [zien] rijden. - De magistraet van
Franicker gecommiteerden spraecken van haer vaert en verschil mit Jukema. Raetheer Haeringsma mij genacht geseit. Ick recommendeerde hem de saeck van
vrau Staeckenbroeck. - Uma neemt de saeck van vrau Staeckenbroeck aen, om
die te redden. - Mijn vier coetzpeerden naer Westerswaech geschickt, om mij daer
te wachten. - Desen middach niet gegeten. - Joncker Juckema, Imminga om de
saeck van Franicker. - Ebinga, Paffenroy seiden mijn goeden nacht. - Tjalling
Eissinga verseeckerde mij van sijn dienst, getrauwicheit en vrientschap en dat hij
daerin alletijt soud continueren. Wij teyckenden dat om de officiren en haere
guarnisoenen te holden. Naemen afgescheit van malckanderen en beloofden
malckanderen vrienschap. - Ick recomandeerde hem Gemmenich. Gaff hem mijn
brief die aen hem geschreven. - Om half vijf kreech ick alteratie aen de pols, doch
niet aen 't lichaem; oock veranderde de uyrijn niet. Ick had geen alteratie aen coude
of hitte en bevond mij Godt lof wel, adt een weinich boullon om half seuven.
30 meert/9 april sondach. Desen nacht wel geslapen en gerust; om 12 uir het
preparantz alsoock om ses gedroncken. - In de kerck geweest. - Secretarius
Scheltinga genacht geseit, die mij seide dat Frans Eissinga en Buttinga het weder
eens waeren. - Ontfanger Grovensteins genacht geseit, die mij seide dat de schrivers
nu te veel hadden, veul van de capteins, om de twe maenden verschot, en het landt
gaf haer alle maent 7 percento richtich N.B.

[65]
Beima, Nijs, Jongstal, Obbe Aluva, Haubois, Intema, Grovestein genacht geseit.
Ick ley veul op mijn bedt den naemiddach en had de coortse. - Des avonts weinich
gegeten.
31 meert/10 april ben ick om twe uyr opgestaen, om drie uir van Lewarden
vertrocken; achter Bergum had ick haest mit de calesch in 't waeter gelegen; om
half 11 quam ick te Westerswaech, alwaer mij de heeren Fockens en Teyens veel
eer deden en defroyeerden. Om één uir voer ick weder vandaer en quam mit andere
vier peerden om
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half achten te Diveren, een groote dach reisens, in de Drente. - Het was mijn goeden
dach vandaech.

54

[66]

[20 aprilis] gaet op 5, onder 7.

[67]
1/11 april dingsdach stonden wij op om vier uir en quaemen om 12 te Swartesluys,
alwaer wij pleisterden tot drie uir, en quaemen des avonts om 7 uir te Swol. - Desen
dach had ick een weinich alteratie van de coortse, doch niet te beduyden, was
alleffenwel moede van de reise. - Ick nam het water van zeneblaederen en kreech
4 stoelgangen.
2/12 april woensdach was ick om vijf uir op de calesch en quam te 12 uir te Elsbett,
alwaer wij plaisterden tot 3 uir, en quaemen des avonts aen een herberge, Terschuir
genaemt. - Desen dach had ick geen coortse, maer wierd heel verkaut en hees, dat
ick niet spreecken kost.
3/13 april donderdach om drie uir op, quaemen te 6 uir t'Amersfoort, te half 9 te
Utrecht, alwaer tot 12 uir bleven, voeren tot aen de Vaert, naemen een schip en
quamen te 5 uir te Lijsfelt, alwaer Haultyn oock effen aenquam. - Het was mijn
goeden dach, bevond mij wel, bleef op tot 10 uir, was heel verkaut.
4/14 april vriedach niet wel geslapen, heel verkaut geweest ende gehoest, doch
heb geen coortse gehadt Godt loff, hoewel het één van mijn quade dagen was. Mit Haultyn gepraet ende gespeult. - Des middachs een weinich gegeten, des avonts
oock, doch geen vleesch.
5/15 april saeterdach. Desen nacht passelijck geslaepen, yetwes gehoest. Morgen
gaen ick te nachtmael; het is weer mijn quaeden dach. - Haultyn weder nae Den
Hage gegaen. - Ick ben heel verkaut geweest. - Doch Godt loff geen coortse gehadt
ofte alteratie. - Prins Wilhelm schickte Hoonstein hier, om te sien hoe het met mij
was. - Captein Flut en Nelzon hier geweest, maer heb se niet gesproocken.

[68]
6/16 april sondach in de kerck geweest, het nachtmael ontfangen. Naemiddach
weder in de kerck. - Hoonstein weder vertrocken nae Den Haghe. - Ick heb desen
nach passelijck geslaepen, een weinich gehoest. - Het is vandaech veul beter mit
de verkoltheit als 't geweest is. - Heb veul en lang te voet gegaen vandaech. - Ick
kreech brieven uyt Den Haech van Haultyn en Wickefort.
7/17 april maendach. Desen nacht wel geschlaepen, niet veul gehoest. - In de
kerck geweest. - Het was mijn quaden dach, doch heb heel wel geweest, Godt loff
geen coortse ofte alteratie gevoelt. - Den heelen dach om de verkautheit in de camer
gebleven, behalven des avonts een weinich gewandelt.
8/18 april dingsdach. Desen nacht wel geslapen en gerust; de verkoltheit is nu
geheel oover; het is een dach van mijn quartaen. - Doch ick heb, Gode sij lof ende
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danck, de coortse wederom niet gehadt, en is die nu viermael uytgebleven, soodat
ick hoope daervan verlost te wesen. - Den heelen dach gelegen en geslapen en
gelesen; het was een harde en kaude windt.
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9/19 april woensdach. Desen nacht heel wel geslapen, gantz niet gehoest, des
morgens twe stoelgangen gehadt; het is mijn goeden dach. - Van 7 uir tot 12 uir mit
de koetz gewandelt door de baronni [Liesveld]. Van 1 tot drie te voet gewandelt
langst de rivier. - Captein Flut quam bij mij tot 5 uir. - Van 5 tot 6 weder te voet
gewandelt, en heb mij heel wel daervan bevonden; des middachs en avonts wel
gegeten.
10/20 april donderdach. Desen nacht wel geslapen en gerust, dess morgens twe
stoelgangen gehadt; het is mijn quaden dach. - Om acht uit voer ick nae Vianen,
daer ick des middachs adt; de heer van Donau was daer, seide dat alles wederom
mit Hollandt verdragen was, dat se Vranckrijck contentement gaven en dat men te
velt soude gaen. - Quam te half acht weer te Liesfelt, ben Godt lof heel wel geweest,
geen alteratie gevoelt; het was een uytermaten schonen dach.

[69]
Des avonts water van zeneblader gedroncken.
11/21 april vridach. Desen nacht wel geslaepen, ses stoelgangen gehadt van dat
water van zenebladeren ende des naemiddachs tot des avonts wel tot elf
stoelgangen; het is mijn quaden dach. - Om elf uir van Lijsfelt gegaen; doordien der
geen wint was, quam ick mit een royschuitjen eerst om 6 uir te Rotterdam. Ginck
op mijn calesch sitten en quam om negen uir in Den Haech. Een van mijn
coetzpeerden viel bij het Laserhuys in 't rieden terneder en is daernae gestorven. Ick ginck bij de vrau van Brederod om tien uir, alwaer prins Wilhelm oock quam, die
ick nae sijn caemer geleide.
12/22 april saterdach ginck S.H. nae Honselerdijck, soodat ick hem niet kost
salueren. - Sprack de heer en vrau van Brederode, die nae Haerlem gingen. - Ginck
bij de grevin van Nassau, daer ick de colijck kreech; in huys comende, kreech ick
55
een vomissement ende een stercke durchloop , soodat ick wel achtmael of
negenmael oovergaf, en had wel dertien à veertien heel snedighe stoelgangen, dat
mij heel afmatteerde en maeckte mij flau. - Ick sach niemants, doch veul lieden
quamen nae mij sien en vragen alsoock S.H. en H.H., madamoiselle. Dach van de
quartaen.
13/23 april sondach S.H. gesalueert, niet in de kerck geweest om de durchloop.
Desen nacht wel geslapen; het is mijn goeden dach. - H.H. des avonts gesalueert
ende mij heel wel bevonden.
14/24 april maendach. Desen nach wel geslaepen; de durchloop holt op; het is
mijn quaeden dach. - S.H. prins Wilhelm gesalueert. - Mit S.H. gegeten. Bij de kleine
madamoiselles geweest. - De heeren Roorda, Sminia, Fockens, Veltrier sijn bij mij
geweest. - Een groote uir in 't Bosch wesen wandelen. - H.H. gesien. - De
princess-royal noch de coningin [Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen] niet,
waeren niet bie huys, madamoiselle oock niet. - Desen dach heel wel geweest.
15/25 april dingsdach heel wel geslaepen; het is mijn dach van de quartaen - Bij
den Rijgraf gegeten. Spiring bij mij geweest, die mij seide dat men in Zeelant niet
wel landen kost om de breede stranden, een uir gaens wijt van 't lant, als te
Grevelingen.
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[70]
De heer Roorda bij mij geweest, die mij seide dat de evacuatie van de Hessen niet
was vastgeset, alleen de stilstant voor 10 maenden. - Dat hij meinde S.H. bleef bij
sijn oldt desein, aen mij gesecht. - Mit Lintloo en Gent gedisputeert oover het
Oostfriesche
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wesen. - De graef van Solms nae Maestricht; de gravin [Anna Elisabeth van
Falkenstein] heeft de kinderpockjes. - Doolman gaet trauwen mit freulen Roupha.
- Bij de coningin geweest; de princess-royal gesien en oock die soutert. - Desen
dach heel wel geweest. Bournaux is doot, gouverneur van Hulst.
16/26 april woensdach. Desen nacht wel geslapen; den durchloop is oover; het
is mijn goeden dach. - Op het hoff gegeten, H.H. gesien; heel wel geweest.
17/27 april donderdach. Desen nacht wel geslaepen; het is mijn quaden dach. De heer Huygens bij mij geweest lang. - Grietman Suffridus Lijckelma is doot. - De
heer van Duyvenvoorde ooverleeden. - Ick heb aen S.H. een lijste laeten presenteren,
waerdoor hij noch acht compagniën meerder in 't velt kan brengen, hetwelcke S.H.
seer wel aenstonde, en heeft mij daeroover driemael gesproocken. - Ick heb mit
S.H. in de coetz wesen wandelen. - Heb desen dach heel wel geweest. - Kuyn
lieutenant-generael van de artilleri geworden. - Bij de vrau van Somersdijck geweest.
18/28 april vridach. Desen nacht seer well geslapen, om drie uir een stoelganck
gehadt; het is mijn quaden dach. - Om ses uir heb ick mij den linckerarm adergelaten;
het bloet was eerst soo dick, dat het niet woude springen, doch de twede en derde
schootell sprong het fray, seuven oncen. - Bij de Rijngraf gegeten. - De heer Sminia
meinde, dat Glinstra, Kracks swager, in de stemmen sal komen en dan gritman
worden. - Hij seide mij oock wat quade reputatie Loo hier hadde en hoe corruptibel
hij was, had van Aluva, Swartzemburch, Potter 5000 gulden ontfangen. - Sminia
ginck na de provinci, was kranck. - H.H. medecijn genomen, niet gesien. - Ick ben
desen dach nae dat laeten heel wel geweest en lustich.

[71]
56

Juffer Grandperyn gebeden mij ses hubsche legerrabatten te laeten maecken,
heel fijne canten, canons pouretten.
19/29 april saterdach. Desen nacht heel wel geslapen, om drie uir stoelganck
gehadt; het is mijn goeden dach. - Doctor Rumph heeft mijn bloet gesien, 'twelck
op de eene sijde goet was, doch onder swart, hitzich ende verbrant. - Heeft mij
alsemwijn geordonneert van de conningin van Behmen, half bier en wijn te drincken.
- Bij S.H. gegeten. Wesen wandelen, bij de coningin geweest.
20/30 april sondach. Desen nacht wel geslaepen, 2 stoelgangen gehadt. De
alsemwijn van de coningin beginnen te gebruycken. - Mit S.H. tweemael in de kerck
geweest. - De heer Musch bij mij geweest, die mij seide dat Hollandt, Zelandt,
Gelderlant, Utrecht meest de saecken afdeden; Vrieslandt, Gronningen, Overijssel
waeren veul absent, men cost er geen staet op maecken. Seide oock dat de heeren
Staten-Generael het testament van prins Mauritz souden mainteneren en kracht
57
doen hebben . - Sprack mij van het balliouxampt dat hij gekregen heeft van 't Vrië
van Vlaenderen. - Ick seid hem, dat hij 80 duysent gulden jaers had en dat sijn oldste
dochter 30 duysent gulden des jaers mit ten hauwelijck soude hebben, daer hij om
lachte. - Bicker regeert heel Amsterdam, Amsterdam Hollandt. - H.H. gesien, die
ick merckte voor Haga te sijn tot het presidentschap. 't Gene mij Haultyn heeft geseit
aengaende die saeck, fin. - Mit
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O.D.M. lang aen taefel gesproocken, was heel beleeft. - Desen dach heel wel
geweest. 21 april/1 maij maendach. Desen nacht wel geslaepen, twe stoelganck
gehadt. Ick opserveere nu geen quaede dagen meer, omdat mij de coortse door
Godes genade verlaten heeft en ick mij Gode sij danck alle daech beter en stercker
bevinde, soodat ick hoope noch gesont, herstelt ende heel genesen te worden, eer
S.H. in 't leger gaet. - In den Raedt van Staedt geweest mit S.H. prins Wilhelm om
Deloge saeck. - D'ambassadeur van Portugal bij mij geweest, seide dat alles stil en
vredich in 't rijck was, dat de coninck vier plaetzen op de Castillianen had en die
gefortificeert.

[72]
Dat de Spaensche self schreven, wij verliren in Vlaenderen, Cataloniën, Duytslandt
en maecken nievers de braven, als te Romen, waer de ambassadeur van Castiliën
een Portegisen agent heeft af laeten smeren. - De heer van Somersdijck bij mij
geweest, die mij seide dat de Sweeden niet alleen voor geboren Sweden den vriën
vaert door de Sont hebben, maer oock voor diejenige die sij in Duytslandt onder
haer gewelt hebben, 'twelck in Hollandt niet wel sal luyden. - Seide mij oock, dat
mit S.H. gesproocken hebbende van het Deensche, dat S.H. was als de stuirman,
al woude het schip door windt en storm niet altijt recht gaen, soo quam het op het
lest door neersticheit en voorsorg van de stuyrman op de rechte ganck en vaert. Waerop S.H. antwoorde, ick ben als den stuyrman daer de matrosen sich tegen
58
opwerpen en rebelleren, geven hem op het lest een voet in 't gat . - H.H. niet gesien.
Mit mademoiselle gesproocken. Desen dach heel wel geweest, veul te voet
gewandelt, en bevind mij Godt lof wel.
22 april/2 maij dingsdach. Desen nacht heel wel geslapen. Bij Deloge gegeten
mit de heeren Berchum, Knuyt, Asperen, Gent, Ter Cameren, Rummen, Loo, en
waeren vrolijck. - Mit Rummen in 't Bosch gewandelt, die mij veul vertelde van de
prins van Talmont, van sijn pretensie en van het present dat hij aen madamoiselle
had gepresenteert, een horologe. - H.H. niet gesien.
23 april/3 maij woensdach bij Haulterive geweest; den agent van de landtgravin
genacht geseit. - De patenten van S.H. ontfangen, om den 15/25 maij te Dort te sijn.
- Bij S.H. gegeten. Bij de kleine madamoiselles geweest. Des naemiddachs geslapen.
Spijck gesproocken van te wesen staet-generael. - Dechands bij mij geweest, die
mij seide dat niet van Englants wegen was voorgedragen in Vranckrijck aengaende
madamoisel; hij is heel amoureux van Janeton. - Dat graef Mauritz soude geseit
hebben die hem een witt peert gaf, diens dochter soud hij trouwen. - Op het hof
geweest, waer men tot 3 uir heeft gedanst. Madamoiselle heel hubs geweest en
fray. H.H. mijn 8 grauwe coetzpeerden gepresenteert.
24 april/4 maij donderdach lang geslapen. S.H. mit de edelen hebben Matenes
gecomiteerde rade, Wimmenum staet-generael gemaeckt tegens Asperens wil en
danck, die het wil gedencken. Andere edelen waeren der oock tegens. S.H. heeft
het sterck gedreven; men meent de steden sullen het niet wel nemen. - Bij de vrau
van Donau gegeten. - H.H. niet gesien, ick kost haer de peerden niet presenteren,
omdat H.H. niet wel geslaepen had. Mit madamoiselle gesproocken. - Den Italiaen
gesien die het water in wijn en esances verandert.
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[73]
25 april/5 maij vridach in de kerck geweest, lang bij graf Mauritz geweest. - Den
admirael [Maarten Haerpertszoon Tromp] en anderen hebben bij mij gegeten. - Mit
S.H. wesen wandelen. H.H. is blijde en verlangt nae de 8 peerden.
26 april/6 maij saterdach. Desen nacht wel geslapen, 3 stoelganck gehadt. - Bij
de heer Huygens geweest, die mij seide dat S.H. bleef bij sijn groot dessein, doch
dat noch niet was vastgeset, en vond er swaricheit in, omdatter hier weinich ruyteri
was en de viant 9000, oock omdat men sich moste separeren, dat seer dangereux.
- Vond oock swaricheit in prins Wilhelm persoon, waer die blieven soud alsoock wat
officier aen de landtsiede soude blieven. - Doch alles soud te Breda worden
vastgesett, daer S.H. in 14 daeghen ghaen sal mit H.H. - Oock seide mij, doe de
viant op de Velau gedurende de belegering van Den Bosch, dat een persoon seide,
ick wolde dat mij yemants een pongjart in het hert omdrayde. - De heer Roorda
gesien, hadt niet nuys en was sint de laeste vergaderinge bij S.H. niet geweest
59
oover het veltleger; ook meinde hij, dat S.H. bij sijn groot dessein verbleef , doordien
hij seide, uyt Brabant can men haest aen de Maes en Rhien coomen, als die van
Vrieslant, Groeningen, Gelderlandt spraecken om een klein vliegent leger. D'ambassadeurs van Engelant [Willem Boreel en Gerard van Reede] hadden desen
dach haer audiëntie in de Generale Staten, bij S.H. en H.H. - Om half 12 mijn acht
grauwe coetzpeerden aen H.H. gepresenteert, die haer heel wel aenstonden, en
was H.H. daer heel wel mit tevreeden, en was het haer aengenaem, gelijck het
bleeck, maeckte mij veul complimenten en seid sie hoopte mij daer noch eens een
60
matres mede in mijn huys te brengen, 'twelcke, dochte, hoope eens waer te sullen
worden.
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[74]

[21 maij] gaet op 4, onder 8.

62

[75]

Alle werelt vond mijn 8 peerden heel schoon en dat se wel geleecken. - Om vier uir
sach se H.H. mit vier en ses in de koetz, en gingen der heel cierlijck in, dat H.H.
seer wel aenstond, temeer omdat se H.H. strackx kan gebruycken, dan se heel wel
afgericht sijn. - Mit H.H. gepraet, die mij van Asperen en Knuyts dochter sprack. Madamoiselle weinich gesien. - Mit S.H. wesen wandelen. Prins Eduard gaet trauwen
mit la princesse Anna van Nevers en Mari mit de coninck in Polen, die haer suster
all haer goet geeft. Madamoiselle de Rohan traut mit Schabott. - Desen dach gelijck
andere daghen door Godes segen heel wel geweest, soodat ick hoop mijn heele
gesontheit weder te hebben eer S.H. nae Breda en het leger gaet. - Madamoiselle
Albertine onderhauden.
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27 april/7 maij. Desen nacht heel wel geslapen, heb noch open lijf. - Mit S.H.
twemael in de kerck geweest. H.H. naemiddachs in de kerck geweest, bevond sich
niet wel daernae. - Mit S.H. prins Wilhelm op de heer van Duyvenvoorde begraffeniss
geweest, had baronscronen, fruelen cleet op het lijck en het peert mit swart flueel
bekleet. - Des
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avonts madamoiselle onderholden, was lustich, seide mij dat ick mijn broeder
geleeck. 28 april/8 maij maendach. Desen nacht wel geslapen, heb open lijf. De
Haechse cermes begint vandach, en trecken de burger op, hebben een cornel en
twe nieuwe compagniën gemaeckt. - Haultyn seid mij, dat S.H. prins Wilhelm
morgenvroech soud vertreck, om mit de ruyteri die van Maestricht te haelen. - Bij
de vrau van Manschau geweest. - Bij de heer van Vileers gegeten. Den heelen
naemiddach mit Haultyn te peerdt in 't Bosch gewandelt. - De waertgelders patenten
nae Vrieslandt geschickt. - Prins Wilhelm vergeeft de lieutenants- en cornetsplaetzen
van de ruyteri. - H.H. gesien, die passelijck is. Madamoiselle sien eeten, was lustich.
63
29 april/9 maij dingsdach. S.H. prins Wilhelm is om 7 uir vertroc mit de
hooftofficiren en vijf, ses colonels, soud te Worckum logeren en soo nae Den Bosch.
- Ick meinde bij de heer rentmeester Nieupoort van de Reeckenkamer te komen en
quam onwetende bij den jongen Mirop; naedat ick hem een excuz en compliment
had gemaeckt, beloofde hij mij bij sijn vader te favoriseren om een salet te mogen
maecken en dat op te trecken. - Sprack mij daernae van het tractament des
Waelschen regiments, [76] beloofde mij daerin te helpen, dat het niet mocht verandert
worden, en seide mij de naemen der heeren gecommiteerde raden alsoock der
heeren reeckenmeesters, om die te aenspreecken. - Naemen der gecommiteerde
raeden, die in apsentie van de Staten van Hollandt alle macht hebben, vergeven
alle luytenants- en veendrichplaetzen apsoluyt, sonder S.H. te kennen, doen alle
requesten af, mogen in de Generale Staten gaen als 't haer goedtdunckt. - In 't
teyckenen der ordonnantiën staen der maer drie heeren handen onder mit de
secretarius Beaumont. - Matenes, Ridderschap. - Ruys van Dordrecht. - Van der
Camer, Haerlem. - Duist van Voorhaut van Delft. - Baardorf van Leyden. - De Graef
van Amsterdam. - Herberts van Tergau. - Reuz van Rotterdam. - Grootvelt van
Gorckum. - Botter van Schoonhooven. - Secretarius Beaumont, dient mede de
heeren Staten van Hollandt. - Naemen der heeren reeckenmeesters, die aen
niemants reeckeninge doen. - Pau. - Benthuysen. - Myroop. - Foreest. - Nieupoort,
rentmeester en secretarius. -Baersdorp is ooverleden. - Seide mij, dat Hendrick de
4, coninck van Vranckrijck, veul hadde gespendeert om te weten de rijckdom en
incomen van Vranckrijck, doch hadde het noit connen gewaer worden.

[77]
H.H. heeft medecijn genomen, en heeft men se niet gesien. - Bij S.H. gegeten, mit
hem te Rijswijck geweest. - Madamoiselle is op de cermes geweest en in de speulen,
sach haer eten, was vrolijck, doch wat moede. - Bij Veltrier geweest, die van Alua
saeck sprack aengaende Emden, alsoock des avonts de heeren Roorda en Fockens.
- Nae den eeten bij de grevin van Nassau geweest en gewandelt te peerdt tot 11
uir en ben Godt lof heel wel geweest desen dag.
64
30 april/10 maij woensdach. Desen nacht heel wel geslapen, sonder eens wacker
te worden. - Bij Tancken geweest, die mij seide dat de prins van Dennemarcken
onbekent in de vloot van Luys de Guerre is geweest, dat onse schepen niet dochten
te vechten
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tegens de Deensche, dat se te klein waeren, 'twelck Witte Witte selfs soud geseit
hebben. - Mit S.H. en H.H. wesen wandelen in 't Noortend. - Madamoiselle
gesproocken en sien eeten. - Des avonts mit de coets gewandelt. 't Is aparentie dat
Palotti commandeur wort op de Polder van Namen.
65
1 maij/11 maij donderdach . Wel geslaepen, 3 pollucions gehadt desen nacht,
ben nochtans heel wel. - Bij graf Hendrick geweest, die mij seide dat S.H. wel mit
mij tevreden was, dat ick mij verleeden somer seer wel gedragen had in alles wat
hij mij belast, was obedient geweest en niet gekekelt omdat mijn quartir klein was,
oock omdat de Vriesen niet bij mij waeren alsoock omdat ick Swartsemburchs quartir
niet had gecommandeert. Ick mene oock om het lieutenant-generaelschap van de
ruyteri, dat ick mij daer soo moderaet had in gedragen. - Hij seide H.H. hadde het
selfs geseit, dat een groote eer en geluck voor mij is. - Hij seide oock, dat Ter Burch
het kleine hem en passant hadde verseeckering gedaen van hare constantie en
affectie. - Freulen van Hanau seide de Hessen souden uyt Oost-Vrieslandt niet
uytgegaen hebben, al hadden het de Staten-Generael geresolveert. - Madamoiselle
sijn [zien] eeten en mit haer gepraet, was lustich. - Nae den eten liet mij H.H.
binnenkomen, die heel lustich was, sprack van haere peerden en bauwen.

[79]
66

Mayus .
Vridach 2/12 maij. Desen nacht heel wel geslapen. - Bij de heer rentmeester van
de Reeckenkamer Nieupoort geweest, om hem te spreecken van de timmering
mijns saletz, die mij beloofde die saeck bie de heeren reeckenmeesters te sonderen.
- In de kerck geweest, mit graf Hendrick en Kuyn wesen wandelen. - Mit die twe en
andere heeren thuys gegeten. - Mit S.H. en H.H. wesen wandelen in 't Bosch, waeren
lustich. S.H. adt des avonts bij H.H. - De collonel Haulterive liet mij door Haultyn
seggen ick soude niet bekommert wesen, alles soude wel gaen, ick soud, en
niemantz soud bij mij bij Albertine worden voorgetrocken. - Deloge seid mij hij had
67
van de heer van Donau verstaen, datter een vierde brigade soude gemaeckt
worden en dat ick die soude leyden of commanderen. - Der quam tijding van
Bilderbeeck, dat monsieur de Turaine geslagen was van Mercy, commanderende
de Beyersche troupes. - Madamoiselle niet gesproocken, adt mit de princess-[royal];
ick adt des avontz mit freulen Moritz op het hoff.
3/13 maij saterdach. Desen nacht heel wel geslapen en gerust. - Bij de
horologemaecker geweest, een horologe bestelt. - De heer Loo bij mij geweest,
sprack mij van 't gouvernement van Emden en liet mij de brief sien van de magistraet
aen Haer Hochmoegende, seide oock wat sotticheit Haringsma had gedaen. - Een
brief van de heeren gedeputeerden gekregen, die ick S.H. liet sien, die se wel
aenstonde. - Ick adt mit S.H., die ginck wandelen, doch was niet mit hem en H.H. Bij de heer Spiring geweest, die mij veul seide van de Sweeden haere saecken en
hoe qualijck de staet mit
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haer coningin handelde en dat sie niet souden gekomen sijn tot houden van de
aliantie als gedwongen door haer eigen neringe ende profijt. Sijn dochter gaet
trouwen mit Donoy. - Madamoiselle gesien des avonts eeten, die vrolijck was.
4/14 maij sondach. Desen nacht heel wel geslapen. Mit S.H. twemael in de kerck
geweest, mit hem een weinich gewandelt. - Bij de coningin geweest, daer
madamoiselle Elisabeth mij van Hollandt sprack, [80] mij raedende die aen de handt
te sien kriegen, dat ick niet goedt vonde, om allerley jalousi wech te nemen en die
niemantz te geven, nota. - Madamoiselle bij de princess-royal gesien, was vrolijck.
- S.H. is bij de princess-royal geweest.
5/15 maendach. Desen nacht wel geslapen. S.H. seide mij gister op sondach,
dat S.H. prins Wilhelm vandaech die van Maestricht sal te Hanuy bejegenen en dat
sie daer sullen bij S.H. komen, een groote voorsichticheit van S.H. om dat volck
seecker oover te brengen, 40 compagniën peerden haer tegen te schicken. - Bie
de heer Musch geweest, dewelcke mij seide dat de steden passelijck mit Wymenum
tevreden waeren. - Dat hij S.H. geraden en S.H. hem belast Wimenum daertoe te
promoveren, want daer veul aen gelegen was. - Dat S.H. niet licht van opinie
veranderde en dat hij wat eigensinnich was, niet licht volgende wat men hem riedt
in polytique saecken, latende nu veul op sijn credit en authoriteit aenkomen, waerdeur
hij die van Hollandt dicwils offenceert, die sich dan tegens S.H. opynatreeren en
stellen. Seide dat S.H. hem selfs geseit hadde, dat de heer Musch hem wel in
tachentich saecken voorseit hadde 'twelck hem soud wedervaren, en dat hij het op
het lest altijt soo bevonden had en sijne resolutiën en opiniën had moeten
veranderen. - Oock seide Musch, dat S.H. nae sijne meinning niet wel had gedaen
om Knuyt sulcke resolutie te geven, want die van Hollandt dat all ten quaetsten S.H.
afnemen, 'tgene tegens de Deensche tocht gaet. - Sijn meining was, als S.H. woude
de manier van sijn heer vader prins Wilhelm wat gebruycken, hij soude de steden
mitterijt weder gewinnen mit soeticheit. Prins Wilhelm had vier hoffmeesters om de
burgemeesters te tracteren. - Hij ordeelde oock, dat S.H. prins Wilhelm yet te doen
soud krigen nae sijn heer vaeders doot. - Seide datter 30 goede groote
oorlochsschepen nae de Sondt gingen, die de Deensche schepen wel sullen durven
aentasten en sijn veul beter als verleden jaer. D'agent Tancke is bij mij geweest,
seit dat de coninck tevreden mit desen staet te accorderen, gelijck het geweest is
anno 1628, soude niet toelaeten de pasagie door de Sont sonder toll te [81] betalen,
gelijck de Hollanders voorwenden en betalen in 't wederomkomen voor beyde
68
passagiën, stridende tegens sijne regaliën ende olt heerkommen . - Mit S.H. wesen
wandelen in 't Bosch, die heel vrolijck was. - H.H. gesien, die oock passelijck lustich
was. - Mit madamoiselle des avonts gegeten, die heel vrolijck was; sat recht tegens
haer oover.
6/16 dingsdach. Desen nacht wel geslapen en gerust. Ick worde Godt loff en door
Godes genade nu alle daghe beeter, stercker en krieghe mijne gesontheit heel
weder, dat ick hoop sal continueren, om S.H. in 't leger op te wachten, sijne bevelen
te achtervolgen, hem te dienen, alsoock het vaederlandt. - Bij de heer Verboldt
geweest, doch vond hem niet tehuys. Mit Saint-Ibar wesen wandelen. Bij de
Rijngravin
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geweest, daer wij seer vrolijck waeren. - Mit S.H. en H.H. nae Honselerdijck gegaen;
het was geen fray weder, doch waeren H.H. vrolijck en lustich. Madamoiselle adt
des avonts aen taefel in 't voorhuys, was vrolijck, madamoiselle Portugal, Gleser
en ick. 7/17 woensdach heel wel geslapen, mit S.H. in 't Bosch wesen wandelen; 't
was quaet weder. Nae den eten mit Haer Hocheiden wesen wandelen, om 6 uiren
gespeult mit H.H. en 100 gulden verspeult, madamoiselle 50, Deschands 70. Gleser
won 300 gulden. Aen taefel was madamoiselle lustich; had het geluck lang mit haer
nae den eeten te spreecken. H.H. kreech den brief van de Reeckenkamer.
8/18 donderdach heel wel geslapen. Mit S.H. des morgens wesen wandelen; H.H.
ginck tegens den avont wandelen, het was uytermaten schoon weder, mit de koetz
en te voet. Nae den eeten deed madamoiselle mij de eer en lass mij yet voor in
Ariana en was vrolijck. - Prins Wilhelm quam gisteravont laet te Honselerdijck, ginck
donderdach weder nae Den Haech en quam des avonts weder te Honselerdijck. Graf Hendryck, Haulterive en veul andere waren heel spijtich en jaloux, dat ick alleen
nae Honselerdijck was mitgenomen.
9/19 vridach mit S.H. wesen wandelen nae de Orangiënpolder en in 't Bosch;
H.H. ginck oock in 't Bosch en quam S.H. tegen, die sach vischen. - Tegen den
avondt ginck S.H. mit H.H. weder nae Den Haghe; H.H. bevond sich niet wel. Ick
adt des avonts mit madamoiselle, die lustich was, sach de grevin van Nassau. De
heer van Brederode quam in De Haghe.
10/20 saterdach mit de heer van Haultyn om ses uir nae Voorburch gereden in
een galop, om te sien of het mij wel soude bekomen, en vond mij Godt loff gantz
niet moede. - S.H. en H.H. gingen bij de vrau van Donau eeten. Madamoiselle sadt
in mijn koetz. Ick sach madamoiselles Albertine en Henriette, broch madamoiselle
weder tehuys. H.H. hadt groote pijn en was heel qualijck te pas. - Ick adt des avonts
mit de heer van Brederode bij de heer van Asperen.
11/21 sondach mit S.H. in de kerck geweest; de heer van Brederod, Solms, graf
Mauritz aten bij mij; de heer van Brederode vertrock, om nae Rammekens te gaen
69
bij de troupen,... compagniën te voet, achtien te peerdt; het voetvolck is van alle
natiën, door lieutenant-colonels geleit.

[82]
De ruyteri [onder leiding van] Talmont, Haersholt, viconte. - Brederod woste het
dessein noch niet, meinde het was het dessein bij Brugge ofte op Antwerpen, daer
men omtrent Dendermonde door de Schelde kan komen. - Prins Wilhelm seide dat
hij niet wel stond mit Florentine en seer wel mit Ammeli, die hem goede belofte had
gedaen om van haer hair verseeckert te willen geven. - Mit S.H. wesen wandelen.
- De princess-royal sijn [zien] eeten. Madamoiselle onderholden, die lustich was. Mit Dechands en Janville gecollationneert, en droncken eens lustich om
madamoiselles gesontheit.
12/22 maendach mit S.H. gegeten. Beversweert seide mij, dat S.H. het heele
corpus van het leger bij sich hielt die verleden jaer gehadt, en dat de heer van
Brederode maer van de nieuwe gelichte compagniën uyt de guarnisoenen bij
Rammekens solde vinden.
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- Bij de kleine madamoiselles geweest. H.H. is heel qualijck te pass, heeft groote
pijn in haer sijde. - Mit S.H. wesen wandelen. - Mit madamoiselle des avonts gegeten,
was lustich.
13/23 dingsdach te Rijswijck geweest, de peerden gesien, daer een ruyntjen, dat
Carabijn heet, en noch een hengst, die hem gelijckt, heel fray en schoon waeren.
De Pool is de beste springhengst. - Mit goedt geselschap tehuys gegeten,
gedroncken en mit de heer van Zulestein lang gepraet. - Mit S.H. wesen wandelen,
en liet mij voor de prins van Talmont sitten in sijn koetz. - Mit Maucken gegeten.
Madamoiselle daernae gesien. S.H. des avonts mit de koetz gewandelt, was lustich.
14/24 woensdach heel wel geslapen. De heeren reeckenmeesters
aengesproocken, die mij goede antwoort gaven aengaende het salet. - Graf Mauritz
stond het oock toe. - Bij de Rijngraf gegeten, bij Seer geweest en niet wel gehauden.
- Mijn schulden en saecken naegesien. - Madamoiselle sien eeten bij de
princess-royal. - De heer Ripperda sprack mij van het Oostfriesche werck, begeerde
ick soud Roorda spreecken en disponeren om de handt te hauden aen de secrete
resolutie en de evacuatie. - H.H. niet gesien.

[83]
15/25 donderdach wel geslapen; het is Hemelvaertsdach. - Mit S.H. in de kerck
geweest; H.H. is niet in de kerck geweest, was niet wel. - Des naemiddachs in de
kerck geweest. Bij de grevin van Nassau geweest, de coningin, vrau van Somersdijck.
- H.H. gesien, was passelijck. - Mit madamoiselle gegeten, lang bij de princess-royal
geweest. - Het is vandaech den dach van randevous geweest.
70
16/26 vridach heel wel geslapen. H.H. vertreck van desen morgen afgeleit, en
komen mit groote hitse des avonts te 's-Ghravenweert. - Ick deed mijn adieux aen
de residenten en ambassadeurs des naemiddach, aen de dames en coningin. S.H. prins Wilhelm, prins van Talmont, graf Hendrick en ick saten in de princess
coetz, van de princess-royal, vrau Stennop.
17/27 ginck de princess-royal mit S.H. uyt Den Haghe om half ses op de coetz
sitten, en quamen om 1 uir te 's-Ghravenweert, daer H.H. in 't jacht was, maeckten
't seil en quamen om 5 uir op de Swaelue aen lant, te half negen te Breda, sijnde
de ruyteri tuschen Breda ende de Swaelue; H.H. en de dames waren moede van
de groote reise; Sell niet gesien.
18/28 sondach is S.H. noch H.H. niet in de kerck geweest; H.H. gesien. Mit Sell
gegeten. De ruyteri van Breda ginck nae Bergen.
19/29 maendach mit S.H. prins Wilhelm op de jacht geweest; mit Crock gegeten.
S.H. en H.H. gingen in het Mastebosch wandelen, dat heel fray nu is, doordien daer
schoone breede alleën in sijn gemaeckt, S.H. hebbende veel boomen in de wech
staende, laeten afhauwen, daerdoor het grooter schient te wesen; daer is oock een
viver in, en quaemen Haer Hoocheiden eerst om half achten thuys. - Mit Sell gegeten;
H.H. was heel wel desen dach.
20/30 dingsdach heel wel geslapen en ben nu heel wel, Godt loff en danck, heb
mijn sterkte en kracht haest weder, soodat ick hoop door Godes segen ende genaede
haest gesont te sijn om, S.H. commandementen in 't leger ontfangende, wel te
kunnen
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achtervolgen en uytvoeren. - S.H. sprack mij om eenich volck van de Vriesen nae
den Rijn te schicken, oock van de Waelen en dat Oenema oover die 18 compagniën
neffens Zijl soude commanderen. - Mit S.H. gegeten. Sell gesien.

[84]
71

S.H. ginck in 't... wandelen, dat heel fray en aengenaem is, en quam te peerdt
wederom. - H.H. gesien, was Godt loff passelijck. - Mit Sell gegeten, en seid mij
Deloges van een rancontre van freulen Mauritz mit Sell en dat prins Wilhelm seide
hij wiste wat sij seide, en swoer daerop, 't was dat Sell een man te veul aensach,
want Sell hadt geantwoort, ick kan mijn oogen niet altijt op één plaetz hauden, en
sach Sell niet meer sooveul om sindt dat geswetz als mit scrupeul ende haesticheit.
Freulen Mauritz is quaet, dat men haer niet genoech opwacht en caresseert, en
doet het uyt spijt en yalousie. 't Is niet quaet, want daermeed, hoop ick, sal se niet
gewinnen, maer sal meerder voordeel voor den anderen sijn. Men moet dese saeck
wat naesien en derop letten mit voordacht.
21/31 woendach heel wel geslapen. Om de stadt van Breda gereden, alwaer 14
bolwercken om de stadt sijn, 2 om 't casteel, 37 stucken om de stadt, 12 groote op
't casteel, behalven wat in 't magasijn is. Der sijn veul hoornwercken, ravelijns en
buytenwercken, contrescharp, op sommige plaetzen twee contrescharpen. De helft
van de stadt is rondtsom mit groote dicke palissaden pesett; de ander helft sal
gemaeckt worden; der is een goede hegge van doornen rontsom. Der sijn drie
poorten om de stadt, elck mit vier optreckende bruggen, 1 op 't casteel, oock mit
optreckende bruggen. - Daernae in de kerck geweest. - De Staeten sijn bij S.H.
geweest. Destrades is gekomen uyt Vranckrijck. - S.H. ginck alleen in 't bosch
wandelen te peert, H.H. niet. - Des avonts mit Sell gegeten, die altemits noch omsiet,
doch mit schrupul om Maucken en graf Hendrick.
22 maij/1 junii donderdach de Staten bij S.H. geweest. S.H. wesen wandelen nae
de Warande. H.H. mit S.H. naemiddach mit de coetz uytgereden. De Rijngraf van
Tilborch hier geweest. - Madamoiselle een braselett verloren mit een diamanten
slootjen van S.H. - Mit Sell gegeten, siet mit schrupul om. - Destrade seit dat het
leger van den coninck van Vranckrijck sterck is 16 duysent man te voet, 8 duysent
peerden, dat S.H. den 1 junii behoorde in Vlaenderen te sijn.
23 maij/2 junii vridach in de kerck geweest. - S.H. wesen wandelen; Destrade
seyde mij, dat se 16 mille te voet en 8 mille te peert waeren, souden in het landt
trecken, een stercke plaetz belegeren oft slacht leveren. Gassion en de beste officiren
waeren daerbij, seide S.H. moste den 1 junii op 't randevous oft Vlaenderen sijn
geweest.

[85]
Meende S.H. soude Antwerpen belegeren. De heer van Brederod soude maer
diversie maecken en op twe à drie plaetzen landen, om den viant daerhenen te
trecken en van Antwerpen af. De viant meint het is een feinte en dat S.H. gaet nae
Stevensweert en Maes. - Prins Wilhelm seide mij van vrau Slabata, freulen Solms
haer te hebben en stond wel mit beiden, dat se van malckander jaloux waeren en
71
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gekregen, had sijn brif in plaetz van madamoiselle oovergegeven. - Nae den eeten
gincken Haer Hoocheiden wandelen in 't Lysebosch; ick satt bij Sell, die mij seide
om mijn broeder gekreten, woste oock dat se tsaemen souden trauwen, oock dat
in Den Bosch de huylijcksvoorwaerden waeren verbrant door H.H., die sie seide
72
dertegen was; S.H. woud het hebben voor 't leger ; was heel vrolijck; ick kreech
een stockjen, dat se geknaut, settende het op mijn hoet, daernae noch één, 'twelck
op haer rock liet vallen; sprack heel lang mit haer nae den eeten, nam mijn
afgescheit, seide haer noit te sullen trauwen, gaf haer te verstaen mijn liefde, doch
wolde het niet aennemen ofte verstaen. Ick seide haer van freulen Mauritz froideur,
dat se gemerckt had, en wol freulen Mauritz mij niet aensien.
24 maij/3 junii saterdach mit S.H. prins Wilhelm nae Tilburch geweest, quamen
om 7 uir weder tehuys; mit Sell des avonts gegeten, die mij de eer deed en seer
wel tracteerde, sach altemitz om, doch mit scrupul. - Prins Willem seide mij, dat hij
van drie jonge dames het hair had, dat hij Florentine schilderi had laeten copiëren,
dat hij Willemine het liefste had, die hij soo dicwils custe als hij woude, alleen sijnde,
en de borstjes tastede, dat haer vrau moeder [Margaretha van Gent] niet woud
hebben dat se alleen bij prins Willem was, doch dat sie het allebeide sochten; de
grevin incomende, maeckte prins Wilhelm den slaepert in H.H. camer; Willemine
liep nae de tafel, adt mit freulen, Sel mit de princes-[royal]. - Ick moet Sell gaen
genacht seggen, verhaelen hetgene voor desen geseit heb en bidden haer altemitz
op haeren getrausten diener te dencken ende dat, alse in 't spiegel siet, soo een
soete dame, omdat ick niemantz heb die haer aen mij sal doen gedencken, oock
te bidden een plaetsjen te hebben in haer goede gratie.
25/4 sondach pingsteren H.H. in de kerck gebracht, naemiddachs weder in de
kerck geweest. Mit freulen Mauritz sitten praten. S.H. reedt uyt, doch ick ginck niet
mit hem; H.H. onderhauden. Mit prins Wilhelm bie Krock gegeten; Sel adt bij de
princess-royal, die ick opwachte een tijtlanck.
26 maij/5 junii maendach H.H. weder in de kerck gebracht; Goedthals preeckte;
nae de predicatie lang mit Sel gepraet en de graf van Stirum. - Des middachs gingen
Haer Hoocheiden bij monsieur d'Haulterive eeten en waeren heel vrolijck; Sel sach
altemitz noch om mit scrupul; nae den eeten onderhiel Sel en nam afgescheit, doch
was froid. - S.H. en H.H. gingen daernae wandelen; mit Sel gegeten, sach altemitz
eens om; prins Wilhelm vertelde mij bij Hauterive, hoe hij mit Willemine stond, die
hem geschreven had; mocht sooveel kussen als hij woud, had haer belofte gedaen
van sich deechlijck te hauden, had van een brief of handtschrift gesproocken. Seid
mij oock van sijn leder, van sijde gemaeckt, oock van sijn schult en credijt; Sel sach
noch op end om.

[86]
Van de princess-royal afscheit genomen.
27 maij/6 juni dingsdach is S.H. mit H.H. uytgereden en hebben de ruyteri sijn
73
[zien] marcheren; H.H. ginck mit tot op de heyde,... genaemt, daer se aeten.
Vandaer ginck H.H. nae Breda, S.H. nae Bergen, die te acht uir daer quam; Sel
sach noch altemitz op
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aen taefel. Ick seide se genacht, doch sie wol mij niet aensien noch antwoorden,
deed niet als lachen; weet niet wat dat seggen wil. - S.H. seide, als madamoiselle
d'Orange in de coetz ginck, ick moet dese fraye dame voor het leste mael eens
genacht kussen. Madamoiselle begost haer traentjes te laeten uyt sien komen. S.H.
woud de princess-royal handen kussen; sie presenteerde hem den mont.
28/7 woensdach S.H. wesen wandelen nae de schepen; des naemiddachs S.H.
oock gewandelt in de coetz aen de fontain; all het voetvolck quam vast aen het hooft
te Bergen. - Des avonts mit Haulterive lang gepraet, die mij seide dat hij meinde
S.H. soud mij een honorable employ geven en mij soecken voor te trecken off S.H.
mocht noch scrupul maecken van 'tgene bij mijn broeders doodt geseit was, dat hij
op de vleeschbanck was geleit. - Destrade seide mij de ruyteri soud hier incomen;
men soude de poorten sluyten en maecken de myne of de ruyter te scheep solden
gaen, en dan 's morgens gemarcheert. - T'Antwerpen is groote vreese en
74
bangicheit .
29 maij/8 junii donnderdach S.H. om de stadt gereden. Prins Wilhelm hier geweest,
75
die tot Wou brocht en gaff hem mijn Nobeltje . - Graf Hendrick en Solms seiden mij
van het freulen van Stirum, wat graf Mauritz aen S.H. en H.H. had geseit. Mit de
ritmeester Dona daernae daerof gesproocken, en waren het niet eens. - Kuyn seide
hij had 46 mille.
30/9 vridach in de kerck geweest. Bij de heer Roorda geweest, die mij seide dat
S.H. noch bij sijn resolutie bleef om op de Brabantse sijde te landt te gaen, oock
om yetwes mit schepen te doen. - Bij de heeren Staten gegeten, daer se mit de
heer van Wimmenum malkanderen quelden; bij de vrau van Beverweert geweest.
S.H. wesen wandelen. - Desen avondt kreech S.H. tijding, dat de heer van Brederode
een fort [Miseria] hadt ingenomen op de Moervaert.

[87]
31 maij/10 junii saterdach liet S.H. alle colonels bij sich komen en seide haer dat,
dewiel door des heeren van Brederodes goedt succes men yetwes kost voornemen
en dat S.H. dessein was Antwerpen oft Hulst off eenige andere plaetz te attaqueren,
soo vraechde hij, off het beter was door Brabandt te landt te gaen, maecken een
brugge oover de Schelde, om Antwerpen te belegeren, en sich met de heer van
Brederode te conjongeren, de brug gemaeckt sijnde. - Off ten anderen nae het Sas
te gaen, te landen, sich mit de heer van Brederode te conjugeren, midden in haer
landt te gaen, daer Hulst, Antwerpen, Gendt, Rupelmonde, Dendermonde hem
dienen kosten tot belegering. - 't Eerste desein was periculeux, seide S.H., omdat
1000 man u de pasagie souden kunnen verhinderen, het ander, de Schelde breet
sijnde en soo wijt, dat men mit canon daer niet oover kan schieten. - Vraechde de
graf van Solms eerst, die seide dat hij sich mit de heer van Brederod soude
conjongeren, omdat het het seeckerste was. S.H. soude daerdoor de troupen van
de heer van Brederode verseeckeren en hebben gelegentheit om een van die
genoemde steden aen te tasten. - S.H. vraechde mij daernae. Ick seide dat ick
meinde S.H. soude sijn vivres beter langs Brabandt krieghen als daer de heer
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van Brederode was, dat ick niet wost off de Schel breet was, oft men der niet door
kost rijden of gaen, dat mij docht duc d'Alenson wass er door gemarcheert. Daerop
seide S.H. van neen, de Schelde was heel diep en wijt, dat gheen musquet of canon
daeroover soude kunnen schieten. Soo concludeerde ick, dewiele de brug niet licht
was te maecken als mit groot ongewisheit van de uytkomste, dat bij de heer van
Brederode te gaen seeckerder was, soo soude mijn opinie sijn sich bij de heer van
Brederode te vervoegen, alwaer S.H. sijn dessein nae gelegentheit des tijts cosste
formeren. - Haulterive wierd daernae gevraecht, die seide, op dese materie kan
men veul seggen pro et contra, doch alles wel ooverleit en bedacht, dunckt mij men
kan niet beter doen als sich mit de heer van Brederode conjungeren.

[88]
Daernae vraechde S.H. Ferens en alle colonels, die sich mit weinich woorden
confirmeerden mit Brederode sich te conjungeren. S.H. vraechde Beverweert het
lest, die oock van die opinie was. - S.H. ginck nae de schepen wandelen te peerdt.
- Nae den eeten aen de fontain mit de coetz; hij kreech tijding van Alfonso, dat de
viandt een attaque had gedaen op de heer van Brederode quartier en 't fort Miseria,
doch dat de viant 200 man had verloren. - S.H. schickte Beverweert, alle colonels
mit die schepen die vlott kosten worden, van Bergen des naemiddachs om twe à
drie uiren mit last te Phillippine te landen en nae Selsaten te marcheren en daer te
logeren en de heer van Brederode daervan te adverteren.

[93]
Junius. - 1/11 sondach is S.H. in de kerck geweest. Percheval quam van de heer
van Brederode, seide dat alles daer wel stonde en dat de wercken wel en in defensie
waren, dat Rummen en Schoenberch sich heel wel geholden hadden tegens 2
regimenten, die de heer van Brederode meenden het fort [Miseria] weder of te
nemen, swemmende door het water en repousserende den viandt, brengende haer
76
in disordre. - S.H. ginck om 3 uir scheep en maeckte seil, quam des avonts tot... .
2/12 maendach geseilt, en quam S.H. om 3 uir op 't Sas en om 5 uir te Selsaten,
deed de tour van de front van 't leger, dat in bataille logeert. - Ick reedt mit monsieur
Huygens noch nae de heer van Brederodes quartir, alwaer wij sagen hoe ons volck
de Moervaer, een gracht van een retranchement, het retranchement en daernae
de gracht van een begonnen fort hebben gepasseert en het fort ingenomen. Wij
gingen oock sien de wech nae Saffelen, die ick smal vond en leech, weyen aen
beide sijden mit slooten, soodat ick geen goede opinie had van die saeck en sach
niet hoe S.H. daeroover soude komen, om de situatie, oock omdat de viant tijt had
gehadt om sich te begraven, en seide tegens den graef van Solms, dat S.H. den
viant geen tijt moste laten om meerder te arbeiden, off het soud te laet worden, en
de viandt soud te sterck worden. Huygens meinde men soude door de weyen kunnen
voortkomen, vullende de slooten mit fassines, dat ick niet approbeerde oft kost
goetvinnen om de moyelijckheit en datter geen canon of bagagie mit kost gaen en
ruyteri heel qualijck.
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quartir en alles wel besichticht. - Ick reedt mit S.H. prins Wilhelm besien waer
Rummen en Schoonenberch den viant hadden gepousseert en de captein gevangen
gekregen. - Nae den eeten schickte S.H. Perseval uyt, om yet te recognosseren op
de wech van Saffelen, en gingen ettelijcke volentairen mit, daervan doodt bleven
Jeanveille, Dunay, Gevershan. De graf van Waldeck storf des avonts om 6 uir.
D'andere gequest. Perceval bevond den wech eng, leech, de weyen leech, de pas
gefortificeert, soodat hier niet te doen is voor ditmael. - S.H. prins Wilhelm kost sijn
tranen niet hauden oover graf Jacob [van Waldeck-Wildungen]; hij had hem lief. Haulterive seide mij, hoe dat S.H. soo goede myne kost hauden in alle saecken wat
hem ooverquam, behalven in sijn eigen interes, daer liet hij sich in amporteren;
behalven in dat point was hij perfect, was niet vraeckgyrich, maer wat méefiant. De Françoisen doen oock niet, soodat ick niet sie wat men doen kan dit jaer.
4/14 junii woensdach is het bededach; S.H. in de kerck geweest, nae den eeten
wesen wandelen. Des avonts quaem er tijding, dat de viant 3 schansen had verlaten
mit Sint-Marco. - Dorp, Boschuysen, Stelant aten mit mij. Men seide datter 2000
man te voet bij Beeck waeren gekomen en dat der Lorainsche en Crabaten oock
gekomen waren. 5/15 donderdach voor den eten seide collonel Aluva, dat de
keisersche Dorsten aen de Spaenschen hebben oovergelaten alsoock Meppen. De
heer Roorda ginck nae Vrieslandt, om gelt te halen. - Nae de middach ginck S.H.
wandelen. De heer van Brederod seide mij, dat graef Hendrick had geschreven aen
yemantz dat hij mit sijne troupen geslagen was. Spijck soud de brief bij graf Mauritz
gelesen hebben. - Graf Hendrick seid hij had hed noit gedocht. - De viconte seide
mij, hoe de heer van Brederode alles wel had gedaen en mit goet fatsoen, sonder
77
sich te troubleren of de offciren te gourmanderen . - Dat de heer van Brederode
eerst het woordt slechtjes uytgaf, liet neerstich wercken, verboot het bagagie te
laden en om elf uir des nachts gaf hij ordre om te drie uir dess morgens op de heyde
gereedt te staen om te marcheren, en doe nam hij het fort in van Miseri.
6/16 junii vridach bij de heer van Brederod gegeten. - 't Gene graf Hendrick soude
geschreven hebben aengaende de heer van Brederod, was door graf Mauritz abuys
geschiet, lesende voor Picolomini Brederod. - In de heer van Brederoots instructie
stond, en alles doen wat hij tot de meeste dienst en profijt van 't landt bevinden sal
nodich te sijn, daer ick voor houde dat het Saffelaer soude kunnen aengaen, daer
sich gefortificeert te hebben. De guide seide dat, als men te Saffelaer is, dat men
dan op de hoochte is en in geen leechte meer komt.

[95]
Graf Hendrick kreech een rink, een hartjen mit balsum, had de dame te Terburch
onbekent gesien, sich belooft en had van haer hair. - S.H. reedt nae het ruyterquartir,
die hij liet retrancheren mit 1500 man te voet, gecommandeert van 3
lieutenant-collonels. - Der quam een edelman uyt Vranckrijck, die seide dat het
Franche leger, niet konnende doorbreecken oover de rivir de Colme, was weder
teruggekeert nae Watene. 7/17 junii saterdach. Het retranchement voor de ruyter
iss desen avont verveerdich; S.H. besach het 's morgens. - S.H. ginck nae den
eeten wandelen in 't Sas. - Seide mij
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dat Ranzou was all oover geweest de rivir de Colme, doch de viant gaf hem gen tijt
en jouch se mit verlies van 300 man weder terug van 't regiment van Picardiën. Ick had desen naemiddach kaude van een dronck bier, daernae hitte van een koorts
en nam drinkel in om te sweeten.
8/18 junii sondach mit S.H. in de kerck geweest, bevond mij desen dach heel wel.
- Bij prins Wilhelm gegeten, die mij seide dat de graf van Waldeck en Willemyntjen
all oover lang waeren verlooft geweest. - S.H. wesen wandelen. 't Gene in graf
Hendrickx ring staet, is dat se hem belooft getrau te sijn, soolang dat sie leeft. - Ick
heb de durchloop gekregen. De graf van Stirum had questie mit Meerenholts.
9/19 junii maendach is het heel quaet weder geweest van windt, en ginck S.H.
den heelen dach niet uyt om den stoff. - Den edelman van Monsieur vertrock
wederom nae het leger.
10/20 junii dingsdach is het weder soo quaet weer geweest. - Kuyn is mit
gecommandeert volck uyt geweest, vond te Moerbeeck veul volck en goede wercken.
- Bij S.H. prins Wilhelm gegeten; hij seide mij dat de grevin [Anna van Baden-Durlach]
een geraecktheid had gehadt, als sij hoorde dat de graf van Waldeck doot was en
datt sich Willemine heel droevich aenstelde en lach te bedde. - Mit prins Wilhelm la
78
beste gespeult. - S.H. wesen wandelen door het Sas en soo weder nae huys, 2
uir gaen. - Ick had weder een weinich kaude en hitte, alteratie van de koortse; het
was den vierden dach, twe goede tuschenbeyden. - De viant schoot een lieutenant
doot van Weyers, quetste Van den Broeck.
11/21 junii woensdach. Wel geslaepen desen nacht, een weinich gesweet;
Beverweert seid datter noch 9 regimenten waren bij den viant gekomen en logeerden
aen de Suytley. - S.H. wesen wandelen. De heer van Somersdijck, M. Beverom,
Ornane, Almeran en sopen sich droncken en aten bij mij.

[96]
Des avonts bij prins Wilhelm gegeten. - De heer van Donau vertelde mij van sijn
broeder, dat hij sooveul hair had en soo goede fortuin bij de grevin van Stirum.
12/22 junii donderdach quam Dechand bij mij, seid mij hoe dat Gassion oover de
Colme was gekomen eendeels door surprinse, eensdeels par force en dat hij een
deel van 't Spaense leger had geslagen en was nae Mardijck. Picolomini liet sich
niet sien noch sijne ruyteri. - Hij sprack mij weder van de compagnie van baron de
la Ferté voor sich te krigen en sijn compagnie te voet aen Lepinez broeder te
vercopen. - Hij seid S.H. had eens geseit, men kan van geen mensch ordelen off
79
hij couragie heeft; het herdt is journaelié en komt van Godt. - D'Estrade quam bij
mij, seide mij hoe monsieur de Villetier was oover de Colme gekomen, en las mij
de brief voor van monsieur de Monstreul. - Ondertuschen dat wij soo spracken,
wierde te Gendt driemael salve mit geschut geschoten voor duc de Lorraine, die
mit sijne troupen daerdoor marcheerde; hadden ooverall daer se door quamen, seer
geplundert. - Ick adt des middachs mit S.H., die in de heer van Brederodes quartir
ginck, besach de schans Miseria en ginck nae Mennedonck wandelen. Ick sprack
lang mit de heer Huygens; hij meinde dat S.H. Hulst soud soucken te belegeren.
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13/23 vridach quamen de gecommitteerde van Haer Hoochmogende neffens de
heer van Brederod bij mij eeten en waren vrolijck. - Aen tafel sittende, quam monsieur
d'Armaveille, die seid mij dat een équier van Monsieur nae Den Haghe ginck, om
de Staten-Generael aen te spreecken, dat Tromp admiral-lieutenant mocht voor
Duynkercken komen, oock dat Monsieur aen S.H. had geschreven, du camp devant
Mardijck, en dat Monsieur Mardijck belegerde. - Willemine stelt sich heel droevich
aen oover de doot van de graf van Waldeck, en seit men dat se een geraecktheit
heeft gekregen van alteratie. - S.H. ginck wandelen de wech nae Assened. Ick adt
's avons bij de graf van Solms; Sulestein bleef in mijn huys tot 12 uir.
14/24 saterdach bij Ferens wesen eten, daer twe gevangen officiers waeren, een
Spaenjaert, don Josepho Cabrero genaemt, die mij de naemen seide van de
Spaensche colonels of maistre de camp.

[97]
Conte de Garcia, don Stephan Gomarra, don Gaspar Boniface, don Balthasar
Mercader, don George Castelby, in Vranckrijck gevangen sints Rocroy, don Pedro
Rocks, el conte Delimares, een Portugijs van grooten huyse, heel rijck. - Een meester
de camp heeft niet oover het regiment te seggen als in 't marcheren en logeren van
de quartiren. De capiteins vergeven haer lieutenants- en veendrichplaetzen absoluyt,
Castel Rodrigo de Campaniën. - Ter contrari een Duyts colonel vergeeft alles sonder
een captein te vragen, heeft oock de justicie aen hem. - Wij waeren bij Ferents
lustich en vrolijck; maeckte goede kenniss mit den Spaenjaert, dat een hubs, eerlijck
man is. - Elck regiment Spaeniër iss van 20 compagniën, elcke compagnie 150
man, behalven de Spaensche vier compagniën die in de castelen leggen. - Dockter
Rumph is desen dach gestorven door opium, daer hij in had gebeten.
15/25 sondach mit S.H. in de kerck geweest; nae den eeten wesen wandelen,
waer mijn peerdt seer sprong. - Mit prins Wilhelm des avonts gegeten en gespeult.
- Der quam geen tijding van de Spaensen of Fransen.
16/26 maendach bij graven Mauritz en Fritz geweest. - Mit graf Fritz bij den prins
van Talmont gegeten. - Weder aen het hoff komende, reedt S.H. uyt wandelen en
80
sach peerden piqueren . - Ick kreech desen avont weeder een alteratie van de
coortz op de dach van de quartaen. - Der is niet nieus gekomen van Mardijck.
17/27 seid mij een man van Maldegum, dat monsieur de Lorraine was voorbij
Brug gemarcheert mit sijn leger, dat se op 8000 man sterck maeckten.

[98]
Van Mardijck is niet gekomen. - S.H. reedt wandelen tot Rymen toe; de wagen sijn
noch niet all gekomen mit d'schepen.
18/28 junii woensdach ben ick bij monsieur d'Estrade geweest. - S.H. prins Wilhelm
adt bij den prins van Talmont. - Het regende den heelen dach. S.H. ginck niet uyt.
- Ick speulde pijcket den heelen naemiddach. - Des avonts ginck ick bij den heer
van Sulekum, die mij seide dat ick wagens solde krigen. - Seide oock datter yemants
te Gendt was geweest, die seide dat te Gent de poort achter een halve maen altijt
open
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stond en als men door het canael was, quam men in 't ravelijn, daer weinich wachts
is, in de poort en in de stadt en vandaer aen de groote poort, die men mit groote
hamers most opslaen, en op die manier soude men sich meester van de stadt
maecken konnen. Meester van de stadt sijnde, sijn aen de sijde van 't casteel duynen,
die het casteel comanderen, en soude men licht meester daervan werden, de ruyteri
en stucken mit voetvolck daerin gebrocht hebbende. - Seide oock hij meinde men
81
behoorde mit het heele gros te gaen nae Brugge, trecken den viandt sijn heele
macht daerheenen en als ghij se daer hebt, laet u volck scheep gaen, seilt nae
Calloo en den Oosteenschen dijck; ghij sult daer veul eer sijn als sij, want van Brug
tot Antwerpen een groote wech is, wel van 18 of 20 uiren gaens; langs Gendt om
te rucken en te water mit getije en goede windt kundt ghij het in weinich uiren doen;
daerdoor soud ghij der veel eerder sijn, doen u saecken eer de viant quame, en
marcheren nae ter Burcht, soo was Antwerpen heel van Vlaenderen afgesneden.

[99]
19/29 junii dondersdach wass ick bij de Staten te eten gebeden, doch ginck er niet,
vresende voor den dronck. - En ginck mit S.H. bij prins Wilhelm eten. - Vandaer
comende, ginck nae huys, kreech om 5 uir de koude, om 7 uir de hitte en had een
stercke koortse van de quartaen, stercker als oyt tevooren. - S.H. reedt nae de
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meulen van Assened wandelen; prins Wilhelm liep la barre te peerdt, en wordt
baron van Donau uyt sijn sadel gereden. Romerantijn en de cornet van de Rijngraf
liepen mit peerden opeen, dattet rammelde, en vilen allebey uyt de sadel; een peerdt
dat is lam geworden van de schock.
20/30 junii vridach ben ick niet uyt geweest, nam dess morgens om 4 uir een
vomitorium in, dat tot 7 uir opereerde, gaf 6 mael oover en had negen stoelgangen,
wierde veul gal en slijm quijt; ick hoop daerdoor genesen te sijn. - Graven Hendrick
en Fritz quamen mij besoecken. - Wijnbergen des avonts nae den eten. - De
Lorainsche leggen tuschen Gendt en Brug achter 't canael.
21 junii/1 julii saterdach adt ick mit S.H. - Ick ginck bij de graf van Solms verkeren.
S.H. ginck niet uyt. - Der quamen brieven van Mardijck, dat de circumvellatie gedaen,
dat se den 4 julii de aprochen solden beginnen. Picolomini had een bateri op de
duynen gemaeckt en schoot in Gassions quartir, en die van Mardijck schoten der
oock in.
22 junii/2 julii sondach was S.H. in de predicatie; vandaer ginck ick tehuys, omdat
ick de coortse vreesde, adt geen vleesch, bleef den heel naemiddach in, kreech om
6 uir een weinich alteratie van vrieseling, die duirde tot 7 uir, daernae weinich hitte,
die duirde tot half tien, doch was de coortse lang soo sterck niet als donderdaechs.
- S.H. reedt uyt wandelen, en der quamen 8 Italiaenen oover, waeronder 2
corporaels.
23 junii/3 julii maendach reedt S.H. om 7 uir naer Rodehuys en Mennedonck en
soo nae de heer van Bederoods quartir. - Ick adt bij de viconte neffens Brederod
en andere. Brederode seid mij S.H. klaechde oover de Staten, dat behalven de 11
tonne gauts d'Estrade 3 tonne gauts soud gelevert hebben, soud Brederod 15
duysent man gegeven [100] hebben om Antwerpen aen te tasten, S.H. van de ander
sijde om de brug te slaen.
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- S.H. had nu een dessein op Hulst, om Brederod mit een deel volckx voor te
schicken, om Nassau en Moervaert in te nemen. - Off op de Maes, daer geen volck
is, als hij de Deensche troupen kost krigen. - Ginck S.H. nae de middach wandelen.
- All is S.H. te Saffelar oover, moet te Exaerde noch eens oover de Moervaert en
dan oover de Deurme.
24 junii/4 julii dingsdach. S.H. heeft ordre laten geven om morgen te marcheren
en dat sich de soldaten voor vijf daghen sullen versijn mit broot. - Nae den eeten
ginck S.H. wandelen. - De heer van Brederode kreech ordre om te Wabbeke te
blieven mit de viconte en sijn voetvolck; hij wost gantz niet van den optocht, daer
hij seer quaet om was en fulmineerde.
25 junii/5 julii woensdach is S.H. gemarcheert om 4 uir in sulcke ordre, eerst vijf
regimenten ruyters, S.H. sijne guarde te peert, die te voet, 6 stucken mit haer
toebehoor, de Engelse brigad, [8] regimenten sterck, daernae de Fransche brigad,
[8] regimenten sterck, daernae de Schotten, negen regimenten sterck, daerop S.H.
bagagie en de hooftofficiren, d'artileri en haer train, de bagagie van 't leger, graf
Mauritz mit 6 regimenten ruyter; het regende den heelen dach. - S.H. deede de tour
van 't quartir en besach de wachten. - Liet soldaten commanderen om de straten
op te graven. - De heer van Brederod seid men liet hem daerom daer, als hij klaechde
oover de vivres, dat men dan alle last op sijn schouderen solde leggen dat het fort
Miseria verlaten was, en was heel ontstelt en ongeduldich. Ick had weder alteratie
van de quartaen.
26 junii/6 julii donderdach heeft het volck gecomandeert sijnde, de wegen
opgegraven; het continueerde quaet weder te wesen, doch hutteden sich de soldaten.
- S.H. ginck voormiddach en naemiddach wandelen; der quam andtwoort van den
hertoch van Loraine, die seide dat sijn leger sich wat refraicheerde en soud daernae
nae Mardijck gaen.
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27 junii/8 julii vridach is S.H. in 't ruyterquartir geweest te Bassevelden, adt bij
prins Wilhelm; tehuys comende, ginck hij noch wandelen, om de Franchen te doen
verleggen.
28/8 saterdach is S.H. om 6 uir uytgereden in 't Franche quartir, om dat te
veranderen, sijnde niet op een front en te eng gelogeert. - Der comt tijding, dat den
coninck van Engelandt gantz geschlagen is.

[101]
En datter 4000 gevangens sijn binnen Londen gebrocht. - Remon quam van Mardijck,
seide dat de viandt alle de buytenwercken hadt verlaten, oock het hauten fort mit 4
stucken geschut, en dat se de plaetz haest souden hebben, sijnde klein van begryp
en maer 700 man daerin. - Monsieur le duc d'Orléans schrief aen S.H., dat Lamotte
aen de Françoisen was oovergegeven. - Dat le comte de Haercourt de rivir Segro
gepasseert, de Spaense geslaegen, 1500 gevangen neffen 150 hooftofficiren, den
generael, geschut en bagagie, 2000 op de plaetz doot, neffens de generael van
d'artillerie. - S.H. reedt wandelen; ick ginck niet mit, speulde, verloor hondert gulden.
Ick had gans weinich vermaning van de koortse ofte niet. Nam yet in om te sweten.
29 junii/9 julii sondach S.H. in de kerck geweest, nae den eten wesen wandelen.
- Men
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seide dat den hertoch van Loraine gemarcheert had nae Duynkercken. - De
secretarius Junius dotelijck kranck.
30 junii/10 julii maendach S.H. naemiddach wesen wandelen. Den viandt heeft
alle de bomen ofgehauwen op de wegen die na den Langebrug ofte Gendt gaen,
en drie cruysweegs oover malckanderen geworpen, soodat men te voet noch te
peerdt niet daerdoor kan.

[107]
Julius. - 1/11 julii dingsdach iss S.H. voormiddach wesen wandelen. Men seit dat
S.H. de 4 dusent Denen gern woude gebruyck in 's lantz dienst. - Nae den middach
weder nae Assened. - Der quam des avonts tijding, dat Mardijck voorleeden sondach
den 29 junii/9 julii was oovergegeven aen Françoisen. - S.H. heeft van elck brigad
600 man laten comanderen om het retranchement te sluyten. - Ick kreech tegen
ses uir een kleine alteratie van coortse, doch had niet te beduyden; ick bleef tot tien
uiren op, had gansch geen moedicheit of pijn in de leeden.
2/12 woensdach. De circumvallatie van 't leger wierdt voltrocken. - Der wierdt aen
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S.H. geseit, dat 6 capteins hadden tuschen 't Sas en Wabbeecke 15 Crabaten
gejaecht. - Ick heb mit S.H. gegeten. - Ick had desen dach de eer een brief van H.H.
te krigen. - S.H. deed des naemiddachs de tour van 't leger. - Der was niet nuys.
3/13 julii donderdach de prins van Talmont bij mij gegeten en graf Solms. - De
heer van Brederod hier geweest, die mij een brief liet sien, daerin S.H. hem schreef
dat het Keisersfort heel was ingevallen en dat hij sien soude, of hij het kost innemen;
hij seide het lach aen de heyde, en sonder ruyteri kost hij het niet doen. - Den
lieutenant quam van Mardijck, seid de viandt was maendach daeruyt getrocken,
latende 9 veendels achter, hadden sich uytermaten slecht gedefendeert en sonder
stucken. - Der komt een colonel te peert bij S.H. op de wach, bij prins Wilhelm den
majoor. Sulestein ginck nae Mardijck, Monsieur geluck te wenschen vanwegen S.H.
mit de verovering.
4/14 julii vridach heb ick S.H. gesproocken aengaende het transport van ritmeester
Haren. S.H. stond toe, dat Randwijck majoor wierd, doch sijn soon, seid S.H., was
te jong en te klein. - S.H. hielt daervoor, dat de Françoisen niet veul mit Mardijck
gewonnen hadden. - S.H. adt bij de graf van Solms; ick adt er niet, omdat ick de
coortse vreesde, doch kreech se niet, kreech alleen de alteratie van de pols. - Ginck
niet uyt, verloor hondert gulden mit verkeeren.

[108]
5/15 julii saterdach bij prins Wilhelm wesen eeten, daer gespeult. Mit S.H. wesen
wandelen. - Der is niet gepasseert. - Der is tijding gekomen Junius, secretarius van
S.H., ooverleden is.
6/16 julii sondach mit S.H. in de kerck geweest. - S.H. wesen wandelen nae Gendt
toe. - De heer van Donau seid dat S.H. de caert van Gendt voor sich had en dat hij
meinde het soude noch op Gendt gemunt sijn. - D'Estrade was qualijck tevreden,
dat men niet uytrichtede, klaechde oover de veranderlijckheit van S.H., sijn
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lancksaemheit ende gecacheertheit , woud nae Vranckrijck gaen den 15 augusti.
84
85

Crabaten: een regiment Kroaten in dienst van de vijand.
Gecacheertheit: heimelijkheid.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

150
7/17 maendach isser niet voorgefallen. S.H. reedt nae den eten wandelen. Gaf
ordre, dat niemandt meer bagagie soude bij sich hauden als daer hij mit marcheren
kost. - Ick adt desen dach niet uyt vreese van de coortse, ginck den heer Iselstein
besoecken, die de colijck, 't graveel en podegra tegelijck had. - Ick was door de
genade en segen Godes soo geluckich, dat ick de coortse gantz niet kreech.
8/18 dingsdach. S.H. seid mij voor de middach, dat Stricklandt hadt audiëntie
begeert bij H.H.M. en dat Booswel sich daertegens opposeerde, omdat het tegens
en tot ondienst van S.M. soude strecken, dat drie provinciën daertoe inclineerden,
de vier niet, begeerde ick soud aen die gecommiteerden van Vrieslandt schrieven,
dat se die audiëntie souden gelieven op te holden ende schrieven aen haeren
principalen [Staten van Friesland], om maer tijt te winnen. Vosbergen waere tot de
audiëntie genegen. - Ick liet S.H. mijn brief aen de heeren sien, die hem wel geviel;
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schreef in 't particulier aen de heeren Roorda, Sminia, Veltriel . - De heer van
Brederod laet een werck maecken te Wabbeeck om de kerck. - S.H. wesen
wandelen. Der quamen twe overlopers van duc de Loraine.
9/19 woensdach S.H. niet gesien; men seid dat hij melancolisch was. - De heer
van Brederod seid mij, dat het op Dam gemunt was, dat Eerentruyter [109] voor
soude gaen mit 1600 man, om te sien oover de saut en soet te komen. De heer van
Brederode sal des nachs volgen van Wabbeeck en komen te Moerkerck bij ons en
laten 20 compagniën te Wabbeeck. - Der sollen drie quartiren sijn, S.H., Brederode,
graf Wilhelm, sondach marcheren. - De heer van Brederod sprack mij om de graf
van Solms ritmeester te maecken van Haren sijn compagnie. - S.H. prins Wilhelm
heeft gesocht om mit een trop te voet en te peerdt nae de Maes te gaen, om de
viant daer te surpreneren end een diversie te maecken. - Prins Wilhelm gaet nu
veul mit Beversweert om en haut lange conferentiën mit hem. Der quam tijding, dat
generael Mery doot en heel geschlagen was van de geconfedereerde.
10/20 julii donderdach prins Wilhelm bij Horologe gegeten; ick sat aen tafel en
adt niet, omdat het mijn quaden dach was, doch Godt loff, ick kreech gheen alteratie
en adt des avonts om acht uiren lichte spijse. - S.H. wesen wandelen; der is niet
nuys.
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Zowel het parlement als de royalisten hadden een diplomatiek vertegenwoordiger, een resident,
in de Republiek. Walter Strickland vertegenwoordigde het parlement en Sir William Boswell
de royalisten. Het toestaan van een audiëntie in de Staten-Generaal zou als een diplomatieke
erkenning van het bewind van het parlement gezien kunnen worden. In 1643-1645 hielden
de Engelsen veel schepen van de Republiek buiten Nederlandse wateren aan. De
extraordinaris ambassadeurs Boreel en Renswoude en ambassadeur Joachimi trachtten te
bemiddelen. Begin mei 1645 brachten zij verslag uit aan de Staten-Generaal. Het Engelse
parlement kwam direct in actie en liet Strickland een uitvoerige verklaring opstellen. Vervolgens
verzocht Strickland audiëntie bij de Staten-Generaal om zijn verklaring toe te lichten. Aitzema
meldt dat in eerste instantie Gelderland, Holland en Friesland de audiëntie van Strickland
wilden toestaan en dat de overige vier provincies eerst een nader onderzoek wensten. Boswell
protesteerde en zei dat het parlement geen wettige regering was. Aitzema meldt dan: ‘Self
wierde beleyt dat graef Willem uyttet leger schreef aan de gecommitteerde van Vrieslandt
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gheresolveert hem d'audientie toe te staen: gelijck hij oock in Vrieslant, te vooren sijnde,
audientie in de vergaderingh van Staten hadde ghehadt. Alsoo bleef die audientie achter:
dies Stricklandt, gelijck meermaels te voor sich addresseerde aen de vergaderingh der Staten
van Hollandt; ende heeft aldaer gelesen gemelde lange declaratie’. Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, VI, 74-77.
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11/21 julii vridach isser continuatie gekomen van de slacht en defaicte der Beyersen.
- Men sprack om den hertoch van Loraine gelt te geven, dat hij S.H. Gendt of Brug
of de passagie oover het canael soud geven. - Oock dat de Francen nu den oorloch
wel voerden, nu dat se aen des zee kant bleven, want daermit nemen se den viant
de trafijc en kunnen se beeter bewaren als de groote lantsteeden, want die meester
van het velt is, die kan die wedergewinnen, de zeesteeden soo licht niet. - Der gaen
veul coopluyden en burgers uyt Antwerpen wonen, omdat de trafijc daer ophaut,
oock omdatter geen gelt is in 't landt; de Spaensche soldaten gaen mit menichte
bedelen lanks straet. - De keyser [Ferdinand III] heeft van vier millioen twee
gekregen, soodat de Spaense haer voetvolck qualijck kunnen betalen; het
ammunitiebroot begint oock te manqueren, en sijn der all 4 of 5 commisen van 't
broot banquerot gespeult. - S.H. wesen wandelen. Gaf ordre uyt, dat alle colonels
om half seuven aen sijn huys souden wesen. - Obdam heeft verlof gevraecht om
nae Spae te gaen.
12/22 saterdach. De coronels quamen, en vraechde S.H. haer, of het meer eer
soude sijn het fort Miseria te holden en mit 20 compagniën besetten dan of hij het
soude quiteren, sijnde sijn meininge [110] het fort doch te quiteren als hij uyt
Vlaenderen ginck, om het nivers toe nodich, sijn achter dat canael noch twe wateren.
- Vraechde den graf van Solms, daernae mijn en alle de colonels, die alle seyden,
dewiele het S.H. doch wolde verlaten, dat hij beter deed dat hij het nu verliet dan
20 compagniën daer te laeten, die den viandt strackx soude aentasten, slechten
accord geven en maecken daer meerder gestanck off dan of se een groote schans
off stadt gewonnen hadden. - De heer van Brederod is ondtboden. - Bij S.H. gegeten.
S.H. wesen wandelen. Ick sprack mit de heer Spijck, die mij seide hoe S.H. afginck,
dat hij hem 3 à 4 mael had gesproocken ende dat hij heel mal appropos antwoorde,
soodat hij vreest dat het S.H. niet lang sal maecken. Had quaede opinie van dit jaer,
dat S.H. niet doen soude. - Hadt voorgeschlagen, dat prins Wilhelm nae de Maes
soud gaen, Venlo, Roermond of Geldre aen te tasten, doch S.H. vont het niet goet.
Prins Wilhelm had mij voorgeslagen. - De Staten van Hollandt sijn 70 in 't getal
geweest in de vergadering van H.H.M., daer de heer Catz een oratie deed vanwegen
Hollandt, dat se nae Munster wouden mit drie provinciën of alleen, en gebruyckte
wonderlijcke termines. Seid oock men deed den oorloch nu niet als men placht;
sommige waren langsaem, traech, d'andere quaedtwillich. - Sulestein weder van
Mardijck gekomen, seid de Francen Lincke belegert te hebben. Rantzau soude
geseit hebben, woud S.H. Mardijck hebben, men soud het hem geven. - Prins
Wilhelm deed mij de eer, dat hij bij mij woud eeten. - Graf Hendrick sprack mij van
sijne saecken, dat se wel gingen.
13/23 julii sondach mit S.H. in de kerck geweest. - S.H. prins Wilhelm bij mij
gegeten, was heel vrolijck, verloor tegen Zulestein 2000 gulden. Zulestein song
godtlose lijtjes [liedjes]. - S.H. wesen wandelen. De victorie duc de Anguyns op de
Beyereschen is volch.
14/24 julii maendach nae Wabbeeck in de heer van Brederod quartir geweest;
S.H. seid mij ick soud hem seggen, dat hij niet voor woensdaechs 's morgens mit
den dach soud marcheren en dat hij hem ruyteri soud schicken op de hay tuschen
Selsaten en Wabbeeck. - De heer van Brederod slechte al sijn wercken en maeckte
elf mijnen in 't
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fort Miseria, om het te doen springen. - Ick adt bij hem; hij reed mit mij tot aen de
Leye en sprack mij, hoe [111] S.H. soo swack wierde, dat hij de Staten van Hollandt
soo weinich caresseerde, oock dat prins Wilhelm de heeren staten en burgemeesters
weinich achtede, dat hij liever mit Francen omginck als mit de heeren van het landt,
dat niet wel genomen wierd, en so het prins Wilhelm niet anderde, dat hij d'affectie
en liefde van 't volck en regenten soud verliren. - Dat hij meinde het soud noch op
Antwerpen gemunt sijn; aen 't Melckgat langs Sint-Philippe soude men moeten
landen.
15/25 julii dingsdach S.H. wesen wandelen, gaf ordre aen graf Moritz om mit 5
regimenten nae Wabbeck te marcheren, om de heer van Brederod sijn march van
Wabbeeck nae Oosteicklo te favoriseren.
16/26 julii woensdach. S.H. is de troup van de heer van Brederode tegengekomen.
Bestaen in 9 troupen, 68 veendels, maeckende tsaemen 4500 man van alderhande
natiën, behalven Schotten. - S.H. wesen wandelen; de heer van Brederod seid mij
hij wost noch niet waer S.H. henen woud, hij sol het hem vandaech seggen. - S.H.
gaf last sich voor vijf daghen te versien. Vriedach den eersten dach sijn. De resident
Tancke in 't leger geweest. - Het was weder mijn quaden dach, maer Godt loff voelde
gantz geen alteratie ofte kaude of hitte.
17/27 donderdach bij de graf van Solms in de kerck geweest. - Oxenstern in 't
leger geweest, seit Lincke oover te sijn, Gassion gequetst. - S.H. geseit d'antwoort
van de heeren Roorda en Veltrier, die mij seide dat die van Hollandt Stricklandt
wouden audiëntie geven en Booswel niet, dat ick daerom noch eens aen die twee
heeren soude schrieven om Booswels wil. - Ick schreef aen de heeren Roorda en
Veltrier. - S.H. wesen wandelen, gaf ordre om te drie uir revellie te slaen en te vier
uiren marcheren. 18/28 vridachs om 3 uir is de reveil geslagen, en te vier uiren is
S.H. gemarcheert in die ordre, eerst de Franche brigad, bestaende in 64 compagniën,
8 regimenten, daernae de Schotten in 65 compagniën, 9 regimenten, daerop
d'Engelsen, 63 compagniën, 8 regimenten. Daerop volchde de troup van den heer
van Brederod, 9 regimenten, 68 compagniën, 't bagage, ammunitie, canon. Moriac
mit de Françoisen van Maestricht was [112] heel achter het bagagi. Acht regimenten
te peert waeren tersijden 't leger. 4 regimenten waeren achter Moriac. - S.H. quam
te 7 uir mit d'avantguardie te Eikelo, en was 't leger te negen uir geloogeert. De leste
van den train ende Moriac quamen eerst te vier uir in 't quartir. Het was een heel
heten dach, en bleef één of twe soldaten van hitte doot; de march van Oosteiklo tot
Eikelo is geen anderhalf uir vaneen. - Om elf uir adt S.H., reedt om half vijf uyt,
heelendal om 't leger, end logeerde de ruyteri oock in 't dorp Eikelo. - S.H. gaf ordre
om weder om vier uir te marcheren. - De heer van Brederod seid mij S.H. wost noch
niet wat hij doen soud, sprack niet meer van Dam, oock dat hij Brug niet soud durven
aentasten, omdat hij des viants ruyteri vreesde, moetende sijn leger in vijfven deelen
om quartiren te maecken. Woud de saeck van Dam noch laeten recognosseren. Seid oock dat de scheepen te Isendijck of Jufferengat niet wel souden liggen, omdat
men der niet wel uyt kan, en soud een leger in drie dagen altemits der niet uytkomen,
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maer souden beter leggen daer bij Cosant,... ,
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genoemt, en een brug van Sluys op Cosant. - Goedthals vrienden quamen t'Eikelo,
doch 't leger was wech.
19/29 saterdach is S.H. weder gemarcheert om half vier; het regende wat; de
Schotten hadden d'avantguarde, d'Engelsen volchden, daerop Brederodes troup,
de Francen 't leste, en volchde 't bagage als gisteren, Enno Ferens achter alle
bagage, daernae 4 regimenten te peerdt. Om 7 uir quam d'avantguarde te Maldegum,
d'arrièreguarde om 9, Ferens om 4 uir. - S.H. maeckte 't quartir selfs, en leiden de
troupen heel fray, breet en wijt van malckander. - Om drie uir reedt S.H. weder uyt,
om alles te besien en de wachten t'ordonneren. - Ick adt bij prins Wilhelm, bleef
daer den heelen dach; hij sliep, ick speulde; des avonts reedt hij nae S.H.

[113]
20/30 julii sondach S.H. in de kerck geweest, wesen wandelen om het quartir. - Het
quartir sal morgen verschants worden.
21/31 julii maendach. 't Quartir is desen dach begonnen verschantz te worden,
en om 12 uir als meest gedaen. - S.H. reedt om 8 uir uyt om 't quartir. - Nae den
eten weder. - Liet 500 man te voet commanderen en 600 peerden om morgen vroech
uyt te rijden. 22 julii/1 augusti dingsdach. Graf Mauritz is mit dat gecommandeerde
volck uytgereden. Der waeren 3 cornels, 12 ritmeesters, 12 lieutenants, 12 cornetz.
- Der quam tijding, dat Goring geslagen was. - Niemant most uyt het quartir gaen.
Bij S.H. gegeten. - Graf Mauritz quam om vijf uir weder, waeren bij Dam en Brug
geweest. - Het was mijn quaden dach, doch hadt Godt loff geen alteratie dan coorts.
23 julii/2 augusti woensdach in de kerck geweest. Bij Boschuysen en Stelant
gegeten en tot 10 uir des avonts daer vrolijck geweest. - S.H. wesen wandelen.
24 julii/3 augusti donderdach twe brieven geschreven, d'ene aen de vrau van
Brederod, d'ander aen de grevin van Solms. - Graf Hendrick seide mij, dat hij S.H.
had aengesproocken van sijne saecken; S.H. vond het goedt, wold hem daerin
dienen en riedt hem hij solder een endt of maecken. - S.H. wesen wandelen.
25 julii/4 augusti vrijdach liet S.H. om half elf ordre geven, dat de soldaten sich
souden versien mit vivres voor ses dagen, saterdach den eersten te reeckenen,
ende kregen de soldaten cruyt, loot en lonten. - De heer van Brederod, graf van
Solms nae Sluys. - Ick heb bij S.H. gegeten, die vrolijck was. - S.H. reedt daernae
uyt; sprack wel een uir mit hem, seid als het vreede was ende sijn schulden betaelt,
dan woud hij Breda opbauwen, anders niet. S.H. vraechde den wech nae Male en
tot Brug aen de huysluyden, ick mene om den viant te abuseren. - Des avonts
88
wasser geen ordre als het woort en dat niemant uyt het quartir soud gaen, daer
alle werelt oover verwondert was, meinende men soud marcheren. - Het was weder
mijn quaden dach, doch Godt loff en gedanckt, ick vuilde niet, adt een weinich en
bevond mij wel.

[114]
26 julii/5 augusti saterdach ginck ick te Sluys eten, daer de brug nae het Pas noch
niet gemaeckt; sie seyden mij, dat de forten soo nae bijeen leyden, dat men mit
troupen daer niet door kost, omdat se mit canon het kosten bestrijcken; oock waster
88
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kreech de graf
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van Solms ordre om mit all de artilleri nae Sluys te marcheren, en marcheerde om
9 uiren, om te oovervaren mit ponten in 't landt van Cadsant en nae de schepen te
marcheren en bij S.H. t'Isendijck te komen. - De heer van Brederod seid mij, dat
S.H. mit het heele leger soude voorgaen te scheep en landen mit het heele leger
bij Calloo en door Saftingergat marcheren nae Beveren, dat de heer van Brederod
mit sijne troupe soud de Scheld opgaen en landen aen Blockerdijck en marcheren
nae Terburch, daer S.H. bij hem soud comen, om te sijn [zien] Antwerpen van
Vlaenderen te separeren; Godt geven dat het gelucke, dat wind en weder wil dienen;
als het geluckte, soude men Sint-Phlippe, Maria en de Peerle aentasten.
27 julii/6 augusti sondach om twe uir des morgens gaf S.H. last, dat de bagagie
nae Ardenburch soud gaen, en was te ses uir al wech; niet in de kerck geweest. S.H. adt bij den heer van Brederod en liet de Schottse ende de Duytsche brigade
om 4 uir nae Sluys marcheren, om mit ponten in 't lant van Cadsant oover te varen
en vandaer nae de schepen te marcheren, daerin te gaen en bij S.H. te komen bij
Isendijck. - S.H. marcheerde om half ses van Maldegum mit de Franche, Engelsche
en Brederod brigade nae Isendijck, daer hij des morgens quam om half seuven.
28 julii/7 augusti maendach is S.H. om half seuven tot Isendijck gekomen, daer
een brug was van kleine en groote sloepen en een stuck van plancken, dat mit het
water op en neder ginck, daerdoor men niet oover de brug kost als mit leech water,
daer de ruyteri eerst oover marcheerde, daernae 't voetvolck, die vandaer voorbij
Isendijck marcheerde tot aen de schepen, dat wel een groote uir gaens voorbij
Isendijck was. - Om drie uir ginck S.H. nae de schepen, daer noch weinighe gekomen
waeren, liet de schepen uytdeelen sooveul der waeren, en de ruyteri begost te
schepen, doch mit die ordre, datter geen karren of eenige wagens en bagagi in de
schepen mochte gedaen worden; die der all in waren wierden weder uytgedaen.

[115]
De wint was lang west geweest, maer soo men begost te marcheren, wiert se oost
ende heel contrari tot S.H. dessein. Sulekum seide dat men wel kost landen en
tienduysent man tegelijck in front marcheren nae een dijck, daer men heel wel kost
op marcheren, schuyns sijnde, en was achter den dijck een groote gracht, dat
desavantageux voor de viant was. - S.H. quam om 7 uir tehuys en was wat
gefatigeert.
29 julii/8 augusti dingsdach ginck S.H. om acht uir om Isendijck wandelen, adt
om elf uir, liet nae den eeten die colonels die daer waeren, in sijn camer komen, die
waeren Brederod, Solms, ick, Eerentruyter, Haulterive, Beversweert, Donau, graf
Mauritz, Rijngraf, Greving. - En stelde S.H. voor, dat sijn dessein was in 't
Safftingergat in te loopen en bij Verbroeck te landen mit het voetvolck, of de colonels
raetsaem vonden dat hij mit het voetvolck den viant, die achter den dijck stond te
voet en te peerd, soud aentasten sonder canon en ruyteri, daer de viandt mit de
ruyteri op 't schor kost komen, eer wij uytquamen om hem aen te tasten. De heer
van Brederod sprack eerst en concludeerde, omdat de viant daer was en S.H. niet
eerder kost daer comen als woensdach om de middach, dat se noch tijt kregen om
sich verstercken, sijnde den vierden dach, dat het canael ofte vaert daer de schepen
in mosten, heel eng was, dat weinich schepen tegelijck daerin kosten, dat als de
eerste waeren aen de plaetz daer
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men most uytgaen, dat de laeste noch buyten het canael souden sijn en dat, als
het leger mit den hoghen vloet aen het landt was geset geweest, dat de schepen
in veertien daghen niet vandaer kosten komen; oock sette men het heele leger in
perijckel om gantz gerouineert geworden, 'twelck een groot verlies voor het landt
soude sijn, waerdoor het heele vaderlandt in perijkel wiert gestelt, soo concludeerde
hij, dat het beter was dat het S.H. niet aenvong, eensdels om de perijckel, ten
anderen om het dessein niet te openbaren en op een ander mael noch in 't werck
te kunnen stellen door surprinse. - De graf van Solms seid men behoorde het niet
te hazarderen, dewile het heele leger daerdoor in perijckel wierde gestelt.

[116]
Eerentruyter seid hetselfde. Ick seide mij docht de viant had all teveul daghen tijt
gehadt, meinde niet dat het doenlijck was, soo om de engte des vaerts als andere
redenen. De anderen waren al van dieselfde opinie van niet te hazarderen. - Daernae
vraechde S.H., dewiele de colonels niet raetsaem vonden d'antreprynse te
versoecken, waer sij meinden dat S.H. het leger soude brengen. Eerst stelde men
het aen sijn goetvinden, doch S.H. was daer niet mede tevreden, woud haer mening
daerop hooren; de heer van Brederod sloech Assené, Philippine of Maldegum voor.
Ick seid, dewiele U.H. vast heeft gestelt niet uyt Vlaenderen te gaen, soo kunnen
se niet beter doen als maecken een diversie in het noorden, daernae toe sal den
viandt all sijne forcen trecken, en soo kan U.H. sijne dessein die hij nu heeft, noch
mitdertijt voltrecken. Beverweert sloech de Maes en Rijn voor, meinde als de viant
daerheenen getrocken, soo kost S.H. mit de schepen licht weder in Vlaenderen
komen, om sijn dessein nochmaels t'effectueren; de anderen waeren oock van dat
advijs. - S.H. ginck desen naemiddach niet uyt, gaf daernae ordre dat all dat in de
schepen was, weder daeruyt soude gaen en sich gereet hauden om te marcheren.
Des avonts gaf S.H. ordre om te vier uiren 's anderen 's daechs te marcheren en
dat den graf van Solms mit de stucken buytenom soud lopen en komen soo door
het canael uyt de zee te Sluys.
30 julii/9 augusti woensdach is 't leger gemarcheert des morgens om 6 uir, omdat
S.H. niet oover de brug kost komen, sijnde 't water te hooch, en quam S.H. te 6 uir
te Maldegum, 't leste regiment te 9 uir, de Françoisen eerst, daernae d'Engelsen,
daerop Brederodes troup, de Schotten 't laeste. S.H. wel heel moede, bleef effenwel
staen totdat het laeste regiment voorbij marcheerde. S.H. had pijn in de
rechterschouder.
31/10 donderdach is S.H. niet uyt geweest. Der quam tijding, dat Bourburch oover
was gegaen des maendachs den achtsten 8 augusti. - De viant kreech veul
gevangens, ruyter en soldaten. - Ick ginck niet uyt vanwegen de roos aen beyde
benen.

[121]
Augustus. - 1/11 augusti vridach. S.H. gantz niet wel, had groote pijn, droech sijn
rechterarm in een escharpe, adt des middachs niet aen taefel. Eer S.H. optrock,
had hij sich verlustreert mit een m. - Ginck 's naemiddachs niet uyt en vroech te
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bed. Dechands seid mij, dat den hertoch van Koerlandt, Ketteler van geslacht, traude
de oldste dochter van den courvorst van Brandenburch, deses curvorst oldste suster.
2/12 augusti saterdach. S.H. was noch all qualijck. - S.H. is niet aen tafel geweest,
oock niet gewandelt. 's Namiddachs gespeult.
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3/13 augusti sondach is S.H. niet in de kerck geweest door de groote pijn die S.H.
had aen de schouder en beyde beenen. - Prins Wilhelm en wij anderen gingen in
de kerck. - Bij de graf van Romerantijn geweest. - Wijnbergen seid mij de disordre
die der geweest was bij de schepen, alse mit de 9 regimenten daerin souden gaen,
en hoe S.H. soo qualijck van de commisen gedient is ende gehoorsaemt. - Seide
oock dat de Staeten van Hollandt de ruyteri op 75 coppen soude reduzeren. - Graven
Hendrick en Mauritz hadden antwoort van H.H. op haere brieven aengaende graf
Hendrickx maistresse.
4/14 augusti maendach is S.H. niet heel wel geweest. Ick sprack hem vanwegen
Potters lieutenant en veendrick. Laferté vercoft sijn compagnie aen de heer Van der
Holeck schoonsoon. - Ick ginck bij de heer van Spijck eeten mit goet geselschap,
kreech een rous. - S.H. reedt te peert wandelen mit groote pijn. Aen H.H. geschreven,
oock aen freulen Moritz.
5/15 dingsdach. S.H. iss in een staet als gisteren. Bij graf Mauritz gegeten. - De
Lorainsche sijn nae Vranckrijck gemarcheert. - S.H. reedt wandelen. De heer van
Donau sprack mij van het freulen van Stirum, doch wold niet seggen wat hij doen
woud als graf Hendrick ginck trauwen. De heer Van der Horst ginck nae Den Haghe,
sprack mij van de reis van Munster, om mij daer mede te hebben, seid men most
't nu doen, dewiel die van Hollandt gescheiden waeren.
6/16 woensdach. S.H. is noch mit de gicht hart gequelt. - S.H. iss vandaech niet
uyt geweest. Der iss niet gepasseert; der quam tijding, dat duc d'Anguin geslagen
wass; der ginck een convoy mit de fouragiers uyt. 't Is mijn quaden dach, doch heb
geen alteratie.
7/17 augusti donderdach. Desen dach ben ick 32 jaer oldt, sijn anno '13 geboren;
13 en 32 maeck 45. Ick ben Godt loff gesont; gister was 't mijn quaden dach, doch
vond geen alteratie. - Bij de prins van Talmont gegeten. S.H. wesen wandelen. Der
89
was niet nuys. - De prins van Talmont brocht mij onser beide matresse gesontheit.

[122]
8/18 augusti vriedach S.H. passelijck, is wesen wandelen. - Bij prins Wilhelm gegeten.
De heer van Spijck seide mij der sollen noch 20 compagniën te voet uyt de
boovenquartiren hier komen. - Dat de gemeinte soo qualijck sprack, dat S.H. mit dit
schoone leger niet uytrichtede. - Hoe Wimmenum S.H. flatteerde, seggende dat de
gemeinte wel tevreden was ende gecontenteert, dat men des viants desseinen
belettede en conserveerde wat men had, sonder het leger in perijckel te setten en
het landt daerdoor in hazardt. Welder seid mij, hoe de Rijngraf sich soo qualijck
aenstelde en hoe hij sijn scharge soo qualijck dede. De jalousiën tuschen graf
Mauritz, de Rijngraf en prins van Talmont.
9/19 augusti saterdach bij de heer van Dona wesen eten. - S.H. was passelijck,
ginck te peerdt wandelen. - S.H. gaf ordre, dat alle soetelaers die niet marcheren
kosten, souden opbreecken en niet in 't leger blieven. Comte Montresor quam in 't
leger.
10/20 augusti sondach iss S.H. in de kerck geweest, doch was niet wel, reedt niet
uyt wandelen; der quam confirmatie van de Beyerse defaicte. Bij de ordre was niet
nuys. Ick kreech twe briven van freulen Mauritz en de vrau van Brederode.
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11/21 augusti maendach bij S.H. geweest, die noch niet wel is, sprack hem van
monsieur Harens sijn soon, om hem sijn vaders compagnie te transporteren. S.H.
seide hij kost het nu niet doen, maer als men uyt het leger ginck, woude hij het doen.
- Graf Hendrick en andere bij mij gegeten. - De schepen hebben ordre om nae
Philippine te gaen. - Een Oxenstern in 't leger gekomen, generael-schatsmeesters
soon. - S.H. gaf ordre om morgen mit de reveille te marcheren.
12/22 augusti dinsdach. De bagagiewagens, ammunitiewagens, canon waeren
van 't voetvolck en ruyter gedeckt. - Graf Mauritz marcheerde mit 4 regimenten
ruyter voor. Daerop volchde S.H., het regiment der guardes, Brederodes brigade,
9 regimenten, d'Engelsen, 8 regimenten, Schotten, 9 regimenten, Francen, 8
regimenten, prins Wilhelm mit de ruyter op de vleugel. - S.H. deed een halte en
quam te vier uyren t'Oosteyckelo. Was gantz niet wel; in 't afsetten van sijn peerdt
deedt Dechants hem wehe aen de rechterschouder. Graf Hendrick, Oxenstern en
andere aten des avonts bij mij. - De heer Hoëndorp sprack in 't marcheren van prins
Wilhelms hauwelijck, hoe dat soo qualijck geluckt was en dat het S.H. sooveul
broullerie gemaeckt had, 'twelck oorsaeck van sijn indispositie ten deelen was. Sprack van mijn broeder, hoe hij soo beclaecht was geweest, doen hij ooverleede,
en seyde ick most sijn voetstappen in allem naevolgen, tot in 't hauwelijck, doch hij
was wat beschoncken.
13/23 woensdach was Destrade bij mij, die seer beklaechde dat S.H. niet notabels
uytrichtede, seide hij wolde sich nae desen niet meer laten gebruycken, all wolde
men hem geven 300 dusent guldens, want hij wold S.H., die hij verobligeert was,
geen ondienst doen noch sijn coninck [Lodewijk XIV] qualijck dienen. Dat hij
schriftelijcke last had om Brug aen de Staten sijde te laten, als sij het wonden. Dat
hij noch meerder gelt aen het landt had kunnen tewegebrengen als die 300 dusent
gulden, als hij gewilt had, maer dat hij sijn conincks profijt socht.

[123]
Dat hem 100 mille was gepresenteert, als hij het landt wat meerder gelt wilde laten
toekomen. - Hij meinde als men soo continueerde den crijch te voeren, dat
Vranckrijck in vier jaeren soude meester van Vlaenderen sijn, want der kost geen
gelt uyt Spanniën komen, omdat se daer soo hart wierden aengetast in haer eigen
landt. - Hij meinde verseecker, dat de Françoisen Duynkercken souden aentasten,
soo de viant niet woude in 't vlacke comen, Iperen, daermede sij meester van heel
Vlaenderen worden. - Seid dat hij wel merckte, omdat ick S.H. in alles volchde, dat
Hollandt tegens mij was en dat ick oock het credijt in Vrieslandt daerdoor soude
verlisen, 'twelck ick daer hadde, en dat doch S.H. voor mij niet doen soude. - S.H.
ginck nae den eeten wandelen om 't quartir, was noch swack en sijn lippe heel dick
geswollen. - Des avonts wierden bij de 3000 man gekommandeert om eenich
retranchement te maecken om die regimenten die nu buyten leggen. - Ferens den
90
ouden seide mij dat de boeren qualijck dorsten meerder op contschap gaen , omdat
se het aen de papen mosten bijchten, datter noch plaetzen waeren daer S.H. oover
kost comen mit troupen.
14/24 augusti donderdach is S.H. noch all geïncomodeert geweest aen sijn lipp
en aen sijn benen en had groote pijn. - Ick was bij de heer van Brederod ten eeten,
en waren
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vrolijck, daer de heer Huygens mij seide dat de chuhrvorst niet quam, dat een Cleefs
edelman hem dat geseit had. - Prins Ragzewil quam in 't leger.
15/25 augusti vridach. S.H. is wat beter, reedt mit de coetz wandelen om 't quartir;
d'heeren Brederode, Solms, prins Radgewil en andere aten bij mij. - Mijn majoor
Huygens ginck nae Breda. Ick ginck des avonts praten bij d'fiscal.
16/26 saterdach iss S.H. weder niet wel, heeft groote pijn aen de linckerhandt,
reedt mit de coetz wandelen. - Ick adt bij S.H. prins Wilhelm.
17/27 augusti S.H. in de kerck geweest. - Nae den eeten mit de coetz wesen
wandelen. - De heer Carel Roorda schreef mij een brief aengaende Sohnius, die
ick S.H. communiceerde, en heb de heer Roorda weder geantwoordt.
18/28 augusti is S.H. qualijck, gelijck gisteren. - Hij reedt collonel Oenema tegen
mit de koetz, die 12 compagniën van de Rijn brocht. - 'tWelck geschiet om daerdoor
de viant de roep laeten toe te comen, datter meer volck in 't leger comt, en daerdoor
te beletten dat den viant geen volck nae Vranckrijck schickt. - Men meint niet dat
S.H. yet uytricht dit jaer; de tijt is verlopen.
19/29 dingsdach. S.H. is noch all mit pijn en swackheit beladen, is mit de coetz
wesen wandelen. - Ick adt bij de heeren Staeten; Huigens seid hij meinde men sol
noch yet uytrichten, en had mit S.H. vrie deraf gesproocken. - Brederod seid mij,
dat het op Gent gemunt was, datter leeren en brugen te Philipine wierden gemaeckt
of op Langerbrug, om daeroover te gaen. - De heer Hooëndorp seid mij, als het
dese weeck niet geschach, soo had hij geen moet van de saeck, sprack mij van 't
hijlicken alsoock van het lieutenant-generael van de ruyteri, [124] dat ick wel gedaen
had 'tselfde niet heevich te versoecken ofte te vervolgen. Meinde dat had ick het
sterck versocht, ick solde in Hollandt cans gemaeckt hebben. Seid dat ick soo
qualijck in Hollandt niet stond als ick mij wel inbeelde. - Sprack oock van prins
Wilhelms hauwelijck, dat het soo qualijck geluckt was en dat men die van Hollandt
daer niet off seide vooralleer het gedaen en geconcludeert was, 'twelck haer jalousi
causeerde, gelijck se oock van Vranckrijck hadden om het subsidie, en waeren half
geresolveert dat se geen subsidie meer wolden nemen, staen op haerselfs en leggen
der sooveul bie.
20/30 augusti woendach. S.H. is wat beter, doch niet heel wel, is mit de coetz
wesen wandelen, sach twe Engelse peerden loopen. - Haga is van H.H. hier
gekomen, daer alles noch wel is. - De bruggen en leeren quamen desen nacht hier
in 't quartir t'Oosteikelo. - Wimmenum en Hogendorp seiden hetgene S.H. doen
woude, soud nu haest te werck gestelt worden binnen 3 of 6 dagen. - Hoëndorp
had tegens Wimmenum geseit, dat desen, ick, all één van de braefste was, all seid
hij niet veul. - Bij Rummetjen gegeten.
21/31 augusti donderdach is S.H. wat beter geweest, reedt mit de koetz uyt
wandelen; onderwegens quam een partie van de viant, om peerden te nemen op
de wech van Assened. - S.H. seid van Couverden dat prins Mauritz van 50 peerden
van de viandt wierdt verrast en haest gevangen mit de quartiermeester. - Bij
Watervliet was prins Mauritz in de coetz oock haest gevangen, doch ontliep. - Bij
Breda, als de marquijs [Ambrogio Spinola] de stadt belegerde, was prins Mauritz
oock in perickel. - S.H. in de belegering van Sluys op de wech van Dam was in
perijckel van gevangen te worden.
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- S.H. seid, dat voor Rijnberch in prins Mauritz quartir de viant de wacht injoech en
quam in een retranchement, dat voor het quartir lach, en vandaer in 't quartir selfs,
daerdoor groote alarm en disordre quam; de viant niet wetende waer hij was, was
verbaest en wierd all gevangen. - Wijnbergen seid mij yetwes van monsieur de
Saint-Iber en de paep van Assenede. - Mit Hoëndorp rieden wandelen, die mij seide
dat het noch niet gearresteert en vastgesteld was watt men doen soude.
22 augusti/1 september vridach isser niet gepasseert; S.H. wesen wandelen mit
de koetz, die noch niet wel is.
23 augusti/2 september bij Wijnbergen gegeten. Haultyn quam mij besoecken.
De viant quam Jan Ramae volgen en liep soo wijt, dat hij op de wacht quam, daer
de graf van Pompeo stond, wijns [wiens] compagnie wechliep alsoock de ruyter van
Jan Ramae, en sonder de musquetiers van de heer van Brederod quartir hadden
se groote schade geleden. Granvelle seer hart gequetst. - S.H. mit de coetz
wandelen, was wat beter.
24/3 sondach S.H. in de kerck. Ick adt thuys mit S.H., die niet wel; in de coetz
wesen wandelen.

[125]
25/4 maendach. S.H. gaf de compagnie ruyter aen de jonge Haeren; sprack lang
mit S.H. van de ruyteri. - Bij Spijck gegeten mit de heer van Brederod en de Staten,
die mit eenander woorden kreegen. Ick reedt wech en liet se tesaemen. - Reedt
des avonts mit prins Wilhelm weder nae sijn quartir. - S.H. reedt weder op sijn peerdt,
was wat beter.
26/5 dinsdach bij prins Wilhelm gegeten. Haultyn reedt nae 't Sas en vertrock nae
Sluys. S.H. reedt weder te peert. Gaf Frentz op mijn versoeck 't feendel van mijn
compagnie.
27 augusti/6 september woensdach iss S.H. passelijck geweest, had de vier
gecommitteerde van Munster bij hem te eeten, was vrolijck. - Ick adt bij Laforce,
des avonts bij Slavata, en waren lustich.
28/7 donderdach. S.H. is nu weder wel, kan weder rieden; der quam tijding, dat
de Fransen Armentiers en Saint-Venant in hadden. - In de France kerck geweest.
Tehuys gegeten. - Oenema sprack mij om een voorschrivens tot grietman, seid hij
91
wold het almenack helpen breecken . Woud mit die gaen die ick wold, off mit Baerdt
of andere, om sijn personnagie te speulen. - Brieven van de magistraet te Lewarden
gekregen en die beantwoort.
29/8 vridach heb ick S.H. niet gesien; hij was passelijck, reedt wandelen. S.H.
prins
91

Dit betreft de eerste almanak - een contract van correspondentie -, een overeenkomst waarbij
de ambulatoire ambten (zoals die van afgevaardigde ter Staten-Generaal, het lidmaatschap
van Gedeputeerde Staten, de Raad van State, de Admiraliteit, de Rekenkamer, het Mindergetal
en die van monstercommissaris en dijkgraaf) volgens een rooster over de grietenijen verdeeld
werden en periodiek rouleerden. Elk ambt zou voor een periode van drie jaar bekleed worden.
Deze almanak van de grietmannen van Zevenwouden dateert van 1635 en zou tot 1665
lopen, maar werd in 1651 vernieuwd en verlengd tot 1695. De almanak werd ter bevestiging
door de stadhouder ondertekend. Evenals in Zevenwouden hadden de grietmannen in
Oostergo ook alle ambulatoire ambten voor zich gereserveerd. In Westergo was dit niet het
geval. Daar hadden beide volmachten van een grietenij er recht op. In het kwartier der steden
bestonden geen almanakken. Daar verdeelde de stadhouder de ambten. Guibal, Democratie,
90-96.
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Wilhelm adt bij mij mit de vrau van Manchau en Slavata. Ick adt des avonts bij vrau
Slabata; de baron van Dona quelde juffer Neltzon, dat se kreet.
30 augusti/9 september saterdach sach ick S.H. wedrom niet. Hij ginck in 't Sas
om dat besien. Ick ginck oock in 't Sas, reedt het om, daer drie nieuwe bolwercken
worden gemaeckt aen de sijde van 't casteel nae de zee toe, dat veul costen sal en
maecken de plaetz grooter. Ick adt in S.H. groot schipp mit de heeren staten en was
vrolijck. Ick kreech een brief van mijnheer Nijs. - Des avonts quam de colonel
Oenema bij mij, seide mij hij was in de stemminge en Glinstra niet en begeerde
voorschrievens. Ick seid dat ick hem badt mij te excuseren. Ick woude het geern
gedaen hebben, maer ick had brieven gekregen van drie personen die baden mij
ick soude hem gheen voorschrievens geven, en daerom kost ick het niet doen; had
hij het secret geholden en geen brieven gekregen uyt Vrieslandt, soo had ick 't
gedaen, maer nu kost ick 't niet doen. Hij seide 't waeren sijn vianden. Ick seide
sijne vianden waeren juist de mijne niet, en soo scheide hij van mij heel verstoort
en seid all de diensten die hij mijn heeren vader en broeder had gedaen. Ick seide
had hij dienste gedaen, so had mijn broeder hem colonel gemaeckt, waerdoor hij
daernae affronten most uytstaen.

[126]
31 augusti/10 september sondach. Ick heb mit S.H. in de kerck geweest. - De heer
Nijs brief geantwoort. - Bij Wijnbergen gegeten. - S.H. reedt nae den eten wandelen,
was vrolijck, wold bij veul lieden gaen eeten. - Potter seide mij Oenema woud geern
mit Baardt accorderen. Meinde dat doctor Scheltinga solde raetsheer worden door
Fockens, omdat hij ratsheer Kingema dochter [Martha van Kinnema] traut, en dat
Baardt het ander raetsheerampt sal krigen, Crack de griteni. - Oenema eiste verloff
van S.H. om nae Vrieslandt te gaen. - Van der Meulen adt bij mij mit Boersma, seide
mij hoe de baron van Donau saecken soo slecht stonden. - De heer van Brederode
seide mij S.H. had hem wederom geklaecht, dat de heeren Staeten van Hollandt
oorsaeck waeren dat hij dit jaer niet had kunnen uytrichten, omdat sie hem dat
millioen geweigert hadden daer alle provinciën in geconsenteert hadden, daer hij
5000 man te voet voor soud geworven hebben, behalven de waertgelders en 2000
peerden, daermede S.H. twe goede legers had kunnen maecken, om van twe sijden
in Vlaenderen te komen.

[135]
September. - 1/11 maendach. S.H. is wel nae sijn gelegentheit, heeft bij den heer
van Brederoode gegeten, was lustich. - S.H. sprack mij van Oenema en was
verwondert. Ick sprack hem van Slijp sijn veendrich, seide wat ick daerin goedt vond,
dat was gedaen. - Nae den eeten soo quam Haulterive bij mij, sprack mij eerst van
mijn major Huygens, hoe het soo een braef man was, soo ambitieux, vallant, die
soo wel en soo straf commandeerde, maer tegens sijn meerder en die hem te
commanderen heeft, heel soupel. Haulterive geeft Huygens van alle profijten een
derdepart en hijselver neemt twee parten. - Daernae sprack hij mij, of hij niet wel
tevreeden was mit de heer van Brederode, en seid mij dat ick in goedt estime was
bij de natiën, hielden mij voor curagieux, maer oock opyniater, en seide dat sijn
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opinie was, als S.H. yetwes soude hebben laeten attaqueren, dat hij mij mit 3000
of 4000 man soud gecommendeert hebben om se te leyden. Ende hij seide die soo
een commandement kreech, die most
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sijn ordre volgen en attaqueren, soo hadde men voldaen, het quam daeraf wat het
wolde. - Noch seid mij Haulterive, dat om de reputatie van 't leger weder te haelen,
soo moet S.H. soo een commandement doen en of S.H. mij daertoe gebruyckte,
soo begeerde hij ick soude S.H. bidden, dat hij Haulterive mocht mit mij gaen; hij
soude heel bliede wesen. Ick seid, mijnheer, ghij geckt mit mij, ghij bendt een oldt
colonel en ick noch jong, ghij soud onder mij niet staen willen. Hij verseeckerde mij
van ja, en seid hij soud niet lievers wunschen en seid noch daerbij, ghij mocht meinen
dat ick nu, verheucht sijnde door de wijn, soo sprack, maer morgen vroech sal ick
u hetselfde seggen. Ghij of ick, die commandeert, moet niet voor wesen, maer staen
onder de musquetten gewapent en commanderen. - De grevin van Solms is
92
gekomen. - Oenema badt mij, als de heeren gedeputeerden drie tegen drie worden,
dat ick hem belooven soude mijn faveur ende stemme, 'twelck niet doen woude en
93
woud vrie blieven, dat hem niet aenstond. Ick gaf hem een passedel , geen
recommandatieschrievens. - Ick heb een brief geschreven aen Tjalling Eissinga,
gedeputeerde, één aen raetheer Nijs, één aen de ontfanger Scheltinga vanwegen
het veendel.

[136]
2/12 september dingsdach seid mij mijn secretarius collonel Oenema had hem
geseit mit het regiment meinde hij de heeren gedeputeerden van Westrego [Hobbe
van Aylva en Regnerus Bruinsma] te krigen. - Mit de compagnie te voet de heeren
Tjalling Eissinga en Haersma. - En als hij grietman was, mit de twe
raetsherenplaetzen Fockens en andere grietsluyden ende daerdoor meester van
de heele Wolden. - Doch ick geloove niet, dat het hem soo sall gelucken ende
affloopen nae sijn sinn. - Gerridt Loo seid mij, dat Oenema geen goede opinie van
mijn had en dat ick meerder voor Baard als voor hem was, had veul aenslagen voor
94
en brack veul wintz . - Ick was bij Haulterive, die mij nochmaels seide dat hij mij
gisteren had geseit, dat hij geern mit mij woud gaen, als ick gecommandeert soud
worden, en seid men most attaqueren en verwachten d'uytkomste; bleven eenige
hondert doot, dat most men sich getroosten en all wierd men eens afgeslagen, men
most tot 2 of 3 mael het hervatten. - Seid mij van Herenthaels, dat men het licht
soud in krigen op twederley manir, of door de gracht te gaen of mit wagens de poort
te verrassen, die qualijck bewaert wort. - Lier, meinde hij, soude men in een maent
krigen, het cunnen bewaren, Antwerpen daerdoor naederen en mitdertijt beter
belegeren, en seid, men kan alles op één mael en jaer niet doen, maer men moet
mit trappen alle jaer wat doen, soo compt men tot sijn dessein. - Bij Erentruyter
gegeten, waeren vrolijck. Daernae mit de heer van Donau gesproocken van Louise
madamoiselle, van de churvorst, van prins de Galis en andere consideratiën. - S.H.
reedt wandelen en ginck de grevin van Solms besoecken. - Van Gent is hier
gekomen, Seer, die S.H. sprack, liet mij haelen, seid hoe se soo qualijck spraeken,
dat wij niet wollen winnen of dat wij het voor de Francen wolden laten of dat wij
95
poltrons sijn, want der niet veul volckx is en die der sijn, vol vreese. - Dat doe de
heer van
92
93
94
95

Kolonel Jacques van Oenema wilde naar Friesland afreizen in verband met zijn sollicitatie
naar het ambt van grietman van Ooststellingwerf.
Passedel: doorgangsbriefje.
Brack veul wintz: had veel poeha.
Poltrons: lafaards.
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Brederod eerst te Wolbeeck ooverquam, daer maer twe regimenten Spanjers waeren
om alles te bewaren, daerdoor te Hulst en Antwerpen groote vrese en vluchten was.

[137]
Den bischop van Gendt [Antonius Triest] liet S.H. conditiën van vreede voorslaen,
die hem nae Munster wees. - Der iss gelt gekomen tot Gendt voor de Spaensche.
3/13 september. S.H. iss wel, reedt wandelen, heeft Haulterive belast Huygens
te ondtbyden. - Graf van Solms en Haulterive en ick aten bij den graf van Romerantyn
mit prins Wilhelm. - Haulterive seide mij prins Wilhelm had hem gesecht, dat hij
meinde S.H. soud noch yet uytrichten eer wij uyt het leger gingen, dat ick niet geloof;
oock meine niet dat S.H. nu lang te velde blieft, omdat Monsieur nae Paris iss. S.H. iss wesen wandelen. - Gerridt Loo seide mij, dat collonel Aluva mit Oenema
was en soud Haersma soucken te stuiren om sijn soon captein te maecken.
4/14 september donderdach. S.H. heeft bij Desloges gegeten, was wel en lustich.
- S.H. reedt wandelen. Erentruyter seyde mij, dat de coninck van Sweden alle
compagniën van 102 man maeckte; 4 compagniën maeckten 408 man, en als men
tecort quam, maeckt hij van twe compagniën één compagnie, en datter ooverschoot,
behielt hij achter de troup, om tot pelottons te gebruycken; bij elck ses man had hij
twe officiren, een voor en een achter, die schefs en serre-files heeten. - Als hij soo
sterck niet was van ruyteri als sijne vianden, liet hij op beyde sijden van sijn ruyteri
100 of 200 musquetiers marcheren, die gaven eerst vuir, en daerop chargeerde
sijne ruyteri en had meest advantage, want dickwils wierden d'officiren van de
peerden geschooten, dat dan disordre onder de ruyter brocht. - Eerentruyter was
verwondert, dat men mit sooveul voetvolck niet had durven in 't landt trecken, daer
wij also sterck van ruyter waren als sij en kosten ons voetvolck ten oovervloet
gebruycken waer wie wolden bij de ruyters, wost niet wat hij derof seggen soll, want
de viant was verbaest, had weinich volck, en den hertoch van Lorraine en was noch
niet gekomen. - Aluva meint dat Oenema Ulb Aluva swaerlijck krigen sal om de haet
die Obbe Aluva Oenema alletijt heeft toegedragen. Oock meint hij, dat hij Haersma
niet licht sal krigen, omdat de heeren van de Wolden Scheltinga soon, Haersma
swager alletijt kunnen raetsheer maecken en hem daerdoor holden. - Aluva seide
dat sijn vader het alletijt mit Oostrego en de Wolden hielde, daer men best staet op
kan maecken; Westrego was all te wilt en te onseecker. - Aluva seid dat Oenema
Baardt soo haet, dat hij hem dorst ombrengen, hij soud het doen en soud niet lievers
sijn [zien] als hem op het velt te hebben, om mit hem te vechten.

[138]
5/15 september vridach is S.H. heel wel geweest. Is wesen wandelen. - De prins
van Talmont vertrocken, Haulterive lang bij hem geweest. - Ick heb tehuys gegeten.
- De heer van Brederode meint, dat wij niet doen sullen en dat S.H. maer de myne
en fatsoen sal maecken om yet te doen. - Der quam een edelman van Monsieur. Ick ben, Godt sie gelooft en gedanckt, heel wel en gesont.
6/16 september. S.H. is Godt loff heel wel. S.H. prins Wilhelm is uyt geweest mit
1200 peerden, maer heeft geen rancontre ghehadt; de Rijngraf creech onderwegens
de
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colijck en most achterblieven; hij had van elck regiment 100 perden, bij elcke troup
een ritmeester, lieutenant, cornet, 3 cornels, viconte, graf Fritz, Somersdijck. Noortwijck seid mij hij had het Duytse regiment geyscht gehad, doen mijn broeder
doot was, en S.H. had hem geantwoordt hij most het mij geven. Daernae eischste
hij 50 man van Gesau, soo seid S.H. hij most mij het regiment niet in gedeelte geven,
maer heelendall. - Seid oock dat prins Wilhelm hem geseit had, dat S.H. 3 million
aen Engelandt had geleent, en was het mit 6 million te helpen, hij sold het doen,
maer het was all tevergeefs. - Bij de grevin van den Berch geweest, een soete vrau.
- Potter seide mij, dat Haeren uyt Het Bilt soll volmacht worden en cuypen
Boschuysen deruyt, doch laten hem Staten-Generael. Potter heeft liever sollen sien
dat Haeren ritmeester had gebleven, want hij nu alle de werelt sal quellen, sijnde
een seltsaem man. - Potter gaet nae Vrieslandt, om te beletten dat Oenema en
Crack en Baerdt geen goede vrienden worden.
7/17 september sondach. S.H. is wel en is in de kerck geweest, is wesen
96
wandelen. - Der is een nieuwe inventie in 't leger gebrocht, om de schotbalcken
op te houden. - Der quam niet als quade tijding uyt Duyslant, de pays van Ragotsky.
Duc d'Anguyn dootkranck. - Ick heb noch noit soo lang mit prins Wilhelm gepraet
dit leger als desen dach; hij gaf mij de Franche tijding en liet mij sijne ordre leesen
die hij gemaeckt om te holden, doe hij uytginck. - De coninck van Vranckrijck in sijn
parlement geweest, om sijn edicten te laten veriviceren.
8/18 september maendach graf Hendrick en ick wesen schieten. S.H. bij prins
Wilhelm gegeten, sach de peerden vechten. - Haulterive was heel droncken, seid
mij dat de prins van Talmont soud wedercomen in 5 à 6 dagen. - Mit de grevin van
Solms wesen wandelen.
9/19 september dingsdach. S.H. reedt 's morgens wandelen te peerdt, was heel
wel. - Ick adt thuys, naemiddach verspeulde tegens prins Wilhelm.

[139]
10/20 september woensdach bij prins Wilhelm wesen mit 't lang roer en pistolen
wesen schieten. - Bij den graf van Solms mit prins Wilhelm gegeten. Mit de gravinne
gespeult en van Almeran 300 gouden croonen gewonnen. - S.H. reedt wandelen,
doch reedt niet mit. - Prins Wilhelm adt weder bij de graf van Solms des avonts.
11/21 september donderdach. S.H. reedt vroech uyt, omdatter tijding quam dat
het convoy van de ruyteri wierd aengetast, gecommandeert van cornel Haersholt,
en liet 300 musquetiers van de guardes en 600 musquetiers van de heer Brederod
quartir commanderen om oover de hay nae een wech te gaen staen, fourageurs te
fourageren, doch de viant hiel sich stil, en der was gantz geen rancontre, en hadden
de coningsche grooten alarm. - S.H. ginck bij cornell Ferens in 't Sas eeten, quam
te half twe eerst in 't Sas; nae den eeten reedt S.H. heel om de nieuwe wercken,
die haest gedaen sullen wesen. - De helft van de ruyteri was maer op fourage; de
andre helft quam mit prins Wilhelm op de hayde.
12/22 september vrijdach. S.H. in de kerck geweest, om de proefpredicatie te
hooren

96

Schotbalcken: balken aan weerszijden in een sponning ingelaten om een sluis- of poortopening
te helpen sluiten.
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tot het nachtmael. - Prins Wilhelm adt bij de graf van Hoorn mit Brederod, Solms
en andere officiren. - S.H. reedt wandelen. - Bij Schoonburch geweest, die de ghele
sucht heeft. - De prins van Talmont wedergekomen. - Prins Wilhelm gaf mij het witte
peerdt wederom, Nobeltjen.
13/23 september saterdach is S.H. uyt geweest des morgens, om een brugge te
besien. - Beverweert seyde mij om den aenslach van Antwerpen in 't werck te stellen,
most men eenich volck te scheep doen gaen, 60 compagniën te voet, 20 te peert,
en laeten de roep gaen, of se Mardijck van de Fransen souden oovernemen tot
dienst van desen staet, laeten se nae Rammekens komen en blieven daer een
tijtlang leggen, tot het sprinckvloet is, laeten de roep ondertuschen gaen of men op
de wint wachtede, en het hooch water sijnde, te weten sprinckvloet, mit een goeden
wint gegaen nae Verbrouck ende het dessein in 't werck gestelt, daer men dan niet
in 't Saftingergat in behoeft, maer [140] kunnen de schepen oover het landt allegaer
tegelijck aen het schor aensetten om te landen en uyt te schepen. - Nemen Kyldrecht
in, daer geen groote wacht in is in drie redouten, maer in elckx 5 man. - Bij Goedthals
geweest en lang mit hem gesproocken van de religie en andere saecken. - S.H.
ginck nae den eeten wandelen.
14/24 september heeft S.H. mit prins Wilhelm en veul offciren het nachtmael
ontfangen, en is het in veul kercken bij de regimenten oock gheholden, het eerste
mael in lange jaeren en dat ick het gesien hebbe, dat het is uytgedeelt in 't leger. S.H. wesen wandelen, waerbij ick 's middachs adt. - De heer van Asperen quam in
't leger, om S.H. aen te dienen dat de heeren Staten van Hollandt geresolveert sijn
om Golstein neffens de andere colonels gedestineert nae Dennemarcken, aff te
dancken, daer S.H. niet wel oover tevreden is. - Major Huygens vertelde mij veul
dingen die hij te Breda had gesien, en hoeveul eer hij van H.H. hadt ontfangen, en
hij meinde volgens H.H. seggen solder noch yetwes te doen vallen.
15/25 september maendach is S.H. voor den eten wesen wandelen. - Ick adt
tehuys mit Wijnbergen, Picheler etc. - S.H. reedt nae den eeten wandelen. Ick sprack
lang mit Goedthals. - Ick ginck des avonts bij de grevin van Solms. 't Woort was
Lewarden. 16/26 september dingsdach ginck heel vroech in prins Wilhelms quartir,
om te schieten, en begosten te half negenen; om half elf quam der een eedelman
van monsieur de Gassion op de ruyterwacht, die seyde dat Gassion aen de vaert
tuschen Gendt en Brug was en dat hij een brief aen S.H. hadde. Daerop liet hem
prins Wilhelm een peerdt geven en reedt mit een vollen loop nae S.H. quartir, die
uyt wandelen was. In 't rijden seide den edelman, naedat se Menen in hadden,
hadden se voorbij Cortrick gemarcheert des sondachs en waeren dingsdachs 's
nachs bij de Lorrainen gekomen, die se souden geslagen hebben, hadden se een
uir eerder kunnen daer sijn. - S.H. liet de Staten strackx bij sich comen, daer
geresolveert wierdt om Beversweert bij Gassion te schicken, om te hooren wat se
doen wilden, oft se S.H. een dienst wilden doen en gaen mit nae Antwerpen, dat
S.H. mit haer wilde optrecken [141] en slaen all wat haer tegencompt. Ick sie niet
dat men hier genegen is om Brugge te belegeren, dewiele het voor de Françoisen
soude wesen, soodat ick vreese dat de viant geen schaede sal toekomen van dese
marche, ende winnen alsoo noch een jaer tijts. De jalousie is een slimm ding tuschen
geallieerde. - De Francen hebben oock geen bagagie, soodat se niet
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lang sullen connen bestaen. - S.H. reedt nae den eeten wandelen, gelijck hij gewoont
was, en deedt mij de eer dat hij bij mij wilde eeten morgen des woensdachs. - Wij
aten mit de grevin van Solms, Rhiengrefin en de vicontesse de Manchau bij de heer
van Brederod, die grooten alarm kregen en mosten strackx wech. - Der quamen
daernae noch twe edellieden van Gassion, die op deselfde tijt uytgingen, maer
verscheiden wegen. - En één door Gendt onbekent, doch was vijf dagen onderwegen
gewest. - Der wierdt ordre gegeven om alle het oovervloedige bagagie wech te
doen, vivres voor vijf dagen te hebben, als men soud marcheren.
17/27 woensdach quam Beverweert wederom van de Francen, dewelcke mitbrocht,
dat de Francen gereedt waeren om S.H. een dienst te doen ende het landt. Daerop
quamen de Staten bijeen, ende wierdt geresolveert te marcheren nae de Francen
en sich bij Gendt te conjungeren. - S.H. adt bij mij des middachs. - Reedt wandelen
en ginck de grevin van Solms genacht seggen; ick adt 's avons bij haer. - S.H. gaf
97
ordre om te vijf uir te marcheren, 't leger ende bagagie en bent onderwech.
18/28 september donderdach marcheerde het leger nae Mariekerck, een dorp
dat een halfuir van Gendt leit; het regende den ghehelen dach, en was onderweechs
veul waeter op de wech, daer men veul moite mit had om de wegen te maecken en
bruggen daeroover te leggen. S.H. quam om vier uir in 't quartir. - De ruyteri
marcheerde in ses regimenten, door prins Wilhelm geleit, voor. Graf Mauritz bleef
achter bij de bagagie, marcheerde een ander wech. - Als S.H. te Mariekerck twe uir
was geweest, seide men hem dat de maréschaulx Gassion en Rantzou bij hem
wilden komen en begeerden een brug, om oover het canael te komen. S.H. seid,
ick [142] heb geen brug, mijn bagagie is noch achter; men moet een schuytjen
soecken. Ondertuschen quamen de maréchaulx mit 600 peerden, joegen de viant
uyt een redoutjen, dat recht aen ons quartir lach, gingen in een schuytje sitten en
voeren oover het canael. S.H. reedt se tegen, sach se noch in het schip sitten, en
quamen malckanderen aen de kandt van 't water tegen; naedat Gassion sijn dienst
gepresenteert had en dat hij S.H. bevelen woude ontfangen, gingen se tesaemen
in de koetz sitten en gingen in S.H. huys, alwaer dat S.H., Gassion ende Rantzou
mit malckanderen ooverleiden, wat se doen souden. - Gassion en Rantzou seiden
S.H. most haer toelaeten haer bagagie te haelen, sie wilden den derden dach mit
haere troupen aen de Ly sijn, en daerop scheiden se van malckanderen. Eer se bij
S.H. quamen, hadden se Ingelmunster ingenomen, te weten maréchal Rantzou. S.H. maeckte dien avont noch een brug op 't canael en gaf ordre om mit den dach
te marcheren.
19/29 september vridach marcheerde S.H., mit dat hij gegeten had, om tien uir,
eerst 9 regimenten te peerdt, daerop al het voetvolck, daerop de bagagie, en bleef
de Rijngraf achter mit sijn brigade en de Engelse brigade, die niet in 't quartir quamen
als des nachts om 12 uir. 't Was wonder dat de viandt niet uytviel op de laeste
troupen, want sij waeren heel van ons afgescheiden door de groote rie van de
bagagie, die op een heel enge pas was. S.H. logeerde het voetvolck weder oover
de brug te Lovendegum op het Contrebutielandt, en de bagagie bleef aen de ander
siede staen, en was alle werelt geincomodeert, omdat men gheen bagagie had. Der waeren wel hondert Francen in
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ons leger gebleven, die wolden convoy van S.H. hebben, doch mosteden sonder
convoy deurgaen. - S.H. kreech een brief van Gassion, die hem liet weten
toekomende sondach aen de Lys te weesen mit sijn troupes, om S.H. daer te vinden
en sijne ordre te ontfangen.
20/30 september bleef S.H. te Lovendigum stil leggen en schickte dien dach alle
het bagagie wech en woud hebben, dat niemant een wagen soude hebben als de
colonels, de capteins geen, elck compagnie maer één soutelaer sonder bier, alleen
mit broodt geladen; S.H., de staten en alle offciren schickten haer meeste wagens
wech nae het Sas. Welder commandeerde het convoy, en gingen oover de 18
hondert wagens uyt het leger. S.H. reedt wandelen op de wech die hij marcheren
woude, gaf ordre om mit den dach te marcheren.

[143]
21 september/1 october sondach marcheerde S.H. mit den dach, de ruyteri mit 9
regimenten eerst, daerop het voetvolck, de bagagie, d'artilleri; de prins van Talmont
bleef mit prins Wilhelms brigade achter de bagagie bij de brug staen, totdat Welder
wederquam mit prins Wilhelms regiment. - In 't marcheren was het regenachtich
weder, anders een fraye wech; quamen door seer goedt en schoon landt, passeerden
door veul dorpen, die naebij malkanderen lagen; omtrent tien uir hoorde men
schieten, en woste S.H. niet wat het was, schickte mijn carabijns voor om te
vernemen wat het was, die eenighe Françoisen bejegenden, die seiden dat het
Gassion was, die Deinse, een steetje op de Lys, aentastede en beschoot mit twe
stucken van 24 pont. Een weinich daernae kreech Gassion Deinse in, dat hij S.H.
liet weten. S.H. marcheerde een weinich voort en quam te logeren te Sint-Jansleer,
een dorp op de Lys leggende, daer een fray edelmanshuys in leit. - S.H. in 't dorp
gegeten hebbende, ginck in de coetz sitten om Gassion te besoecken, die de graf
van Feullade bij schickte S.H. om hem van alles te raporteren. S.H. vond Gassion
te Deinse, dat hij doende was sijn troupen te logeren; der stond veul ruteri op de
wacht; het voetvolck quam aengemarcheert, als S.H. weder wechreedt; de ruyteri
was heel fray volck, doch kleine peertjes. S.H. en Gassion quamen oovereen om
des anderen daechs te marcheren oover de Lys nae de Kleine Scheld, en sold S.H.
logeren te Severgem, Gassion een uir van S.H. Ick verloor mijn mes van de degen.
S.H. schickte Gassion een brug, die S.H. liet weten dat sijn volck 3 regimenten
keiserschen en Spaensen hadden geslagen.
22 september/2 october maendach. S.H. marcheerde van Sint-Jans mit den dach
oover de rivir de Lys en quam aen de Kleine Scheld, daer geen viandt was, en vond
S.H. een schip in de rivir, dat wierde toegericht, en ginck er de carabijns van S.H.
oover mit het regiment van de viconte. De brug was achter. Gassion had de ander
brug. Doe de brug quam, wierde se gemaeckt; ondertuschen quamen wel duysent
Fransche ruyter, die oover wilden wesen, die door S.H. last mit goede woorden en
mit stocken terugdreef. - S.H. liet niet oover als de heer van Brederod brigad mit de
Rijngrafs, die heel goede buyt maeckten in het schoone en goede landt van Alst,
daer een edelmanshuys de Rivière geplundert wierdt, sijn vrau en dochter gevangen.
- S.H. reedt des namiddachs wandelen op het hooge bij den molen. - Gassion quam
des avonts bij S.H., en leiden mit malckanderen oover van de marche. Gassion
presenteerde mit 3000 ruyter en 1000

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

167

[144]
musquetiers mit oover de twede Schelde en de grooste te comen, doch mit het leger
niet, dat daer solde blieven leggen tot sijn wederkomste mit de bagagie, dan sie
haer niet te verre dorsten aengageren van de Lys en van haere geconquesteerde
plaetsen als Meenen en andere. Dien avondt liet S.H. noch alle de bagagie
oovergaen en marcheerde te twaelf uir oover de Kleine Scheld en liet de brug
opnemen. - S.H. liet de ruyteri voor marcheren, daernae het voetvolck, de bagagie;
de heer van Brederodes troupen en de brigade van de Rijngraf bleven achter de
bagagie.
23 september/3 october dingsdach marcheerde S.H. mit de ruyteri voor en quam
om 6 uir te Mell op de Groote Schelde, daer een deel voetvolck lach en schoot aen
de ander sijde van het canal, als men naebij quame om de rivir te sien. Ondertuschen het voetvolck quam, schickte S.H. de vrau van Rivière mit sijn coetz
nae Gendt en veul bourenvrauwen, dat groote liefde S.H. causeerde. - De heer
Gleser gekomen sijnde mit de guardes, wierden 600 musquetiers, driehondert aen
één sijde, driehondert bij een kerck aen een ander sijde geschickt en sooras die
begosten te schieten, ginck de viant deur en verlieten haer post; ondertuschen
quamen wel duysent peerden van de viandt, doch soorasch als het canon begost
te speulen, liepen se deur, en kosten haere officiren de ruyter niet aen het staen
brengen. - S.H. de passagie gewonnen hebbende, liet de brugge slaen. Rantzou
quam bij S.H., als alles gedaen was, bleef wel een uir bij hem; de brug gemaeckt
sijnde, quam Gassion, daer een Frans edelman in 't been wierdt gequetst van ons
eigen volck, sijnde [ziende] deselfde voor viandt aen; Gassion wech sijnde, begost
S.H. te marcheren en had geerne tot Steeken geweest, maer kost soo wijt niet
comen, maer bleef tot Berevelt des avonts, alwaer geen bagagie quam in 't leger,
maer bleven onderwegens; het voetvolck marcheerde heel qualijck en bleef mit
vijftigen in de huysen langs de wegen leggen, maeckten goede vuyren, aten en
droncken wat se geplundert hadden. - Dien avondt quame Gassion en Rantzou
noch bij S.H., om afgescheit te nemen, doch ick sach se niet. - Ick adt bij de Staten
des avonts, die niet te eeten hadden als een schinck en geroockt vleesch. - S.H.
gaf ordre om weder te marcheren.

[145]
24 september/4 october woensdach quam ick vroech in S.H. huys, daer Beverweert
groote swaericheit maeckte en desespereerde haest van het heele werck, omdatter
een groot water is, dat de Deurme heet, daer S.H. noch oover most, dat soo breet
is als de Schell, en soo Beck sich daer had after gesett, soude groote swaricheit
gemaeckt hebben en belett te passeren, ende sprack, all waer sal men weder hier
uyt het landt comen. Ick seide, ick hoop niet, dat het soo slim staet, maer als het
soo was, niemant kan ons beletten oover de vaert nae het Sas te gaen. - Beverweert
had all veul luyden swaerhoofdich gemaeckt en die van sijn gevoelen waeren. S.H. schickte Gleser strackx nae Loockeren, om de brug in te krigen en om de
boeren mit goede woorden uyt de wapen te krigen of op ander manir. - S.H. volchde
een halfuir daernae mit het heele leger, vond de bruch te Lockeren heel en geen
resistentie, quam des middachs te Steeken, alwaer S.H. quartir nam. Prins Wilhelm
krech contschap van drie regimenten Spanjaerts, die nae Hulst wolden, joech se
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25 september/5 october donderdach marcheerde S.H. mit den dach recht nae Hulst
en quam om 7 uir nae Sint-Jansteen, reedt de stadt om en besach de posten en
liet de heer van Brederod mit sijn brigad nae den dijck van Nassau gaen, die
Sint-Anna in kreech, S.H. door Gleser de schans de Moervaert. Beverweert deed
een klucht mit mij met voor Spinola seggende het was Gassion, doch het ginck niet
aen, en Van de Werf geckte mit Beversweert. - Dien dach wiert er all gegraven tot
de circumvellatie. S.H. en alle de heeren mosten in tenten slaepen, omdatter geen
huysen waeren.
26 september/6 october vridach liet mij S.H. om ses uir haelen en seide mij, dat
ick vier regimenten soud comenderen in een quartir apart. 's Daechs tevoor had
S.H. mit Brederod groote woorden, omdat hij sijn regimenten niet wolde deelen en
leggen vier aen den dijck, dat hij op het lest doch doen most.

[146]
Ick reedt mit S.H., die mij wees waer ick leggen most, haelde mijn troupen, en
begosten strackx te wercken, brochten het dien avont dat wij in defentsie waeren.
- En wierdt het heele leger geslooten dien dach mit 1200 gecommendeerde soldaten,
behalven ongeveer hondert roeden.
27 september/7 october saterdach liet ick die 100 roeden oock opwerpen door
mijn volck en quaem in defensie.
28 september/8 october sondach wierdt er niet gedaen als gearbeit aen de wercken
en circumvallatie. - Ick ginck desen dach bij S.H. eeten. S.H. schickte Hauterive mit
18 compagniën op de wacht nae de aproche, die een travers maeckte aen den dijck
die nae de stadt loopt. - Ick reedt nae Spinola, daer Eerentruyter saterdachs voor
gequetst was mit een canon. Laquapelle had de wacht, schooten seer mit stucken,
leit seer avantageux op het water, is qualijck bij te komen. - S.H. ginck des
naemiddachs in mijn quartir wandelen, ordonneerde ravelijns en bateriën. - De
gouverneur van Hulst vrau [Anna de Gussignies-Ternicourt] ginck vandaech uyt de
stadt mit 3 coetsen en veul dames. - De heeren Staten bestededen de verdobbeling
van de wercken en de verhoginge.
29 september/9 october maendach kreech Wijnbergen de wacht, avanceerde
een weinich. Ick sach S.H. desen dach niet, bleef bij de werckers.
30 september/10 october dingsdach kreech Greving de wacht, liep een lange
98
linie, doch was geanfileert en slijckerich; der was geen logement noch bateri noch
korfjes om te schieten. - 29/9 maendach begost de heer van Brederode sijne
aproches door Swartzenburch.
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[147]

29 [september] Swarzemburch. - 30 [september] Tienen. - 1 [october] Dirckslandt.
- 2 [october] Cornput. - 3 [october]
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[148]

[7 october] Erentruyter. - [8 october] Lacapel. - [10 october] Voselar. - [11 october]
Stelandt.
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[149]
October. - 1/11 october woensdach. Desen avondt kreech Douchands de wacht,
die genootsaeckt was Grevings linie te verlaten, loopen een corteren aen de dijck.
Ondertuschen wiert er alderhande gereetschap gemaeckt ende het goedt uyt de
schepen gehaelt.
2/12 donderdach krech Aluva de wacht in de approche, die 5 royen avanceerde
langs den dijck; de viandt deedt een uytval, doch collonel Aluva joech se selfs
wederom in haere wercken.
3/13 vriedach had de graf van Hoorn de wacht, kost niet voortcomen, omdat het
moerige grondt was. Brederod begint op de stadt te schieten. - 2/12 donderdach
was ick in de heer van Brederod aproche, daer Dirckxlandt de wacht hadde, waeren
noch 2000 pas van de contrescharp, hooch drooch landt, fray om te aprocheren. Cillegray nam desen dach Kijldrecht in mit gecomandeert volck.
4/14 saterdach had Enno Ferentz de wacht, die heel wel avantzeerde, liep van
den dijck nae de linckehandt oover den wech op een hooch landt, heel goedt om
te approcheren en bateriën te maecken. - Prins Wilhelm seide hij hielt niet van
101
corteguarden , maer alleen van groote logementen van musquetir en viercante
alarmplaetsen, daer sich vier compagniën costen hauden, om den viandt tegen te
gaen en aen te tasten, als hij uytviel. Seide, S.H. is oock van die opinie, holdt niet
van corteguarden. - Spinola begost te parlementeren om sich oover te geven.
5/15 sondach had graf Hendrick de wacht en was veul geavanceert op dat hooge
velt. - Ons canon begost te speulen mit 6 halve cartouwen. - Van der Werf trock uyt
Spinola mit 250 man, had het fortjen noch wel kunnen hauden, wandt der was een
goede contrescharp en een diepe gracht. - S.H. ginck Spinola en Kijldrecht besien,
daer Kieldrecht wel gesitueert was, en de viandt begost het sterck te maecken. Ick hoorde Goedthals preeken en adt bij S.H.
6/16 maendach heeft Picheler de wacht gehadt en avantzeerde 105 passen aen
de linckehandt op het velt, dat soo hooch is, nae de contrescharp; de viant had een
logement gemaeckt in de contrescharp [150] en enfieleerde de linie heelendall. S.H. ginck in de aproche en terwijl S.H. daer was, deedt de viandt een uytval, joech
de werckers en de wacht aen de pointe binnen in de linie, stondt voor de sappe stil
een tijtlanck en retireerde weder soetjes in sijne wercken, sonder dat hem onse
musquetiers yetwes doen kosten, omdatter geen logementen sijn noch plaetz om
te schieten, oock geen corteguarde, en is men niet wijt van haere wercken en
contrescharpe, die een gracht heeft, gelijck Picheler door een soldaet heeft laeten
besichtigen en bevonden. - Gleser verlost Picheler, en sijn veul lieden mit mij
bevreest, dat de viandt uytvalt en hem een affront doet, omdat men sich niet roeren
kan, weren of defenderen in die ghelopen linie, omdat se eng is en geen logementen
heeft. Gleser is swack ende sijckelijck. - In 't verlossen van de wacht is Gerridt Loo
gequetst in de schouder ende word mijn lieutenant onder de man door het lijf dwers
doorgeschooten, twe swaere quetsuren, beyde voor bij de sappe. - Der quam een
ooverloper, die seyde dat aen de heer van Brederode sijde was gheen gracht voor
de contrescharp, maer aen S.H. sijde daer was een gracht en 1500 man daerbinnen,
in drie posten gedeelt.
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7/17 dingsdach dess morgens om 7 uiren, sullende naer de aproches rijden en
hebbende van alle mijne saecken gedisponeert ende geordonneert verleeden jaer
in Den Haghe, soo begeer ick dat alles soo blieft als doenmaels geschreven heb
en heb doen teeckenen van seuven getuygen, behalven van den diamantrinck die
ick van Haer Majesteit van Engelandt [Henriëtte Marie van Bourbon] heb gekregen,
die begeer ick dat men dien in plaetz van freulen Mauritz van Portugal aen
madamoiselle Louyse d'Orange sal geven van mijnentwegen, ende begeer ahn
H.H. dat se denselven ring wil bewaeren en draghen als comende van haeren
gehoorsaemsten ende getrausten diener, die ick sterve, Wilhelm Fridrich graf zu
Nassau.

[151]
Belastende hiermede Widefelt ende Veuglyn ende de heer van Haultyn hier sorge
voor te draghen, dat madamoiselle desen ring mach krigen ende haer ter handt
mach gestelt worden. Wilhelm Fridrich graf zu Nassau. - 't Gene hier geschreven,
sal men vinden op een viercantich pampier in mijn schriefgetuich aen de linckehandt,
onder de intpot de eerste lade; de ring leit in het briefjen, en daer is noch een briefjen
om mit dese opschrift, à madamoiselle d'Orange, tweemael versegelt, Wilhelm
Fridrich graf zu Nassau. - Ick reedt om acht uir in S.H. aproche, daer Gleser wel
geavanceert had, goede logementen gemaeckt om te schieten en de linie wel
verbetert. Quam S.H. tegen in de aproche. - Vandaer reeden wij nae de heer van
Brederod, die mit ons wederom reedt, en gingen Ferdinando, dat heel sterck is,
besien, mit een seer schone, groote vaste redout, aten des middachs bij hem. Nae
den eeten reden wij in sijne aprochen, die heel fray en schoon sijn, wel mit logement
en corteguarden versien, en was de sap tot aen de voet van de contrescharp, en
solden desen wech oover een voetpat sapperen tot op midden van de contrescharp
en een logement lopen nae de rechterhandt, langs de contrescharp en soo weder
terug nae een sap, die wat nae achteren was. - Gerridt Loo storf in mijn bijwesen
om seuven uir heel soetjes sonder pijn en sonder spreecken.

[152]
Cornel Askyn heeft Gleser verlost.
102
[8]/18 october woensdach. S.H. is in de heer van Brederodes quartir wesen
eeten, besach de aprochen, die S.H. heel fray vond en heel wel geavanceert en
verseekert; de sap was oover de helf van de contrescharp; meinden haest aen de
mandekess te sijn, twe logementen en corteguarden te maecken op de contrescharp,
rechts en linckx. - S.H. deedt de tour om de circumvellatie, die hij heel prees ende
goedt vond van hoochte en diepte van de gracht. - Askyn heeft in S.H. aproche wel
geavanceert en is gecomen tot twe roeyen op de contrescharpgracht. Crommel
heeft Askyn verlost.
103
[9/19 october don]derdach in de aproche geweest, en heeft Crommel gelopen
tot aen de gracht van de contrescharp, die heel wijt en breet is, en sal veul spul
maecken eer men oover komt. S.H. heeft twe bateriën geordonneert aen de
102
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aen den dijck. - Der is een overloper gekomen, die seit datter 12 hondert man binnen
is, en hadden alles oovervloedich. - Prins Wilhelm seide mij de antreprinse om
Antwerpen was, dat de ruyteri soud al binnen Bergen op Zoon komen, ende het
voetvolck soud gelandt hebben ende oock binnen Bergen komen; de poort soud
gesloten sijn geweest, dat niemant uyt kost. - Alsdan souden alle schepen hebben
seil gemaeckt en nae Philippine geseilt, om den viant te abuseren, en soud prins
Wilhelm mit 7 regimenten peerden en 6 duysent man te voet gemaercheert hebben
nae Hoboken, om daer een brug oover de Schel te slaen en mit sijn volck daeroover
maercheren en sich strackx begraven. - Der waeren 20 ponten om de brug te
maecken, op wagens gevoert.

[153]
Beverweert soud mit prins Wilhelm geweest sijn. 't Voetvolck soud bestaen hebben
in 2000 Francen, uytgekosen volck, geleit door d'Estrade en Douchand, d'Engelsen
2000 uytgelesen, geleit door Greving, Crommel, Duytschen 2000 uytgelesen, geleit
door Wijnbergen, Picheler. - S.H. soud mit het heele leger gevolcht hebben en
planten veul canon, om de brug te defenderen. - Maer dit dessein bleef achter,
omdat Beck alletijt te Beveren bleef leggen, en omdat de heer van Brederode 't fort
Miseria innam, ginck S.H. daerheenen, om Brederode geen affront te doen hebben.
't Was de mening niet, dat de heer van Brederode 't fort soud gekregen hebben,
maer meinde door sijn comst te Wabbeeck, dat Beck van Beveren soud gaen en
laeten de pass oover de Schel desto lichter. - D'Estrade heeft Crommel verlost. Brederode heeft twe corteguarden op de contrescharp; de viandt heeft de bedeckte
wech noch in, werp sterck mit handtgranaten daeruyt nae de sappeurs. - De vrau
van Brederod is in 't fort Sint-Anna van Namen. - Ick heb hondert gulden van prins
Wilhelm gewonnen. - Prins Wilhelm seide mij oock, dat Rupelmunde maer een huys
was daer de brug lach; had men daer troupes henen geschick, men hadde het huys
en de brug gekregen en soo had men in Brabandt kunnen comen, om Antwerpen
te belegeren, 'twelck alles eerder had kunnen geschieden, eer den viandt daer had
kunnen wesen. - Ick merckte gisteren wel, dat het prins Wilhelm niet aenstonde dat
de heer van Brederode soo geavanceert was. - Oock seide mij de heer Huygens
S.H. had hem gesecht het soud soo geen haest hebben om de galerie te besteden,
soodat S.H. oock al wat jalousie daertegens heeft, all seit hij het niet.

[154]
10/20 october vridach liet S.H. een vervallen werck van de viant besetten en een
baterie daer maecken. De viant heeft desen nacht op de cant van de contrescharp
langs de gracht beginnen te wercken ende traversen te maecken. - S.H. heeft drie
bateriën elck van 6 stucken geordonneert te maecken, waermede dat hij de brug
over des contrescharp gracht wil ooverbrengen en onder 't faveur van musquetiers,
gelijck voor het Sas van Gendt. - De heer van Brederode liet een versoeck doen
om de viandt uyt de contrescharp of bedeckte wech te jaeghen, door den lieutenant
Manasse, die de viant deruyt joech en hielt de contrescharp twe uyren in, maer de
viant daernae aenvallende en menichte van granaden werpende, moste ons volck
de contrescharp weder verlaten
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door mangel van granaten. - Bijma seid desen avondt aen S.H., dat de viandt om
tien uir daeruyt was gegaen, en was niemants meer daerin als een schildwacht,
naemelijck de contrescharp. - S.H. is wesen wandelen in 't dorp Sint-Gilis. - Destrade
is van collonel Sterckenburch verlost. - S.H. belaste Bijma een bateri te maeck[en],
die d'espaule, courtine, face van het rechterbolwerck kost bestrijcken, daer se de
galeri mede souden cunnen incommoderen en beschieten in de heer van Brederod
aproche en, als de galeri begost, in 't water geset worden en oovergeleit. N.B. Gleser seide mij, men moet noit een vrindt soo heel veul betrauwen, alletijt sooveul
niet, dat ghij niet alletijt vreest eens gebroulleert en quaet vrundt te worden. - Oock
soo quaetlijck niet op yemant tevreeden noch qualijck van hem te spreecken, als
ghij quaet vrundt sijt, dat ghij daerdeur niet kundt belett worden weder vrundt te
worden; de dingen in de werelt sijn veranderlijck, gaen wonderlijck; men moet sich
voor die beyde voorsijn, dat men in de lemyten blieft.

[155]
Ick heb den ring den 21/11 october aengedaen saterdach, blieve bij deselvige
mening, dat die aen madammoiselle wort gegeven.
11/21 october saterdach quam ick bij S.H. in de approche, die gecomen waeren
tot op de cant van de gracht van de contrescharp, en begost men de doorsnidinge
in de gracht. - De heer van Donau voorbij de insnijdinge gaende, wierde uyt de
contrescharp door een kandelaer door sijn rechterarm geschooten deur en deur,
een vleeschwonde. - De heer van Brederode quam in S.H. approche, seid S.H. dat
hij de contrescharp in had, soowel aen de rechterhandt als de linckehandt, en dat
hij de doorsnidinghe in de stadtgracht begost, begeerde van S.H. dat de Staten de
gallerie mochten besteden. S.H. accordeerde de heer van Brederode de besteding
104
en wold hij soud twe galeriën maecken, aen elck face een, gelijck hier geteyckent .
- Ick reedt nae de polder van Namen de vrau van Brederode besoecken, daer ick
's middach adt. Seide mij, dat Sulekum van niemants anders schreef als van de
heer van Beverweert, dat die all dingen deede, en noemde niemandts anders, soodat
S.H. van niemandt hielt als van Beverweert. - Oock dat Wimmenum het oor van
H.H. en S.H. had, die haer nae de mond praetede en maer leugens wijsmaeckte. Een Engels captein, Valeri, is op sijn wacht in de aproche dootgeschoten. Knichtlei
heeft Sterckenburch verlost. - De heeren Huygens ende Wimmenum hebben de
galeri van de heer van Brederode besteet.
12/22 october sondach bleef ick in mijn huys, in de kerck. 's Namiddachs reedt
ick aen 't hoff en reedt mit S.H. wandelen nae Sint-Jylis. - Knichteley had niet veul
geavanceert, maer de wercken verbetert en gerepareert, dat heel dienstich en nodich
is. - Desloge heeft Knichtely verlost. S.H. ginck in de aproche en seide Deloge dat
hij de viandt uyt een wercsken soude jagen, dat se op den dijck hadden, daer de
sap nae toe liep.

[156]
Ick heb mit Schoonburch gewet aen mijn tafel, dat de stadt, als morgen des
maendachs noch niet soude parlementeren, in twaelf daghen tijts. Schoonenburch
104
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wedde, dat se den twaelfsten dach souden parlementeren, ende dat om een deghen
van hondert gulden.
13/23 maendach heeft Desloge 't werck van de viant aengetast, die daeruyt
gejaecht en sich gelogeert dess nachts om één uiren, mit verlies van vijfentwintich
officiren als soldaten, meeste gequets, 3 luytenants, twe veendrichts, Piter d'ingenieur
doot. - S.H. quam om acht uir in de aproche, om te besien wat Deloges gedaen
hadde, alwaer de viandt twe granaden wierp tuschen S.H. beenen en raeckte hem
Godt loff doch niet metallen. Monsieur Paul d'ingenieur wierdt mit die granaten
gequets, alsoock noch een lieutenant. - Der wierdt een bateri gemaeckt van 6
stucken, om de passagie oover de contrescharpsgracht te faciliteren, 'twelck S.H.
aen Kyrpatrickx belastede. - S.H. ginck nae den eeten wandelen. Der quam een
ooverloper, die van alles bericht deede. - Krock had de Crabaten te Lokeren
geslagen, kreech 20 peerden. - Ick adt bij de heeren staten desen middach.
14/24 october dingsdach ginck ick om 4 uiren dess morgens in de approchen,
daer Cyrpatrickx de wacht had, die de brugge oover de contrescharpsgracht soude
leggen, daer alles toe gereet was te half seuven. - Doe wierd de biesbrug
oovergestooten te half seuven en commandeerde Kyrpatricks drie sergeanten, elck
mit 10 musquetiers, die heel resoluyt op den viant aengingen en joegen se uyt haer
logement van de afsnidinge van de contrescharp; daerop volchde een officir mit 30
man, daerop de ingenieur mit soldaten, die fassines droegen, die se op de glasi van
de contrescharp nederwierpen, daerop 100 arbeiders [157] mit schuppen om te
wercken, die strackx een logement maeckten, daer se achter bedeck waeren. Daerop volchden drie captein, Vinck, Herema, Gruys mit haere musquetiers; daerop
volchden pijcken, en logeerden sich alle achter het werck. Den viandt deedt groote
weer mit granaten, en quetsten veul volckx daermede; de onsen hadden gheen
granaetwerper, dat groote schaede deed aen ons volck en maeckte den viant stouter
om in haere wercken te blieven. Ons canon schoot, maer deed gheen groote schaede
aen den viandt, alsoo het niet wel geordonneert en de logementen niet wel gemaeckt
waeren, die op haere ravelijn en wal hadden moeten schieten. Eer men begint, moet
men eerst ooverleggen, waer den viandt sijn defensie uyt kan doen en daer het
canon en de logementen van musquetiers op richten. - Het schieten duirde wel drie
uiren, en deden niet veul schade; de major Leveston wierd gequetst en een
lieutenant, 20 à 25 soldaten, 10 of 12 doot. - S.H. quam, doe het effen begost, en
bleef daer tot 10 uiren, dat alles gedaen was. - Eerentruyter sal Cyrpatrickx verlossen.
- Ick adt thuys mit prins Philips en de graf van Romerantyn, en waeren vrolijck; reedt
des naemiddachs noch mit S.H. wandelen.
15/25 october woensdach heeft Eerentruyter de wercken verbetert ende goede
logementen gemaeckt en twee sappen geloopen nae de bedecte wech, die bie
malkanderen sullen komen, om daeruyt de insnidinge te maecken van de bedeckte
wech. - Der waeren plancken mit spijckers doornaegelt, geleit voor het nieuwe werck,
om den viandt te beletten aen te vallen, die sich heel stil heeft geholden, gheen
aenvall gedaen op ons volck. - S.H. was in d'aproche. - Ick adt bij de Rijngrevin en
ginck de vicontesse, graf van Berch, graf van Stirum, van Donau besoecken. Collonel Haulterive verlostede Eerentruyter. - Der sijn brieven van den gouverneur
[Jacques van Haynin]
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ende drie colonels binnen Hulst geintercipieert ende opgevangen, die nae Beck
gingen, [158] daerin dat se hem schrieven, een stadt die belegert is, de galeriën in
de gracht, buyten hoop van secours, die moet sich am lesten ergeben.
16/26 october donderdach in de heer van Brederodess aproche geweest, daer
Potter de wacht had, en in de galerie geweest, daer 15 gebindten stonden, 4 in de
gracht. - Vandaer in S.H. approche geweest, die mit de sap van de conterscharp
quam tot aen de bedeckte wech, en viel de eerde van de sap in de bedeckte wech,
waeruyt men de gracht kost sien; de viandt heeft de contrescharp aen de linckehandt
verlaten, maer aen de rechtehandt heeft hij noch twee afsnidingen in de bedeckte
wech, die hij haest sal verlaten. - Der was stilstandt van wapenen in de aproch door
't uytcomen van een vrau. - De galeri van S.H. is besteet op die conditie als die van
de heer van Brederode, om van morgen vridach in 13 dagen veerdich te wesen, en
sijn der twe bateriën besteet, elck van 6 halve cartauwen, om de galerie te favoriseren
en te beschermen. - S.H. is niet wesen wandelen. - Graf Mauritz rijt uyt mit 400
peerden nae Zeele, daer hij meindt dat de viandt leit. - Haulterive heeft de wacht
gehadt, is van collonel Balfort verlost. 17/27 october vridach in de aproches geweest,
vond S.H. daer, die een nieuwe baterie heeft besteet; de sap is gekomen tot aen
de bedeckte wech, die men haest sal doorsniden, S.H. meinde desen avondt en
datter noch een gebindte soude gestelt werden van de galerie. - Grevin heeft Balfourt
verlost. - De viandt heeft in de heer van Brederode aproche een mijne laten springen,
daer ses soldaten mit sijn bedeckt geworden van eerde; sijn galeri gaedt wel voort,
heeft 19 gebindten, sal noch 5 desen avondt kriegen en de nacht. - Ick heb bij S.H.
gegeten, die nae de Moervaert ginck wandelen.

[159]
S.H. stond Hemmema toe tot mijn capitein te maecken van de guarde, Frens
lieutenant, Aluva veendrich.
18/28 october saterdach in de aproche geweest, daer men door de doorsnidinge
in de gracht kost sien, en was ten naestenbij gereet om de galeri te beginnen en
een gebindte te setten. De gracht is heel breet. - De graf van Solms liet een batteri
maecken van twe stucken, om op des viants twe stucken te schieten, die hij in een
ander bolwerck had in de face ingesneden aen de linckehandt van de approche. De viant van binnen hebben groot mangel aen groen rijs, kunnen geen goede
schietgaeten maecken door faulte van dien, om die te twijnen. - S.H. reedt wandelen
nae Sint-Jylis, belastede mij de wech te besien nae de Moerspeuye. - Jan Ramack
is uyt geweest, heeft des viants wacht gepousseert, 9 peerden aen haer
retranchement bekomen van de ruyterwacht en 25 soldaten. - Douchands heeft
Greving verlost. - De bouren van 't Landt van Waes gaen uyt en in, of se lang neutrael
105
waeren geweest, twe-, driehondert seffens .
19/29 october sondach ben ick niet in de kerck geweest, maer uyt last van S.H.
nae Moerspeu, om dat de besichtigen, dat een groot fort is van vijf bolwercken,
goede grach, contrescharp en een gracht, die eerst begonnen is, hadden ses
stucken, daer se dicwils mit schoten; men kan achter de dijck daerbij dich aenkomen
bedeckt; der is noch een wech, die waeterich wort, als men dich bie de schans
compt; der is noch een
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wech van Moerbeeck, daer drie forten op leggen. - All die forten daer wij voorbij
reeden, schooten en hadden stucken. - Wijnbergen had de wacht en heeft de eerste
gebindten doen setten en heeft Douchand verlost. S.H. seide der was groot differentie
tuschen de colonels, dat de eene beter liet wercken als de ander.
20/30 october maendach ben ick niet in de aproche geweest, maer op de kleine
bateri van 6 stucken van twaelf pont, daer men S.H. approche wel sien kan.

[160]
Wijnbergen heeft de eerste gebinten laeten setten, en sijn der van sondachs
naemiddachs te drie uiren tot 's maenendachs te drie uiren 9 gebinten geset, doch
maer één in 't waeter. - Een granaet uyt de stadt geworpen, viel aen de mont van
de galeri, rolde daerin, sloech los en trampeneerde de ghehele galeriebogen, quetste
veul luyden seehr hart, sloech een veendrich doot, brande Enno Ferents en Belckum
in de oogen, dat se niet sien konden, maer hebben de oogen geschroyt en verbrandt,
doch sonder perijckel. S.H. was effen in d'aproche. - S.H. ginck naemiddachs
wandelen. - De graf van Hoorn verloste Wijnbergen. Brederod heeft 31 gebinten.
21/31 october dinsdach heeft de graf van Hoorn passelijck geavanceert, heeft 13
gebindten en veul rijs laeten werpen door lieden die voor aen 't endt van de galeri
sijn geweest, en hebben het uytgeset in 't waeter, een dam van 300 rijsboschen. S.H. is in de heer van Brederode aproche geweest, daer 33 gebindten stonden, is
bijkans de helft, maer den rijsdam vooruyt gesett, is oover de helft. - De heer van
Brederode wil desen nacht noch meer uyt laeten werpen van rijs en dat mit eerde
decken en woensdach nacht weder en meindt dan aen de wal te sijn mit den dam.
- En wil se dan opeischen. - Haulterive seide dat voor Gulyck men de gracht
passeerde sonder galeri, alleen mit rijs ende eerde daerop onder het faveur van
musquette en canon, en gingen heel vrie daerop, sonder dat de viandt sich dorst
tonen om te schieten. - De viant doet altemitz schaede mit sijne stucken, schietende
een schoot of twe uyt een nieu ambraseur en vertreckt se dan weder; hij snijt oock
ambrasures in de cortine langs en schiet er mit stucken uyt en treckt se daernae
weder terugg. - S.H. reedt door mijn quartir weder tehuys en vraechde mij veul van
Moerspeu. Prins Wilhelm had S.H. geseit, dat ick Moerspeu wel woude aentasten,
als het S.H. geliefde, daerop S.H. andtwoorde, eerst Hulst, daernae sal men sien
wat men doen sal.

106

[161]

22 october/1 november woensdach ginck ick in de aproche, Gleser achthondert
rijsboschen had laeten werpen, doch was de vierdepart niet oover. - S.H. bestede
den dam voor 2500 guldens, een goedt kleedt en een vergulden degen, dat se des
morgens donderdachs most oover sijn off geen geldt. - Aluva verloste Gleser en
kreech de wacht, die noch 200 musqtiers extraordinaris uyt mijn quartier kreech om
de wercken op den dam de passagie te favoriseren. - S.H. liet meer als hondert
wagens mit rijs haelen tot den dam te maecken. - Ick was in de heer van Brederodes
aproche, ginck op den dam, die goedt, sterck en breedt was. - De mineurs hadden
106
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liepen deruyt en sijn den ghehelen dach niet weder daerin gekomen en verloren
dien tijt tevergeefs. - Ick adt bij de vrau van Brederod in de Polder van Namen mit
de heer van Brederode, graf van Solms. - Quam te vier uir weder in 't leger en reedt
S.H. nae, die nae Steken was. - Pelnitz kreech een lieutenant gevangen, die seide
dat Beck had 35 compagniën peerden bij sich, 't regiment van Saveri, daer Donckel
en Grammont onder waeren gesteken, en 5 compagniën Crabaten, 2000 peerden,
6 regimenten te voet, 2000 mann, commissari-generael Longeval, Schaveli, don
Antonio Botizon. - Colnel Aluva begost om seuven uiren den rijsdam te leggen en
door continuelijck schiten van musquetten en canon favoriseerde hij de werckluyden
soo, dat se vrie costen wercken, en hadden des avonts om tien uiren all gedaen
tegen opinie van alle werelt en tot verwonderinge, want men doch dat de gracht te
breet en te diep was om in soo corten tijt den dam te passeren. Oock vreesde men,
datter rijs soude tecort wesen. - Aluva schickte mij sijn quartiermeester en liet mij
seggen, doen den dam oover was om half elf. Captein Boetzeler die quam oock
een weinich daernae en seide mij, hoe de arbeiders soo vrie gestaen hadden en
dat den dam oover was, daer hij oover gegaen had, en dat de mineurs 't
107
sacramentshuysjen bij der handt hadden om te begin.

[162]
Viandt deede gantz geen tegenweer, dorst sich niet sien laeten, [wierp] altemitz een
groote granaet den wall af door een holten goodt, [daar z]e de mineurs mit quelden
en braecken het sacramentshuysjen.
108
[23] october/[2] november donderdach ginck S.H. in de approche, die Aluva
seer bedanckte voor sijne debvoire, belastede den dam mit eerde te vullen en te
bedecken, die mit plancken gedeckt was. - S.H. liet de stadt opeischen, laetende
den gouverneur [Jacques van Haynin] seggen dat hij en sijn volck gedaen hadden
als eerlijcke soldaten, of sij de plaetz niet wilden opgeven, dat se goede conditiën
souden hebben, dat hij nu kost uytgaen als vrundt, daer hij anders als viandt soude
moeten uytgaen. - De gouverneur en de drie colonels lieten S.H. bedancken voor
de eer en seiden sij kosten tot dienst van den coninck en eerenthalven de plaetz
noch niet opgeven, wolden een aenval verwachten en mijne. - Ick adt bij S.H. prins
Wilhelm. - Picheler heeft collonel Aluva verlost. - S.H. belastede, dat hij twintich
man soude schicken op de punt van het bollewerck, om te sien of de viandt woude
toelaeten, dat hij daer logeerde, doch niet dat Picheler soude opyniatreren. - Aen
de heer van Brederode wierd hetselfde belast. - Sulestein seide mij, dat S.H.
voorhadde Verbroeck, Callo, Marie en de Peerleschans aen te tasten, eer dit van
Hulst geluckte, en van Marie een retranchement te maecken nae Rupelmond,
Antwerpen van Vlaenderen af te snijden. - Den Rijngraf brocht een valschen alarm
aen S.H., dat de ostagiers quamen en dat de stadt parlementeerde. - [De] mine was
all 15 voet in de wall bij S.H., bij Brederode vierentwintich.
109
24 october/3 november vrijdach. Picheler besochte sich te logeren op de wal,
dat hij effectueerde, schickende twe serganten elck mit tien musquetiers om op de
wal te klimmen; daerop volchde een lieutenant mit 30 man. - Vijf granadiers, die
driehondert granaten wierpen. - De viandt deed gheen resistentie als mit
handtgranaten en stenen,
107
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quetste wel tachtentich man, wel 20 dooden. - Aen de heer van Brederode sijde
besocht Cassopyn het oock, die een veendrick en lieutenant schickte elck mit twintich
man en noch eenich volck om se te subteneren, dewelcke boven quamen, bleven
der wel een uir en begosten te arbeyden in de punt van het bolwerck, maer de
viandt, komende mit 60 pijcken, joech se van booven van de wall aff, sodat se gheen
logement hielden.

[163]
S.H. quam om half acht in de approche; doe begosten se te parlemen[teren] en
110
souden noch niet geparlementeert hebben, tewaere S.H. niet d... nae de
111
Moerschans hadde gecommandeert, om nae de stadt te... 'twelck sulcke schrick
gaff in de stadt, datter een groot gek[rijt en] lamentatie in de stadt gehoort wierde,
vresende voor de bijsbrug en storm. Oock quamen versche musquetiers uyt het
leger, om diejenighe te verlossen die den ghehelen nacht geschooten hadden, dat
vermeerderde schrick. - S.H. ginck op den dam; de gouverneur S.H. siende, maeckte
hem een diepe reverentie. S.H. liet den gouverneur goede morgen wunschen en
ginck deur. - S.H. schickte twe captein binnen tot hostagiers en sie twe buyten. De viandt had afsniding gemaeckt in S.H. bolwerck en oock dat in de heer van
Brederode, heel goedt en sterck werck. - S.H. ginck naemiddachs niet uyt wandelen.
- Ick adt tehuys mit den jonge Boreel van Middelburch en andere officiren. - Enno
Ferens ginck in de approche op de wacht en verloste Pichelaer. - Des donderdachs
liet den gouverneur seggen door S.H. trompett, dat hij niet begeerde dat de heer
van Brederode meer een tamboer of trompet soude binnen schicken; had hij yetwes
112
te seggen, hij soude het doen laeten door S.H. troppet . - 't Was een teycken dat
hij sich aen S.H. en niet aen Brederode wou [over]geven. Oock moet den generael
alletijt de eer hebben dat de stadt aen sijne sijde oovergaet. Soo moet den
veltmaerschalck ofte die de approche door S.H. last leit, die discretie hebben, dat
hij den generael wat voor laet gaen, en volghen van achteren heel nae, maer noit
[voor] den generael; die compt de eer toe, hij wil se oock hebben, dat de stadt aen
sijne sijde parlementeert en oovergaet. - Ick seide het de vrauw van Brederode
eens, dat sie het haer man woude seggen, dat hij all sijn best deed om de galeri in
't waeter te brengen, maer daer behoorde hij S.H. uyt respect in te wachten. - Maer
113
het haesten van de heer van Brederode mit den dam is goedt... geweest daervoor,
dat S.H. de resolutie heeft genomen sijnen dam oock te besteden en soo in één
nacht oover te gaen mit den rijsdam oover de gracht; ick geloof was dat niet geschiet,
S.H. soud den gouverneur noch in ses daghen tot parlementeren hebben gebracht.
25 october/4 november saterdach is het accord geteyckent op de ordinaris wij[ze]
van S.H. en den gouverneur. - Mit S.H. gegeten; nae den eeten wunste ick hem
geluck, soo seide S.H. mij, dat hij mij bedanckte, en voor de moite en sorg. - S.H.
seide daernae, ick soud u geerne mit eenich volck nae Moerspeu schick mit 4 halve
cartouwen en 6 van 12 pondt. - Prins Wilhelm seide mij dien avondt, als den viandt
morgens is uytgemarcheert, [164] sal S.H. u mit eenich volck schicken nae Moerspeu;
de ruyteri
110
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[zal] te Steecke leggen. - 's Avonts seide prins Wilhelm, ghij sult noch twe, drie
regimenten bij u krieghen en een kleinen generael sijn. - S.H. besach den wech die
de viandt soud marcheren. - Gaf haer wagens, om te packen. - Alle collonels- en
lieutenant-collonels compagnien sullen in wapens comen van S.H. quartir ende 26
compagniën peerden, om den viant daer voorbij te laten marcheren. Alle quartiren
in de wapenen.
26 october/5 november sondach is S.H. in de predicatie geweest; naedien is S.H.
te peerdt geseten, om des viants volck uyt Hulst te sien trecken, die het soo lang
maeckten dat het drie uiren was, eer se begosten te komen, eerst de wagens,
daernae 2 halve stucken canons, een mortier. - 't Regement van collonel Monckron,
39 musquetiers voor; daerop volchde 18 pijcken, 15 veendels, noch 18 pijcken en
de ander vleugel musquetiers 36.
Musquetiers 39

75

48

111

Moncron

Pijcken

18

18

9

176

Lamottri

Pijcken

18

16

9

106

Girardyn

6

40

200

vrië
compagniën

176

106

400

gequetste

Musquetiers 36

111

150
1.143
300 doden
1.443 het heele guarnisoen, als S.H. daervoor quam, behalven noch 200 officiren,
soodatt er in alless sijn geweest 1600 mannen in 't beginsel. - Sterckete van
Moncrons regiment, behalven de officiren, capteins, lieutenants, veendrichs,
sergeanten, tamboers. - 't Regiment van Lamottri 75 musquetiers, 18 pijcken, 5
veendels, 16 pijcken, 67 musquetiers. - 't Regiment van Girardyn 48 musquetiers,
9 pijcken, 10 veendels, 9 pijcken, 40. - 6 vrië veendels. - 170 bouren. - Op de wagens
saeten wel 400 man, mit die neffens de wagens gingen. - Vrau van Brederod adt
bij S.H. - S.H. belaste mij om acht uiren te marcheren mit 6 regimenten te voet, 2
te peert, 12 canons mit haer toebehooren, ammunitie, schuppen, spaden, houwelen,
en te gaen logeren tuschen Moerbeeck en Moerspeu. - Wilhelm reedt nae de vrau
van Brederod, sprack van Willemine.
114
[27] october/6 november maendach quam S.H. in mijn quartir om half negen,
om mijne troupen te sien marcheren, en marcheerde in die orde, erst de ruyters, de
viconte en Steenhuysen, daernae de 6 regimenten te voet, de Walen, Aluva, Siel,
Ittersum, Sliep, Van Santen, daerop het canon, 12 stucken, 2 mortiers, ammunitie,
de train van Boeckhoven en Martini, d'bagagi van 't voetvolck, van de ruyteri, een
compagnie peerden.

[165]
S.H. had goedt contentement in 't volck en was wel tevreden, was heel beleeft, seid
mij eenen goeden nach en belastede mij Moerspeuy in te nemen. Prins Wilhelm en
114
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dat in te nemen, maer als ick daer quam, vond ick het te sterck om soo te
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oovervallen, temeer hebbende geen bijsbrug, reconnosseerde de plaetz, vond in
het nieu canael een wacht aen een dam, daer ick se van joech, en nam de post in,
quam alsoo tuschen Franchipane en Moerspeu, die ick strackx besettede en liet se
aen beyde sijden verseeckeren mit ravelinen ende blinden. - Dat gedaen sijnde en
S.H. last achtervolcht, hebbende mij geloogeert tuschen Moerbeeck en Moerspeu,
liet ick het S.H. weten door een brief. S.H. hellebardir wiert dootgeschoten. - Ick
resolveerde om dien avont noch nae Moerspeu te gaen, liet acht compagniën
commanderen mit Siel en liet mij mit een boer leiden nae den auden dijck daer
Moerspeu op leit; onderwegens waeren der slooten, die mosten wij door de pionniers
dempen. - En quaemen omtrent half elf op den ouden dijck. Ick comandeerde strackx
7 vieroers mit Hoen sijn soldaet, 10 musquetiers mit een sergeant, noch 20
musquetiers mit een veendrich, captein Hoen mit twe compagniën om te souteneren,
en marcheerden soo nae Moerspeu aen en quaemen aen een afsniding, daer
niemants in was, daernae aen een groote doorsniding, daer een goede travers
achter, veul water voor en 30 mannen, maer ons volck spronck daerin, clommen
tegens de borsweer op en joegen de viant deruyt; ons volck quam strackx, Hoen
oock. Daerop had ick 100 arbeyders en maeckte een travers op den dijck en seer
goede logementen; de viant riep wel of hij woude aenvallen, doch quam niet een,
en wij arbeyden den heelen nacht, eerst aen de travers, daernae aen een linie om
daer bedeckt te comen. - S.H. heeft graf Hendrick desen dach gouverneur van Hulst
gemaeckt.
28 october/7 november dingsdach hebben wie in de voornacht soo gewerckt tot
seuven, acht uiren en hadden geern gesien wat de viant gedaen, maer den nevel
duirde tot 9 uiren, soodat wij niet kosten gewaer worden of van ons sien; soo
resolveerde ick de werckluyden uyt te setten en te arbeiden nae den dijck toe, sonder
geanfileert te sijn.

[166]
Soo ras als ick woude het volck uytsetten, om geen tijt te verlieren, begost het dach
te worden, en moste doen beginnen te sapperen en besteede de roye voor 4 gulden.
- Wie saghen dat de viant een groote travers had gemaeckt op den dijck, noch twe
bateriën en een werck tot aen den dijck, dat ons vreempt voorquam, want wie gheen
ander eerde saghen als den dijck; 't ander was leech landt en waterich; sie schooten
mit twaelf canon. Ick sloech voor om se te amporteren, want, seide ick, houden sie
die post, soo moeten wij veul tijts verlieren mit sapperen, en hij sal ons lang opholden
en kan der noch meer tegen ons maecken. Huygens, Siel, Hoen seiden, wij sullen
het wel amporteren, maer het is te veer om te mainteneren van ons werck om
malckanderen te seconderen. Ick woud het volck oock niet waghen, seide Siel de
sap te laten continueren. Ick schickte Huygens nae S.H., om hem van alles te
informeren, die mij antwoort brocht, dat ick soud continueren, mijn best doen; hij
soude mij van all hetgene ick van doen had, laeten versien en begeerde oock dat
ick sien soude om haer den pas af te sniden door Crombeeck, Ooverslach en
Suytdorp en dat ick Ferens daeroover soude schrieven. - Den viant brocht oock
canon op den zeedijck en schoot ons van de rechtersijde in de approche. - Ick had
den ghehelen nacht in de approche geweest, was slaperich, rustede desen
naemiddach; de viant schoot driemael door mijn huys mit canon en schoot drie, vier
soldaten doot. Die avonts had ick noch groote slaep, kost niet geduiren. Ittersum
verloste Sliep.
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29 october/8 november woensdach. Ick belastede Ittersum de sap te continueren
en nae de hoochte van den dijck te gaen en daer sijnde, op de rechterhandt weder
om te keren, om niet geanfileert te sijn. - Ittersum continueerde de sap en, op de
hoochte sijnde, sneedt door den dijck en ginck de linckehandt vervolgen, omdat de
ingenieurs daer een groot en hooch velt vonden, dat aen de contrescharp leit en
recht daerop aenloopt, sonder geanfileert te sijn. Kuyn bestede twee bateriën, één
van vier halve cartauwen en één van twee. - Ick veranderde mijn quartir, liet se in
batallie logeeren, de pijcken voor, de musquetten achter, all op één front, en liet se
retrancheren; de viant schoot één soldaet doot, eer wij veranderden van quartir.

[167]
Ick reedt nae de approche, daer ick alles wel vond; de bateriën begosten gereedt
115
gemaeckt te worden, die sap ginck op het... nae de contrescharp, sonder
geanfileert te sijn, en wiert dien helen dach gecontinueert. - Broursma quam van
S.H. wegen daer, die ick seide al 'tgene mij manqueerde, en badt dat S.H. mij alles
soude schicken. - Ick adt thuys; prins Philips was in perickel om dootgeschoten te
worden. - De Staten schickten mij 2000 gulden om de werckers te betaelen. - Ittersum
quam van de wacht, seide hij had 7 royen geavanceert mit de sap. Hettinga verloste
hem. - Ick kreech brieven van S.H. en van collonel Ferentz en van S.H. prins Wilhelm.
30 october/9 november donderdach ginck ick in de aproche ende vond dat Hettinga
wel geavanceert had, doch de viant koste die linie enfileren. Omtrent één uir begost
de viandt uyt de contrescharpe te schieten en joech onse sappeurs uyt haer werck
tot twe uir, dat ick in de approche quam; ick gaf de sappeurs goede woorden, liet
de musquetiers schieten en brocht de sappeurs weder in het werck. Sliep heeft
Hettinga verlost. - Den viant brocht een canon in de contrescharpe en schoot in
onse linie. - S.H. schickte mij allerhande nootdruften tot de belegering, mannekens,
cruywagens en al wat daeraen dependeert. - De viconte mit Steenhuysen sijn verlost,
en quam Verneul en Wassenaer weder in haer plaetz.
31 october/10 november vridach des morgens nae den Ooverslach ende Cromhaut
gereden, om die posten te besien, en op de 4 huysen 50 man geleit. - Desloge en
andere officiren aten bij mij. - Ick ginck in de aproche, die wel geavanceert was,
doch was de linie geanfileert, omdat de ingenieurs die qualijck gelopen hadden. Ick
kreech een schoot uyt een canon mit cardousen geladen, aen mijn linckerknye,
doch deed mij geen letsel als dat het dick wierdt en roodt. Frens die wierdt oock
geraeckt, en stond Hemmema dahrbij. - Van Santen verlostede Sliep, die ick belaste
de travers op den dijck in te nemen, een sap nae den dijck te loopen uyt de linie die
nae de contrescharp gaet nae de rechterhandt toe, om kunnen bedeckt te komen
in 't logement. - Ick belastede den ingenieur Cool de sap nae de contrescharp te
vervolgen en deselfde meer nae de linckehandt te loopen.
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[173]

Om een stadt te defenderen, moet men ettelijcke stucken in de contrescharp brengen,
sich daermede wel defenderen en die daer verliren, 't is beter de stucken soo
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te verliren en u viandt groten afbreuck doen als dat men se daernae tegelijck
oovergeeft mit de stadt. - Oock soud ick mijn volck in de buytenwercken wagen mit
uytvallen, alarmen en myneren, wandt als men in de gracht is gejaecht, dat de
contrescharp wech is, is het mit die van binnen gedaen, dan kunnen se niet meer
dienst doen als sien de galeri ooverbrengen of de bijsbruggen. Om elf uir liet mij
captein Grovesteins weten, dat de heer van Brederodes rijsdam oover was en dat
hij selfs aen de palissaden was geweest en daer een stuck afgesneden. - Behalven
de ordinaris wacht gingen noch vierhondert musquetiers op de wacht, die
continuelijck schoten; het canon was mit cardousen geladen, schoot oock
continuelijck, soodat de viant niet dorst ooversien om sijne defensie te doen. - Der
waeren 10 soldaten, die hadden elck 50 gulden, die stonden in 't water voor aen de
mont van de galeri en langden malkanderen de rijsboschen toe en hadden den dam
in drie uir tijts geleit, begosten te 7 uiren en hadden ten 10 uiren al gedaen.

[174]
Door het passeren van die twee dammen mit rijs in 't quartir van Brederod en S.H.,
de eene dingsdach, de ander woensdach, sullen de galeriën een crack krighen en
niet meer in sulcke estime en achtinge wesen.

[175]
November. - 1/11 saterdach. Desen nacht heeft monsieur Van Santen de viant
wercken laeten aentasten en jouch se uyt drie van haere wercken, eerst uyt een
travers, wel gepalissadeert, daernae uyt een doorsnidinge door den dijck,
geretrancheert en gepalissadeert, ten derden uyt een groote corps-de guarde, daer
twe canons in stonden, en jouch se uyt de contrescharp in de schans, soodat wij
meester sijn van den dijck ende de contrescharp. - Eerst gingen drie granandiers,
daerop volchden 7 vieroers, een sergeant mit 10 man alleen mit haere degens, noch
een sergant mit 10 man mit haere degens, daerop 30 musquetiers mit een lieutenant,
een veendrich mit 40 pijcken, een lieutenant mit 50 pijcken, captein mit 100 man
om te souteneren, 50 arbeyders, die sich strackx logeerden. Wij verloren niet één
man, en maer twe gequetst, soodat wij door Godes hulp sonder verlies avantzeerden
450 pass en maeckten ons meester van heele stercke wercken, die, alse die wel
gedefendeert hadden en weten te gebruycken, souden sie ons den dijck hebben
kunnen onthauden mit wercken, doorsnidingen, 10 of twintich nae malckanderen,
laten het zeewater daerin loopen, soodat wij se hadden moeten uythongeren ofte
de schans verlaten mit schande. - 't Exempel voor 't Sas van Gendt, de heer van
Brederodes doorsnidinge ende door het landt te sapperen nae de contrescharp was
onmogelijck, doordien 't landt leech en men niet graven cost off men kreech water.
- Ick quam om acht uir in de approche, daer alle wercken sach, en vont se heel
sterck, ordonneerde een ander bateri op den dijck; in 't leste werck coste men niet
comen, omdat de sap noch niet aen den dam was en te periculeux. Lacapelle,
Vieuville quamen in de approche, gingen mit mij nae huys, aten bij mij. - Nae den
eeten ginck weder in de aproche, vond den dam gemaeckt, ordonneerde noch een
bateri in des viants werck, dat oude werck, dat naest aen de schans is. - Oock
ordonneerde een sap om te loopen nae de contrescharpe door een huys onderdeur,
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[176]
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2/12 november sondach ginck ick in de aproche, daer de sap wel geavanceert
vond en maer twe royen van de bedecte wech van de contrescharp. - Ick
ordonneerde dat de sap noch wider soud gaen nae de gracht van de schans en
slaen dan de linckehandt om langs de gracht, om logementen te maken. - Ick ginck
in de predicatie, adt tehuys. - Nae den eten ginck weder in de aproche, daer se wel
avantzeerden, belastede te beginnen te twijnen de bancketten van de logementen
en de doorsnidinge te beginnen nae de bedeckte wech, daer de bijsbrug sal
doorgaen, om oover de gracht gesmeten te worden en continuelijck mit musquetten
te schieten. - Damas Loo verlostede major Eck. - De heer van Spijck en graf Mauritz,
regiment Lindener verlostede Verneul en Steenhuysen.
3/13 november maendach heb ick belast dat elck captein soude maecken, dat
hij 7 hubsche goede mannen had mit een goedt roer en degen, oock 7 goede kerels
mit haer sijtgeweer, die ick halve lancen soude geven, die gereet mosten sijn op
het eerste commandement, omdat als die van Moerspeu niet wilden parlementeren,
dat men se souden attacqueren mit de bijsbrug. Die troup van vieroers en halve
lancen was van 600 man; daerbij souden gecommandeert sijn geweest 10
lieutenants, 10 veendrichs, 20 sergeanten, 5 capteins, 8 granadiers. - Ick reedt om
acht uir nae de aproche, daer de logementen begosten gereedt te worden, en wasser
niet veul te doen als de mannekes te vullen en op de borstweer te setten. De brug
was gereedt. - Ick reedt bij S.H., om hem rapport te doen van alles en om te vraghen
dat ick se mocht opeischen en of sie het afsloegen te parlementeren, dat ick se
mocht aentasten par force en sijn [zien] oft men se kost amporteren. S.H. vond alles
goedt en seid, men moet se alle dootslaen en geven se geen quaertir, als die van
Sint-André geschiet is. - Ick ginck bij prins Wilhelm en seide hem hoe de saecken
stonden. - Adt bij S.H., daer een prins van Aenholt was. - Ginck bij de Staten, die
mij 600 gulden gaven en wunschten mij veul geluck op de reise, hielden maer 200
gulden in 't leger. - Ick ginck weder nae het quartir en liet die van Moerspeu
opeischen, die, naedat se geeischt hadden 4 daghen respijt om aen Beck te
schrieven, twe ostagiers uytschickten, een captein en een veendrich; wij schickten
sooveul weder binnen.

[177]
Sie sneden passelijck op aen taefel. - Der wiert niet verandert aen de wacht en alles
118
gereedt ghehauden,... ons wilden opholden en bedrigen mit parlementeren. - 't Is
vandaech acht daghen dat ick voor Moerspeu quam. S.H. gaf mij het [wacht] woordt,
Frieslandt.
4/14 november dingsdach. Ick liet het quartir sluyten, datter niemandt uyt soude
gaen, alles gereedt hauden tot den aenvall. - Schickte een tambour binnen, opdat
Beck de articulen schicken soude. - Ick reedt ondertuschen nae Franchipane, dat
een goet fort is mit vier groote bolwercken, seer diepe en breede gracht, oock een
contrescharp rondtsom mit een breede gracht, vandaer nae Keiserhoeck, dat een
groote viercante redout is mit diepe brede gracht, contrescharp en sijn gracht. Vandaer nae het fort West-Moerbeeck, daer vier, vijf scheuten mit canon af deden;
het is een fort mit 4
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bolwerck[en], goede breede diepe gracht, contrescharp, breede diepe gracht. Men
kan van de sijde van Contributie dicht aen de contrescharp comen dorch landt; van
Moerbeeck is oock een hooghe haerde wech, daer men achter huysen kan bedeckt
naebij comen. - Broesma quam bij mij doe ick weder tehuys quam, vond de articulen
van de gouverneur Back, daer ick yet in veranderde, en schickte se des middachs
weder binnen 't fort door Grovestein mit begeren hij soude mij corte resolutie laten
toekomen, dan ick niet anders wilde doen, oock niet langer wilde wachten. Grovestein quam om vier uir weder en brocht noch yetwes mit van sijnentwegen,
onder anderen het halve canon mede te nemen. - Ick reedt nae de approche, nam
de ostagiers mit en badt den heer van Spijck de saecken af te doen of dat de
hostagiers daer waeren en dat se gereedt stonden om binnen geschickt te worden.
- Nae één ofte twe gangen gaf ick se noch een Mansfelden, en sloten daer op. - Ick
liet de articulen schrieven, teyckende se en schickte se om 11 uiren binnen. Back
die teyckende oock en schickte mij de articulen om 3 uiren.
5/15 woensdach schickte ick 50 wagens voor de bagagie, adt om 11 uir, ginck
den gouverneur sien en reedt nae S.H.; ick sach se niet uyttrecken, der waeren, als
men seidt, 400 man en meer sonder d'officiren.

[178]
S.H. was heel vrendlijck, bedanckte mij en maeckte mij een compliment oover
Moerspeu, seide, alwaer ick u kan dienst, vrienschap doen, dat sal ick doen. Wilhelm oock een compliment en woud donderdach bie mij eeten. - Ick quam thuys
om 6 uiren en stelde ordre om S.H. te tracteren. Deloge leende mij sijn kock. Graf
Fritz, Franckenburch verlosten Spijck. - Captein Del Rio quam als hostagier in plaetz
van Campigni voor de peerden, wagens.
6/16 november donderdach quam S.H. om negen uir aen de aproche, seide mij
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dat Haultyn doodt was. - Hij reedt Moerspeu om mit Oostheim en reedt den tragel
langs nae Franchipane, adt bij mij en was heel vrolijck, reedt om 4 uir wech, seide
ick soud morgen mit de troupe volgen. - Dess nachts kreech ick een brief
Franchipane te slichten en dat de ruyteri daer soude blieven.
7/17 vridach schickte ick 400 man om Franchipane te slichten. - Marcheerde om
twaelf uir, quam te drie uir in 't quartir en liet graf Fritz en Franckenburch daer blieven.
- Ick sprack S.H., die graf Fritz schreef daer te blieven, totdat Franchipane geslicht
was. - Ick reedt mit prins Wilhelm wandelen, die mij van Florentine, Willemine,
Ammeli, hertogin van Lenox [Mary Villiers], Northollantsche bourin sprack, oock van
de reis van Maestricht en Breda. - Van sijn reis nae Maestricht. - S.H. reis nae Breda.
8/18 saterdach ginck ick dess morgens nae Hulst, reedt de wallen om, die heel
schoon, groot, dick en breet sijn. Ses bolwercken hebben een contrescharpsgracht,
drie die nae de Polder van Namen sijn [zien], gheen. Een kleine stadt, maer één
goede straet, d'andere slecht alsoock de huysen. Een hubse viercante merckt. S.H. ginck de stadt besien, die ick tegenquam. - Ick adt bij S.H., die een
quartiermester schickte om graf Fritz en die 400 arbeiders van Franchipane te
haelen. - S.H. gaf ordre om de wercken te slichten van de circumvellatie. - Oock
om de schepen te ontfangen en om mit den
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dach te marcheren. - Desen nacht tuschen saterdach en sondach quam een storm
op, die alle schepen deedt van plaetz veranderen, daerdoor alles in desordre
geraeckte. - De patenten wierden uytgegeven ende veul verandert.
9/19 sondach. S.H. marcheerde om seuven uiren. Een windich, regenachtich
weder; het voetvolck kost niet wel voort door het quaede weder. - Bij het dorp
Sint-Anna stonden de ruyters mit haer bagagie, cruisten den dijck, kosten bij haere
schepen, die verstroit waren, niet comen en stonden het voetvolck in den wech.

[179]
't Voetvolck costen haere schepen niet vinden, die verstroit waeren, leeden dien
nacht veul ongemack, hebbende gheen decksel noch vuir om sich te droghe. - S.H.
reedt binnen Sint-Annafort, adt daer, bleef daer en den heelen dach, had veul
ongemack op de marche. S.H. kost om dien storm en contrari windt niet afvaeren.
10/20 november maendach. S.H. ginck om vijf uir scheep en maeckte seil, quam
te 11 uir voor Bergen. - Ginck te twe uir in de stadt. Ginck in sijn camer en quam
daer niet uyt. - Prins Eduard papist geworden. - Gassion heeft Lamboy geslagen. Bij de prins van Talmont des avonts gegeten. - Een deel van de ruyteri quam te
Bergen. 't Voetvolck seilde voorbij en ginck nae haere guarnisoenen. De ruyteri
quam lancksaem aen.
11/21 dingsdach is S.H. voor den eten niet uytgegaen. Nae den eeten reedt S.H.
om de stadt. - De ruyteri was noch niet al aengekomen, doch reedt prins Wilhelm
mit hetgene hij vond, nae Wou. - Ick ginck bij de vrau van Beverweert en adt bij de
heer van Brederod 's avons.
12/22 woensdach was oover het gheheele landt een dancksegginge ende
beededach; S.H. in de kerck tot Bergen. - Adt des middachs bij de heer van
Beversweert, was vrolijck; Haulterive en anderen waren droncken.
13/23 donderdach. S.H. ginck om 7 uiren op de coetz sitten, adt des middachs
te Spruntelen en quam om 5 uir te Breda. Prins Wilhelm stond mit de ruyteri op de
Spruntelse heyde. Ick kreech veul brieven uyt Vrieslandt en uyt Duytslandt.
14/24 vridach was het quaet weder, en is S.H. niet uyt geweest. Prins Wilhelm
quam mit de ruyteri door Breda, adt daer en reedt nae den eten nae Tilborch, om
nae Maestricht te gaen mit het guarnisoen.
15/25 saterdach is S.H. in de twe boschen geweest, voormiddach in het
Mastebosch en naemiddach in het Lysebosch, daer den marquys Spinola veul
bomen had uyt laten hauwen geduirende sijne belegering. - Het froor sterck. De
graf van Solms vertrock nae Tilborch en soo nae Maestricht. - H.H. was heel wel,
S.H. desgelijcken. - L.M. was heel wel, fray, sach noch altemits eens om nae het
venster. - Juffer Grandperyn seide mij, dat H.H. soo groote sorge voor mij gedragen
had, terwilen ick voor Moerspeu was, dat se mij liever had als yemants van Nassau
en sich meer op mij betroude, seide, ick weet dat mij graf Wilhelm recht liefheeft. Wij aten des avonts bij Haulterive tegen mijn danck. - H.H. quelde Haulterive en
was niet wel mit hem tevreeden.

[180]
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16/26 november sondach is S.H. in de kerck geweest, H.H. niet. - S.H. adt des
middachts bij Haulterive, H.H. niet. -Ick was den heelen naemiddach in H.H. camer,
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H.H. was lustich. - S.H. ginck niet uyt. - Des avonts niet gegeten, sach madamoiselle
eeten, die heel vrolijck en beleeft was. - Deshans seide mij, dat hij verstaen hadde
van Saint-Ibar, dat het noch gaen soude mit L.M. en de Brandenburchsche courvorst,
daer ick heel bliede om ben, seide dat ick in beter estime was en soude
voorgetrocken worden voor den prins de Lunenburch neffens Albertine. Dingsdach
vertreckt S.H. en H.H. Ick was bij juffer Mabuse.
17/27 maendach is S.H. om de stadt Breda gereden. Ick ginck om half achten bij
S.H., die mij op mijn versoeck Grovesteins compagnie weder nae Vrieslandt schickte
en maeckte mij een compliment, dat waerinne dat S.H. mij vrientschap kost doen,
dat hij hetselfde doen soude. - Ick adt aen 't hoff. S.H. ginck nae den eeten in 't
Mastebosch wandelen; ick had de eer en satt bij L.M. en seide haer, dat ick alletijt
bewaert 'tgene hadde laeten opraepen; bewees mij veul eer en beleeftheit. - S.H.
heeft de reis opgeschort tot woensdach om het getij willen en wil in een dach
oovervaeren in Den Haghe.
18/28 dinsdach is S.H. om het casteel gereden te Breda en in den hof omgereden.
- Ick adt aen 't hoff; H.H. nam afscheit van mevrau Haulterive, S.H. oock, en namen
alle collegiën afscheit van Haer Hoochheiden. - Ick sprack de geheelen dach mit
L.M., adt avonts bij Haulterive. - S.H. gaf last des avonts woensdachsmorgens om
half vier gereedt te sijn om op de coetz te gaen sitten.
19/29 woensdach waeren H.H. gereedt om vier uiren, quamen om acht aen de
Swaelve. Gingen in 't jacht, quamen 's middachs in de Kyl, aen taefel sittende, om
7 uir te Rotterdam, te elf te Delfshaven, te half een in Den Haech. Dort, Rotterdam,
Haech de burgeri in wapen en schoten 't salven.
20/30 donderdachsmorgens om half één quaemen Haer Hoochheiden in Den
Haech heel geluckich. S.H. had een groote benautheit op de borst; H.H. was wel.
Mit S.H. gegeten, die heel wel weder was. - Veul dames gesien; H.H. gesproocken
in haer cabinet, die mij seide van den president van Antwerpen, oock hoe H.H.
eenige gheestelijcken had gesproocken en haer geraeden sich mit goetheit aen
S.H. te geven dewiele het tijt was en sielieden goede conditiën costen crigen
aengaende de religie en politie, want woude men de stadt par force, was het heel
gedaen en soud haer niet connen gelucken. - Oock dat S.H. Antwerpen soo wel
had kunnen krigen als Hulst, maer dat hij het om die reden had gelaten.

[181]
Avonts mit L.M. lang gesproocken, die bij de princesse-royal adt. - Bij de coningin
geweest.
21 november/1 december vrijdach in de kerck geweest. - De heeren raeden van
staten schickten bij mij en lieten mij verwelckommen. - Ick adt thuys mit een deel
Vriesche heeren. - Ginck mit S.H. bij de coningin. - Adt des avonts mit L.M., was
vrolijck. - Juffer Nieuwenaer gaf mij mijne brieven weder van monsieur de Haultyn
en vertelde mij sijne sieckte en sijn doodt, dat saterdach of sondachsnachts begost
om twee uiren, en des sondachsavonts om acht oft negen uir was den eerlijcken
man all doot, den 2/12 november op sondach, hebbende des saterdachs om 12 uir
dess nachts noch heel wel geweest, deedt mij de eer en sprack noch van mij van
niemandt anders noch van sijne saecken. - De vrau van Risoir gesalueert.
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22 november/2 december saterdach mijn reeckening naegesien, en resteert noch
oover de seshondert gulden, dat Dirck bewaert. - Waren de heeren Roorda, Donia,
Veltrir bij mij, om mij te salueren. - De heeren Huygens, Casembroot, dominus
Tobias [Techneus] quaemen bij mij. - Ick adt tehuys mit Sulestein en goede vrienden.
- D'ambassadeur van Portegael quam mij besoecken. - Ick ginck bij het freulen van
Hanau. - Adt mit L.M. op het hof, die van een colden haes adt. Sach de
princess-royal.
23 november/3 december sondach mit S.H. in de kerck; Streso preeckte; H.H.
oock. - H.H. ginck nae den eeten weder in de kerck, S.H. niet. H.H. ginck bij de
coningin; ick wachte H.H. op. Triglandus preeckte. - Ick adt bij S.H. des avonts aen
't hoff mit L.M., die petrisen adt. - Ick sach de vrau van Brederode.
24 november/4 december maendach op 't hof geweest, tehuys gegeten. Nae den
eten visiten gedaen. Des avonts niet gegeten. Madamoisell heeft bij de vrau van
Brederode des avonts gedantz en gegeten, was heel fray, lustich en witt.
25 november/5 december dingsdach heb ick bij vier ofte vijf van de gecommitteerde
raeden geweest, bij freulen Anna. De prins van Talmont adt mit mij tehuys. Mit S.H.
bij de gravin van Hanau geweest. H.H. des avonts gesien. Madamoisell had pijnt in
't hooft. Ick was bij de coningin. Bij Veltrir geweest.

[182]
26 november/6 december woensdach in 't Bosch te peerdt wesen wandelen en viel
haest in een sloot. Ick adt aen 't hof mit S.H. - S.H. ginck in 't Noorteinde, ginck mit
hem. Ick sprack de kleine mamoisellen aen. - Adt des avonts op het hoff mit
madamoisel. - Prins Wilhelm quam desen avont om elf uir in Den Haghe.
27 november/7 december donderdach bij den heer Roorda geweest, die van het
120
werck van Lewarden geen kenniss woude hebben. - Meinde dat Oenema soude
grietman worden, Eissinga colonel, Eissinga sijn neef [Frans van Eisinga van Jousma]
weder grietman, dat Oenema de twe raetsheersampten soude ten besten geven
om Krack en Fockens te gewinnen, en setteden haer hoop al op Hans Lijckelma
doodt, om sijn grietenie oock nae haer sinn te vergeven. Dat doen souden Eissinga,
Haersma, Aluva, Oenema. Mit de griteniën en compagniën weten de heeren
gedeputeerden raedt, maer mit de goën niet, kunnende maer staet macken op
Oostrego en Westrego, Wolden en steden niet. - Ick seide, dat als ick in Baerdts
plaetz was, ick soude de twe raetsheersplaetzen vergeven eer het soo wijt quam,
en geven se aen mijne vrienden ten besten, om mij en mijne vrienden mainteneren.
- Ick was bij vrau Aluva, die mij van Oenema brief aen Gerridt Loo sprack, oock van
veul andere dingen, oock van mijn vriester [Louise Henriette van Oranje-Nassau].
- Ick adt bij collonel Ferens. Ginck bij de heer en vrau van Asperen. - Dort en Benn
quamen bij mij; ick adt op 't hof mit madamoiselle Louise. Ginck bij de princess-royal
en de coningin.
28 november/8 december vridach in de kerck geweest; mit S.H. gegeten, bij de
vrau van Risoir geweest. - Des avonts op het hoff gegeten; H.H. gesien.
29 november/9 december saterdach is den agent van Denemarcken [Martinus
Tancke] lang bij mij geweest, oock de heer Donia. - S.H. en H.H. gingen bij den
heer van
120
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Brederode ten eten en waeren vrolijck. Ick brocht H.H. tehuys, die mij haer gebau
liet sien van het huys in 't Bosch. De coningin quam H.H. besoecken. De coningin
ginck daernae bij de princess-royal. Madamoiselle Henriëtte, Sophie, madamoiselle
Louyse meteden sich mit mijn rym. Madamoisell was de lanckste en oock de dickste.
L.M. adt des avonts niet. Ick sach Maucken spinnen.
30 november/10 december sondach mit S.H. in de kerck geweest, mit H.H. des
namiddachs, die de grevin van Hanau ginck besoucken; ick brocht H.H. tehuys en
sprack wel anderhalf uir mit haer van graf Mauritz, van Haulterive, daer se niet wel
op tevreden is, van graf Hendrick oock. Ick bedanckte H.H., dat se mij de eer heeft
gedaen en aen S.H. gerecommendeert, waerdoor mij S.H. dese heele somer veel
eer heeft gedaen ende op het lest een fray en honorabel amploy gegeven voor
Moerspeu.

[183]
H.H. verseeckerde mij van haere en S.H. affectie en waer dat se mij kost dienst
doen, dat se het seer geerne doen soude, wist oock dat S.H. mij weert hiel en goede
opinie en contentement van mij hadde. H.H. was heel vriendlijck en beleeft. Ick
bedanckte H.H. en verseeckerde haer van mijne ghehoorsaemheit ende getrauwicheit
aen haer en S.H. ende sijn gantze huys. - Daernae sprack ick lang mit madamoiselle
Albertine. - Ick adt op het hof, daer freulens Anna en Francisca oock aten, ginck bij
de princess-royal, daernae bij freulen Mauritz, daer ick alle de dames heb gedraghen,
gheen uytgesondert, N.B., en waeren heel vrolijck; ick brocht die twe freulens tehuys,
sprack wel een uir mit Francisca. - Ick adt desen middach tehuys.

121

[184]

[4 december] maendach. - [5 december] dingsdach. - [6 december] woensdach. [11 december] december. - [24 december] sondach. - [25 december] maendach. [27 december] vertrecken, woensdach. - [28 december] donderdach. - [29 december]
vridach. - [30 december] saterdach. - [31 december] sondach.

[185]
December. - 1/11 maendach heb ick Vianen sijn reeckening ghehoort van de verkofte
goederen. - Op het hof geweest. Mit madamoisel ende andere dames bij mevrau
Wijngaerden vrolijck geweest. Visiten gedaen. Freulens Anna en Francisca bij de
coningin gebracht. Madamoiselle Louise bij de princess-royal gegeten. - Mit Maucken
gegeten; nae de eten bij de princess-royal geweest en mit L.M. gesproocken; de
princess-royal ginck bij H.H. tot half tien.
2/12 dingsdach de heeren ambassadeurs en plenipotentiairen van Munster sijn
122
bij mij geweest, om afscheit te nemen . - Ick bij den prins van Talmont, ginck bij
121
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Voorgedrukte datering tussen teksthaken met enkele steekwoorden.
Op 5 december 1645 legden de ambassadeurs naar Munster eindelijk de eed af; alleen De
Knuyt legde de eed pas op 29 december af. Willem Frederik maakte geen deel uit van de
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de vrau Clant, Asperen. - H.H. was bij de coningin en madamoiselle Elisabeth, oock
bij de princess-royal. - Ick adt des avonts op het hoff mit L.M., ginck daernae bij de
princess-royal.
3/13 woensdach ben ick om geweest bij de heeren plenipotentiaren, doch vond
niemantz thuys. Ick was oock bij de agenten [van] Franckrijck, Hessen, Dennemar-

ambassade. Zie hiervóór 1644 noot 63, pagina [101] en Aitzema, Saken van staet en oorlogh,
VI, 103, 123-124.
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cken, en bij d'ambassadeur van Portugal. - Dess namiddachs bij de vrau van Donau,
Brederod, Manschau, Riengraf, Nederhorst en op 't hoff, daer ick adt, seide yemantzs
verlieft te sien, sonder te durfen seggen uyt vrese van offentie en door respect, om
niet uyt haer presentie gebannen te worden. Brocht freulens Anna en Francisca
tehuys, repeteerde mijne dansen.
4/14 donderdach bij den Rijngraf en Berchum geweest, op 't hoff gegeten, doch
S.H. quam niet aen taefel. Ick ginck bij de kleine mamoiselles, daer L.M. had gegeten.
- Des avonts wiert er op het hoff gedanst tot 's nachts te vier uir.
5/15 vridach in de kerck geweest, Sel oock, Henriette niet. Ick adt op het hoff;
S.H. was noch niet wel; H.H. heeft medecijn genomen, was niet wel tevreden op
L.M. om het lange dansen. Men sach geen dames. - Bij de coningin geweest. Niet
gegeten. Zenebladerwater gedroncken.
6/16 saterdach heb ick ses stoelgangen ghehadt en sprack niemantz des
voormiddachs. - Ginck om elf uir op het hoff, sprack S.H., die wel vonde, aengaende
de heer van Vieleers, die mij tot antwoordt gaf, als de heeren Staten dat wolden
toelaeten, soo was hij het wel tevreden, dat hij des maendachs soude vraghen. Ick hadt alle Duytsche collonels ten eeten. - Ginck bij de vrau van Brederod, op 't
hoff, adt des avonts daer mit L.M.
7/17 sondach is S.H. niet in de kerck geweest, H.H. twemael en ginck bij de vrau
van Aernhem. Ick ginck bij den graf van Embden. - Bij Seer, die kreet, omdat mit
haer lachte om haeren brief, N.B. - Adt op 't hoff mit L.M., ginck bij de princess-royal
mit prins Wilhelm, bij de coningin en quam weder bij de princess-royal. - Lotius deedt
sijn afscheitpredicatie, doch was soo heel wel niet.

[186]
8/18 maendach ben ick bij de heer Huygens geweest, die bij S.H. ginck mit de
andere heeren gecommiteerden, om van het toekomende veltleger mit S.H. te
spreecken, en waeren Huygens, Wimmenum, Hoëndorp, Du Vett, Van der Holeck
oft Rintzwoud, Roorda, Van Santen; Groningen apsent. - Ick ginck bij de heer Capel,
die mij van de Cleefsche saecken sprack, dat somighe edelluyden waeren Spaens,
Staetz, keisers, Nieuburchs, en nae dat een yeder gesint was, wunseten sie des
churvorsten hauwelijck. - Ick ginck bij de heer Pau afscheit nemen. Matenes quam
bij mij afgescheit nemen. - Bij vrau Aluva geweest, die mij seide men had opinie ick
was niet geneicht tot d'evacuatie van de Oostvriesche saecken, en noch andere
dinghen. - Ick adt tehuys en ginck mit S.H. prins Wilhelm visiten doen bij de graf
van Embden, vrau van Donau, vrau van Brederod; adt op 't hoff. - Ginck 's avons
mit prins Wilhelm bij de coningin.
9/19 dingsdach Marlot bij mij geweest, den heer van Asperen, die mij seide dat
Vileers sijn compagnie ahn S.H. had gerestitueert ende S.H. bedanckt voor alle
gened[igheid]. - Ick sach mijn reeckening nae. - Adt op 't hoff, ginck bij de vrau van
Vileers. Ginck mit S.H. prins Wilhelm op des heeren van Aernems begrafniss. Men
sach H.H. niet; ick adt op het hoff, sach de princess-royal, die een hoet op had,
ginck avonts bij H.H. 10/20 woensdach. Ick word gequelt om de compagnie van
Vileers. Ick sach mijn reeckeninge nae, gaf assignatie en betaelde voor vierduysent
gulden, bleeff noch tweeduysent gulden schuldich in alles in Den Haghe voor twee
kleren, een grau en een
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swart. - Ick ginck op 't hoff. Ick tracteerde de heeren gecommiteerde raeden van de
provincie van Hollant, de heeren Gruys, Van de Cameren, Baersdorp, De Graef, de
123
heer Van der Meyden,... , Botter, secretarius Beaumont; de heer Harberts kranck,
124
de heer... excuseerde sich, Matenes was vertrocken, en waeren heel vrolijck. Ick ginck op 't hof, doch sach madamoisel niet, sach haer camer en cabinet, adt mit
de juffrauwen, broch de twe jufferen Merode tehuys. - Den admirael seide mij, dat
door Mardijck de haven van Duynkercken gantz vruchteloos was gemaeckt en de
stadt verdorven, want als 't hooch water is, kunnen maer negen schepen uytloopen,
daernae loopt het water wedrom af, dan kan niemantz uyt, geen groote geladen
schepen kunnen binnenkomen of sie moeten in 't Scheurtjen sich ontladen en haer
geschut uytladen. Dat hebben se door Mardijck al wedrom gewonnen. Ergo een
groot verlies voor dit landt.

[187]
11/21 donderdach. Ick adt op 't hoff, ginck bij de vrau van Aernem, sprack lang mit
Sell. Adt op 't hof en sprack mit de vrau van Rummen, die mij seide dat Donau nae
Terburcht ginck, oock dat 12 duysent gulden in gaut, alle één munt, wiert opgesocht
voor H.H., dat Sell altemitz kreet, alse ooverdacht wat haer altemitz rancontreerde,
dat de chur[vorst] nae Sweden ginck, dat men noch niet wost van 't hauwelijck,
Saxen, Lunenburch wiert voorgeschlagen, maer men wost niet seeckers.
12/22 vridach in de kerck geweest, oock in de Raedt van State, op 't hof gegeten,
mit S.H., H.H. wesen wandelen, bij madamoiselle geseten en mit haer gepraet. Madamoiselle adt mit H.H.; ick ginck bij de princess-royal en bij de coningin.
13/23 saterdach heb ick afgescheit genomen bij de agenten, was bij de prins van
Talmont, adt bij de gravin van Hanau. Seid mevrau van Manschau genacht, die mij
seide hoe dat in Vranckrijck de coningin [Anna van Habsburg] aen niemant
125
chiez-à-bras geeft als aen den coninck, monsieur en madame [Marguerite van
126
Lotharingen] een chiez-à-dos , de hertoginnen een taboret; d'andere moeten staen.
- De hertoginnen geven andere hertoginnen chiez-à-bras, d'andere dames maer
taboretz. De dames van Paris, sittende op een chiez-à-bras, moeten alle de dames
chiez-à-bras geven tot 15, 16 toe, of sie solden niet sitten en nemen het qualijck. Het is een groote ceremonie in Vranckrijck, de rang van de stoelen, en wort er seer
op gelett, en comen der veul querellen om, gelijck cortelinck tuschen monsieur en
de coningin van Poolen [Marie-Louise van Nevers]; de gouverneurs van provinciën
kriegen oock taborets bij de coningin. - Sie seide mij oock, dat men noch niet sprack
van Talmonts werck en noch geen seeckerheit daeraf was, dat Staeten seiden men
moste mij voor veul anderen prefereren, doch het quaetste is sie hebben der niet
in te seggen. Ick seid de vrau van Somerdijck oock goede nacht. - S.H. was wesen
wandelen; ick was niet mit. Ick adt op 't hoff mit Sell, die vrolijck was, en brocht
freulen Anna weder tehuys.
14/24 sondach S.H. in de kerck geweest, H.H. oock, des naedemiddachs niet.
Mit prins Wilhelm in de kerck geweest, Sel oock. - D'ambassadeur van Portugal
genacht geseit, de graf van Embden, op 't hoff gegeten, bij de princess-royal en de
coningin geweest.
123
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Niet ingevuld door Willem Frederik.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
Chiez-à-bras: zetel met armleuningen.
Chiez-à-doz: zetel zonder armleuningen.
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Sell siet liever, dat men gesneden kleder heeft en niet geattacheert is N.B. en siden
cousen. S.H. heeft mij twe peerden van sijn karos geschoncken.
15/25 maendach. Desen dach heeft mij Dechans twe peerden van S.H. karos
gepresenteert. - 't Is kersdach; mit S.H. in de kerck geweest. - H.H. des naemiddachs
bij de heer van Brederod gegeten. De vrau van Dona, de Rijngrevin genacht geseit.
- H.H. gesien. Madamoiselle adt mit de princess-royal; mit prins Wilhelm bij de
coningin geweest. - Der quam tijding, dat de coningin van Polen te Vianen was
gekomen.

[188]
16/26 december dingsdach is S.H. weder in de kerck geweest, prins Wilhelm
naemiddachs. - Ick nam afgescheit van alle dames, daernae van S.H. en H.H., die
mij civilijck rancontreerden en veul complementen maeckten. Nam oock afgescheit
van mamoisel, die ick mijn dienst presenteerde, en sprack in H.H. camer. - De
coningin genacht geseit; freulens Anna en Francisca genacht geseit en tehuys
gebracht; Sell gaf mij haer seghen.
17/27 woensdach mit S.H. prins Wilhelm uyt De Haech gegaen, te Podegra
gegeten; quamen des avonts t'Utrecht, daer de koningin van Polen [Marie-Louise
van Nevers] van verreist was nae Amsterdam.
18/28 donderdach volchde prins Wilhelm de coningin nae Amsterdam, quam te
vijf uir daer, salueerde de coningin, een hubse vrau; Haer Majesteit liet prins Wilhelm
seggen haer te kussen en liet hem een stoel geven te sitten.
19/29 vridach kreech prins Wilhelm visiten van den bischop van Orange [Joannes
Vincentius de Tulles], die S.H. niet wel wiste t'ontfangen, niet wetende of hij als
ambassadeur quam of als bischop van Orange. - Den Poolschen bischop en
ambassadeur sprack prins Wilhelm oock aen. - De coningin ginck wandelen in de
stadt. - De magistraet tracteerde prins Wilhelm 's middachs en 's avontz. - Ick ginck
's namiddachs bij madamoisell de Guebriant, die mij vertelde van 't groot bael in
des coningins presentie gedantz, van de goede ordre en magnificentie. - Ick nam
afgescheit van de coningin, van prins Wilhelm ende het ghehele geselschap.
20/30 saterdach schreef ick een brief aen S.H. prins Wilhelm en aen Desloge en
vertrock om seuven uir uyt Amsterdam, adt des middachs te Naerden en quam des
avonts door Amersvoort op een dorp aen, de Groote Schuir genaemt.
21/31 sondach gingen wij om half ses vandaer mit de calesch en aten des
middachs te Elsbet, quamen den avont te Swol om vijf uir, daer ick noch in de kerck
ginck. Ick voer oover het ijs op den IJssel mit de calesch. - D'officiren quamen bij
mij, die mit mij aten des avontz.
22 december/1 jannuari maendach. Ick liet de poort te Swol om vijf uir opdoen
en reedt uyt de stadt, quam des middachs aen de Blauwe Handt; gegeten hebbende,
quamen door Steenwijck, alwaer ick de prins van Portugual salueerde, en quam
des avontz noch tot Wolvega.
23 december/2 jannuarii dingsdach was ick om vijf uir weder op, quam om negen
uir te Ackrum, daer ick adt, waer Sminia mij seide de correspondentie van Oostrego
en Westrego, oock die cuyperi van Oenema mit hauelijcken, presentatie van gelt
en beloften.
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[189]
Om vijf uir des dingsdachs ben ick hier [Leeuwarden] gekomen den 23 december/2
127
jannuarii, daer de burgeri in wapen stond mit de... ; ick sach se voorbij marcheren.
De 24 december/3 jannuarii woensdach quam de heer Krack bij mij, seide dat hij
meinde Tjalling Eissinga soude sijn woordt niet hauden, daer hij een handtschrift
mij af liet sien; Krack wolde Oenema niet hebben, den secretarius of den schriever.
- Tjalling Eissinga woud sich daer niet op verclaeren, sochte uytvluchten. - Hij seide
si waeren galoux van mij, omdat ick mit de steden en Wolden eens was en al haere
128
quaede stucken coste stutten ; dat wolden se veranderen, het kost wat het koste.
- Tjalling heeft Krack op den nieuwen landtsdach een ontwerp getoont en begeert
dat bij de Wolden uyt te bearbeyden, waerinne weder vermaent wierd van den eedt
in der Staten-Generael, oock van verandering in 't Hoff te maecken, en dat quam
uyt Abraham Roorda. - Tjalling drieft dat werck van de stadt Lewarden heel heftich,
is daerom op Krack qualijck tevreeden, omdat hij dat niet doen wil. - In
correspondentie Tjalling Eissinga, Haersma, Ulb Aluva, Bruynsma, Oenema, Velsen.
- Tjalling Eissinga heeft heel hart op Bruinsma gekeven en Reinert Oetses. - In de
kerck geweest. - Krack gesproocken, die mij seide noch quaede opinie te hebben
van Eissinga en Haersma. - Harsma gesproocken, die mij seide dat Oostrego noch
niet eens was [met] Westrego, was niet geneicht tot Krack. - Tjalling Eissinga bij mij
129
geweest, die niet seggen wolde van de g... aengaende 't werck van Lewarden,
was heel qualijck tevreden op vijf heeren gedeputeerden die tegens hem gegaen
130
waeren neffens de resolutie die hij verandert had, en eenige liniën doorgestreecken.
- Haubois seide mij, dat de heeren van Oostrego hadden de griteniën gedeelt;
Tjalling Eissinga had sijn gedeelte, Dauwe Aluva sijn gedeelte, Haersma oock. Westrego desgelijckx. - André was bij mij, sprack mij van de Deensche saecken,
seid dat de heer Roorda neef [Ruurd van Roorda] geern secretarius van de
Reeckenkamer.
25 december/4 jannuarii donderdach, Kersdach was Bourum bij mij, vertelde mij
't gepasseerde in de statssaecken, oock hoe hij mit de heer Abraham Roorda had
gesproocken en hoe hij mit Hottinga stond. - Bruynsma was oock bij mij, seide mij
dat niemantz van de heeren gedeputeerden was tot het werck geneicht van Lewarden
als Tjalling Eissinga en Velsen, dat in Oostrego en Westrego oock weinich heeren
waeren die dertoe geneicht waeren.

[190]
131

...g seide mij, dat hij van Gabbema verstaen had, dat Velsen oock yet ontworpen
hadde ghehadt om eenige veranderinge te maecken in de regeringe der stede
132
Boolswert, en hat 't geschrifte daervan gesien. - ...re seide mij hij had van den
major Swartzemburch verstaen, dat Loo hem in 't leger geseit hij Loo van Oenema
verstaen t'hebben mit volle woorden, ick hoop den dach noch eens te leven mij aen
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Hier ontbreekt een woord: magistraat?
Quaede stucken coste stutten: streken kon tegenhouden.
Verder onleesbaar.
Zie hiervóór 1645 noot 120, pagina [182].
Verder onleesbaar.
Verder onleesbaar.
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graef Wilhelm te revangeren en vreecken van 't ongelijck en affronten aen mij gedaen.
26 december/5 jannuarii vrijdach in de kerck geweest; de heer Walta bij mij gegeten,
die wonderlijcke dingen voorbracht. - Naemiddachs weder in de kerck geweest, den
tweden Kersdach. - Eenighe heeren gesproocken, bij vrau Loo [His van Aylva]
geweest, de wedue, bij vrau Haeren geweest.
27 december/6 jannuari saterdach de raetzbestelling afgedaen der negen steden
in Vrieslandt op recomandatie van de heer Bruinsma en den adjonct [Jorryt Seerps
Twijns] van Ulb Aluva. - Crack bij mij geweest, die noch niet seeckers had van
Tjalling Eissinga en Haersma. - De heer Hobbe Baerdt bij mij geweest, verseeckerde
mij van sijne vrientschap ende correspondentie ende haer eenicheit, had geen twijfel
aen de heer Fockens continuatie van vrientschap, recomandeerde mij de persoon
van den jongen Viersen tot secretarius van de Reeckenkamer. - Ick bedanckte hem
voor alle eer die hij mij gedaen had in apsentie, alsoock voor de sorge die hij had
gedragen voor alle voorvallende saecken. - Jacob Stevens was bij mij mit 15 of 16
uyt de burgeri, om haer saeck aen mij te recomanderen; de magistraet van Lewarden
quam oock bij mij. - Mijn neef van [Ludwig Heinrich van Nassau-] Dillemburch quam
bij mij van Munster mij aenspreecken, een wacker heer, verstandich. - Nae den eten
quam raetsheer Haringsma bij mij, die mij seide van 'tgene de heer Abraham Roorda
hem geseit had aengaende de instructie te corrigeren van de heeren van de Hoove.
- Oenema was bij mij om de heeren gedeputeerden te beschrieven oover het werck
van Lewarden, begeerde mijn woordt vanwegen de [191] gritenie voor sijn broeder,
doch ick hielt mij vrie. - Jacob Stevens quam noch bij mij en gaf mij haer
remonstra[ntie] en all haer stucken oover. - Boshuysen seide mij wat hem in Den
133
Hach gerancontreert, en toonde sich heel tegen nieuwe instructie der heeren
134
Staten-Generael, omdat die van Hollandt groot... daerdoor hadden.
28 december/7 jannuari sondach twemael in de kerck geweest; de heer Sicke
Grovestein bij mij geweest, die mij seide hoe Ulb Aluva en Sjouck Burmanië jaloux
van malkander waeren en dat hij mit sijne vrienden Ulb Aluva hadden gedeputeerde
gemaeckt tegens Burmania, die het daernae oock dede. - Burmania wil gedeputeerde
sijn, en Ulb Aluva wil het blie[ven], soodat Grovestein hoop heeft om een scheuring
te maecken en dat de 3, Aluva, hij Grovestein en Tjalling Eissinga wel bijeen mochte
komen en maecke de vijf griteniën, behalven Imminga van Goutum en de eigenerf
van Het Bildt, doch der iss noch niet vast geseitt. - Burgemeester Yetsma bij mij
geweest, burgemeester Bourum, de heer Krack, elckeen van sijn saeck spreeckende.
Als er soo heeren quame, most ick mijn neef alleen laten mit mijn hoffmeester,
edelluyden en officiren.
29 december/8 jannuari maendach liet ick mijn vetter mijn peerden voor rijden,
die hem wel aenstonden, en gaf hem de castoor. - Ick ginck op 't Collegie, maer der
wierdt niet gedaen door apsentie [van] drie heren gedeputeerden, Eissinga, Haersma,
Ulb Aluva. - Nae den eten verkeren gespeult. Bruinsma gesproocken van de stadt
Lewarden ende Lindenaers saeck. - Scheltinga heeft mij gesalueert. Mijn neef verloor
130 gulden.

133
134

Zie hiervóór 1643 noot 7, pagina [16].
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30 december/9 jannuari dingsdach ginck weder op het Collegie. Lindenaers soon
wiert veendrich. - Daernae quam het werck van de stadt Lewarden voor en wierdt
gelesen de remonstrantie van Jacob Stevens; daernae vraechde de preses mijn
advys. Ick beriepe mij op het reglement van anno '15, door de Staten van 't landt
geapprobeert, en dat men de abuysen van 't reglement soude wechnemen en 'tselfde
van poinct tot poinct onderhauden; der vielen harde woorden aen wedersijden.
Beima had veul te seggen en Tjalling Eissinga, Velsen, doch nae lang debat wierdt
door mij, Ulb Aluva, Bruinsma, Crack, Reinert Oetses, Gemmenich 't reglement
vastgeset, 't inbreuck, de abusen geremedieert en Jacob Stevens op den ordinaris
landach.

[192]
Tjalling Eissinga, Ulb Aluva en ick geordonneert om te sien, dat alles volgens 't
reglement affgedaen wierdt. - Tjalling Eissinga die protesteerde, dat men hem
affronten deedt en niet volgen wolde, 'tgene hij gedaen hadde. Wolde niet dat de
resolutie te boek quame, 'twelck niet hardt dreef; 't was mij genoech dat de resolutie
genomen was, die alle werelt strackx bekent wierde. - Om vijf uir quam Ulb Aluva
en Tjalling Eissinga bij mij, om oover dat werck miteen te spreecken; Tjalling woud
all veranderinge hebben van 't reglement uyt haet van Bourum in faveur van Jacob
Stevens, 'twelck wij all menageerden, brengende yetwas op het pampier, om hem
te amuseren. - En solden des anderens daechs om 10 uiren weder bijeenkomen.
[31] december/10 jannuarii woensdach. Ick ginck in de kerck; om half elf quamen
Tjalling Eissinga, Ulb Aluva bij mij, en brochten weder wat op het papier, en solden
om vier uir wederkomen, om de magistraet dat voor te holden. - Sie quamen om
half vijfen, en wierdt de magistraet voorgedragen in plaetz van stemmen te lotten
uyt de eerste 24 12, daernae uyt de 12 burgers 4 te lotten en uyt de 12 laeste
uytgesett, 6 te lotten, doch de magistraet seiden sie kosten het eedtshalven niet
doen, op 't reglement gedaen. Jacob Stevens quam oock binnen. Tjalling Eissinga
hielt seer sijn partie; op het lest viel Ulb Aluva mij toe, dat Jacob Stevens solde
verseeckert worden, dat op den landtsdach yetwess solde geschieden tot haer
contentement, dat der een vroetschap solde gemaeckt worden, die alletijt
continueerde, en ginck Eissinga heel quaet wech. Ick seide het Jacob Stevens, die
oock niet wel tevreden was. - Het ginck 's nachts stil toe, en waster gheen roemoer
of confusie op de straet, en was de magistraet op het raedthuys. - Mijn neef van
Dillemburch vertroock desen morgen om half ses nae Campen en soo nae Duytslant.
- Ick had goede wacht gestelt ooverall, daer Tjalling Eissinga quaedt om was.

[193]
Donderdach 1/11 jannuarius. - Krack was bij mij, wolde mit Ulb Aluva gaen, die mit
mij wil gaen, had geseit hij wold mit mij onder en booven leggen. - In de kerck
twemael geweest op nieuwejaersdach. - Ulb Aluva bij mij geweest, die mij seide dat
Oenema colonel soude worden en Sicksma de compagnie. - Ondertuschen is
Bourum burgemeester gemaeckt, die bij mij quam, bedanckte mij en presenteerde
sijn dienst. - Tjalling Eissinga, Haersma, Oenema hadden gisterenavont voor om
op 't Collegie te gaen, mij te laeten haelen en soo nae het raethuys te gaen en laeten
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seide mij dat alle jalousie die quam dat ick te veul kredijt in de stadt Lewarden hat,
en dat wolden breec[ken] door Jacob Stevens, mitz Bourum rouinerende. - Andla
seide mij oock, dat Tjalling Eissinga geern de gedeputeerden had in 't werck gestelt,
maer sie wolden hem niet volgen. - Dat Tjalling Eissinga geern cornel soude wesen,
maer weet niet hoe hij dertoe komen sall, wandt hij geen goo verseeckert was, selfs
Oostrego niet, Westrego veul minder, Wolden niet, ende daerom wolde hij mij de
steden geern onvruchtbaer maecken, als mij oock vresende. - Der is jalousie tuschen
Tjalling Eissinga en Ulb Aluva.
2/12 vrijdach in de kerck geweest; de heeren gedeputeerden lieten mij versoucken
om boven te gaen; doen woud Tjalling wat seggen, maer ick gaf hem resolute
andtwoordt. Daernae verboot men de magistraet van Lewarden geen gesworen
gemeente te maecken. - Abraham Roorda was bij mij, recomandeerde mij sijn neef
[Ruurd van Roorda] tot secretarius van de Reeckenkaemer, maeckte veul
complimenten van geluckwenschinge. - Veul brieven nae Den Haech geschreven
en alle beantwoordt.
3/13 saterdach. N.B. De heer Baerdt behoort het almenack te breecken, want
daerdoor verlieren sij de macht op het Collegie, want der komen dickwils
gedeputeerden van verscheiden humeuren, en alse gedeputeerden sijn, doen se
doch wat se willen, vraghen nae haere principalen niet en nae haere resolutiën. Mijn peerden sijn [zien] rijden. Mit de slee uyt geweest bij de jufferen te
Rintzemergeest. De heer Jongstal was mede, die mij seide dat se in Oostrego en
[Wester]go yetwes voor hadden aengaende de steden ende het Hoff.

[194]
4/14 sondach twemael in de kerck geweest. - De heer Walta bij mij gegeten, seide
mij datter edelluyden in Oostrego en Westrego sich tegens mij bandeerden en
sochten mij mijn credijt te benemen, besonder in de steeden. - Dat se seiden ick
wolde mij souverain maecken en sochte het ghehele gesach aen mij te trecken. Ick leyde mit Sohnius onder één deck en stelde mij maer aen off ick gheen keniss
mit hem hielde, maer als hij volmacht soude sijn, dan solde men het wel anders
bevinden. - Mit de steden, Wolden en ettelijcke edelluyden van de twee andere
goën socht ick alles nae mijn sinn te stellen. - Ick seide, als ick op alles jae seide
wat Tjalling Eissinga en Sjouck Burmania mij voorseiden, dan was alles wel, maer
als men haer altemitz tegensprack, dan was de stadtholder een quaet man en socht
de vrieheit onder de voeten te treden. - Ick woste niet dat de twee de edelluyden
en eigenerfden representeerden van Vrieslandt. - Tjalling wil souverein sijn, haudt
daerom alle ampten en officiën op, omdat alle de andere heeren hem nae sijn sinn
souden praeten. - Seide oock ick verliet mijne vrienden, als ick se gebruyckt hadde
nae mijn sinn, en daernae nam ick weder anderen aen, die gebruyckte ick weder
soolang ick koste. - Bij jufferen des avontz geweest, Doud Burmania, Jacomina Loo,
Jongstals frau.
5/15 maendach Bourum bij mij geweest, dien ick seide dat hij qualijck had gedaen
tegens der heeren gedeputeerden verbott gesworen gemeente te maecken. - Mit
de juffers op slee geweest bij grietman Saeckema, en aten des avonts bij mij
pannekoecken, wafelen, oock spijse aen een ronde tafel tot 12 uiren dess nachts.
6/16 dingsdach heb ick mijn peerden gereden, die heel goedt sijn. - Raetsheer
Jepema
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en den grietman Andringa seiden mij veul goets van de heeren Baerdt, Fockens,
Teyens, Crack ende presenteerden mij haeren dienst, correspondentie ende
vrientschap. - Ick adt des avonts bij de heer André, daer raetsheren en edelluyden
waeren mit haere vrauwen, en waeren vrolijck; de heer André seide mij 'tgene den
cantzeler Oxenstern hem geseit hadde van mij, en voorts watter gepasseert was
op de reise van Dennemarcken.

[195]
7/17 woensdach, beededach twemael in de kerck geweest, [niet] gegeten als des
avonts om seuven uir. - Burgemeester Bourum bij mij geweest, seide bij Ulb Aluva
geweest te sijn, die sich aen liet of hij wel tevreden was, dat se de sworen gemeente
hadden gemaeckt, nu der geen verandering in geschiet was van personen. - Dat
Hottinga soude geseit hebben, de gedeputeerden kunnen gheen verandering
maecken sonder expresse last der Staten van 't landt en all hadden se yetwes
gedaen, wij souden het weder geandert hebben. - Abraham Roorda seide hij woste
gantz niet van dat werck van Leewarden, Tjalling en Hessel Roorda van Eissinga
deden dat alleen; hij had Tjalling in gheen vijf weecken gesien. Sprack weder om
de heeren van de Hoove een nieuwe instructie te geven. - De gerichtschultus
Magduel van Gronningen sprack mij om raetsheer te wesen in Westrego, seide dat
Sjouck Burmania hem goede vertroosting daervan had gegeven. - Seid dat eenen
Ipema met Hottingaes dochter soud trouwen, die der oock gajing nae maeckte.
8/18 donderdach brieven geschreven nae Duytslandt. - Bij de heeren Walta en
André geweest; André was niet wel tevreden mit Tjalling Eissinga, badt mij ick solde
patiëntie hebben, sijne regering kost niet lang bestaen. Oostrego en Westrego
kosten niet lang eens sijn; had oock gheen sinn aen dat werck van Lewarden. Seid
dat in 't Hoff veul abuysen waeren, die mit fatzoen mosten verandert worden. Baerde, Krack en Andringa quamen bij mij, baden mij te beletten dat Oenema geen
grietman wierdt, ofte door Velsen ofte door Ulb Aluva. Ick seide, tot Velsen weet ick
geen raedt, omdat hij mij noch niet gesien heeft uyt oorsaecke van het
gerichtschultusampt. Om Ulb Aluva te spreecken, excuseerde ick mij, begeerde dat
de Baerden en Krack dat selfs geliefden te doen, dan als het uytquaeme, dat solde
mij niet wel afgenomen worden; begeerden ick soude Ulb Aluva verseeckeren,
Sicksma in 't leger de eerste compagnie te geven die der vacant wierd. - Reinert
Oetses quam bij mij, seide dat Ulb Aluva geseit had hij wold niet buyten mij doen
ofte gaen, en was hem leet geweest die affront mij Eissinga laestemael dede, was
verwondert van mijne patiëntie en discretie, dat soo te lijden. Wout altijt bij mij blieven.
- Had geseit wolde noch bij mij komen desen avondt, maer hij qu[am] niet. Seide
mij oock dat de heeren van de Wolden wolden het almenack breecken, maecken
een ander gedeputeerde.

[196]
[9/19] vridach in de kerck geweest, op 't Collegie niet gedaen; gedeputeerden bij
mij gegeten. - Wesen wandelen; Krack, Grettinga, Gemmenich bij mij geweest,
seiden mij dat Tjalling Eissinga, Haersma, Ulb Aluva, Bruinsma, Oenema, Velsen
bijeen waeren, om de ampten vast te setten. Vraechden mijn raedt; ick seide ick
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wost er gheen raedt toe. Wouden se gheen woort holden, der was niet toe te doen,
men most het aensien mit patiëntie. - Widefelt seide mij 'tselfde oock en noch, dat
se Haubois

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

196
gevraecht hadden, of hij haer wel ses steden kost leveren op den nieuwen
landtsdach; hij seide van jae ende als hij seit, maer om haer uyt te hooren. Men sal
het sien, of hij oock licht wort.
10/20 saterdach mijne peerden gereden. Oenema grietman geworden; Sicksma
heeft sijn compagnie. - Haubois seide mij Oostrego en Westrego waeren het eens
om de grieteniën te vergeven en hadden malckanderen behalven de drie jaeren
noch vier jaeren op het nieuwe verseeckert. Tjalling Eissinga seide hem hij had wel
gewunst, dat Haubois gheen burgemeester was geworden, omdat hij hoopte hij
solde malkontent sijn geweest en vangen doliantie aen ende nieuwicheden in de
steden, daer Eissinga en Sjouck Burmania nae soecken, nae wenschen ende mit
verlangen verwachten. Haubois seide dat Velsen geern weder woude mit mij in
correspondentie gaen. - Dauma was bij mij, sprack van sijn saeck, geloofde niet dat
se verandering in de steden souden doen, seide mij dat de heer Abraham Roorda
sijn credyt heel verloor bij de heeren van Oostrego en wat hij voor een brieff in de
steden had geschreven, meinde oock dat hij in Westrego niet solde opdoen voor
sijn neef Roorda. - Mit de juffers op de slee uyt geweest. Maré bij mij gegeten des
avonts, seide mij hoe Snabell soo tegens mij geanimeert was, vond mijne actien
niet goedt en had op mij veul te seggen. - Dat Tjalling Eissinga veull van mij
gesproocken had, doch mit bedeckte woorden, woude niet rechtuyt spreecken.
Seide op 't lest hij was mijn diener en woude mij dienen, maer ick was niet vrije
tegens hem, sprack hem niet vrie uyt en oprecht.

[205]
Dordrecht compagnie collonelle. - Gorcum Boschuysen lieutenant-colonel. - Breda
Huygens major. - Wesel Lavacquerie,.... - Maestricht Willem van Haersholt. - Breda
Mansart. - Steenbergen Grandperyn. - Wesel Herman van Bahr. - Wesel,
Sint-Annaschans Alphonso Polotti. - Breda Vilers, Wobborsky. - Bergen op Soon
F. Hoen. - Steenbergen heer van Hagendoren,.... - Maestricht Haen. - Maestricht
J. Cabillau, ....- Maestricht Maubeuse,.... - 't Sas van Gendt Simon van der Does. 135
Rijnberck Besançon,... - Vlissingen Famas Guardes regiment, Hulst. - Breda
Hertain, Decker. - Breda heer van Sulenstein, Uyterts regiment. - Maestricht
Haulterive.

[206]
Voorslach ofte ontwerp om mit de minste coste van 't landt en het meeste volck te
hebben en het beste, voor 300 duisent gulden 5000 man te werven en 4 lange
maenden betaelen; ick soude se verdeilen over 200 compagniën en geven elck
captein 25 man, maecken 5000 man, voor elck man 6 rijxdalers aen de captein.
200 compagniën 25 man
25 soldaten 6 rijxdalers
5000 man 150 rijxdalers elck captein
200 compagnien oft capteins
30.000 compt sooveul rijxdalers
75.000 maecken sooveel gulden
135

Niet ingevuld door Willem Frederik.
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300.000 guldens
225.000 rest om de 5 duysent 4 lange maent te betaelen
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5000 man
40 stuyver weecks leening
200.000 stuyvers de 5000 man weecks
6 weecken een maent
1200.000 stuyver 's maents de 5000 man
60.000 gulden ter maent van 6 weecken
4 maent
240.000 gulden bedraecht de betaling van vier maent der 5000 soldaten
225.000 gulden om 5000 man 4 maent te betalen
15.000 gulden tekort
Men moet de capteins op cassatie aenschrieven, dat se haer volck in 't velt
brochten, en die het niet had, aen die een exempel te statueren.

[207]
Niet te vergeten Hollantsche turf te laeten coopen, om alleen in mijn camer en
cabinett gebrandt te worden sonder yevers elders.
40 compagniën 40 compagniën
800 elck tot aenritsgelt 's maents, 3200. S.H. kan de 40 nieuwe compagniën van
75 coppen in de guarnisoenen laeten en trecken 40 goede aude compagniën van
120 of 100 coppen weer in 't velt; soo is het guarnisoen bewaert, het leger mit 40
compagniën versterckt, en is sooveul of de werving had geweest tuschen de 4000
of 5000 man. - Ergo S.H. leger versterckt mit vierduisent man.
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[Dagboek 1646]
[0]
Almenack van het jaer 1646 den 1 jannuarii. - Gloria parendi. - Wilhelm Fridrich graf
1
zu Nassauw .

[1]
Instructie van den gouverneur en stadtholder der provincie van Vrieslandt. - 1. Dat
de heer stadtholder de heeren volmachten sal behoorlijcke respect ende
ghehoorsaemheit lesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vanghen striedende
tegens de vrieheit ende souverainiteit van dien lande. - 2. Dat hij de reformeerde
religie sal mainteneren, die op de sinode van Dordrecht is gearresteert. - 3. Dat hij
met de heeren gedeputeerden sal mainteneren ende onderhauden, defenderen des
landts privilegiën, wetten ende ordonnantiën. - 4. Dat hij met de heeren
gedeputeerden goede acht sal hebben op de schansen, forten buyten en binnen
de provintie. - 5. Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen sal vergeven alle
chargiën die vacant sijn, uytgenomen die sich de heeren volmachten hebben
gereserveert.

[2]
6. In 't leger sal de heere stadtholder de vacante plaetsen vergeven, ingeboorne
den uytheemschen voortreckende. - 7. Sall sich reguleren nae de instructie van de
gedeputeerden, sooveul desselfs persoon aengaet, en onderholden vooral het 33ste
point, dat luyt, dat de stadtholder gheen compagnie mach verleggen sonder weten
van de heeren gedeputeerden. - 8. Sal sich te reguleren hebben nae de instructie
van de raetsheeren, sooveul sijn persoon betreft. - 9. Sall gheen gouvernement ofte
commandementen vergeven sonder weten van de gedeputeerden. - 10. Sal gheen
landt moghen coopen in de provintie. - 11. Sal gheen survivantie noch transport
moghen versoecken, op wie dat het sie. - 12. Sall gheen nieuwe versoeck moghen
doen als hetgene hij hier gesworen heeft.

2

[7]

Jannuarius 1646. - 1/11 donderdach nieuwejaer. - De heer Krack was bij mij, seide
mij dat hij mit Ulb Aluva wolde gaen, die geseit soude hebben niet buyten mij te
willen gaen ende mit mij onder en booven te leggen. - Tweemael in de kerck geweest.
- Ulb Aluva bij mij geweest, die mij seide, dat collonel Oenema grietman soude
worden, en Sicksma woud sijn compagni weder hebben. - Ondertuschen is Bourum
burgemeester gemaeckt, die bij mij quam en bedanckte mij voor mijn voorsorghe
1

2

De aantekeningen op het voorplat zijn voor een groot deel onleesbaar. Er staat iets over twee
huizen in Den Haag en dat zijn waarschijnlijk de huizen die Alexander van Haultain in
hypotheek had gegeven voor het legaat dat Willem Frederik en hij elkaar hadden toegezegd.
Zie hierna 1646, noot 51, pagina [70]; noot 60, pagina [84] en noot 82, pagina [107].
De tekst op de pagina's [7] t/m [10] is nagenoeg gelijk aan de tekst op de pagina's [193] t/m
[196] van 1645.
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en presenteerde mij sijn dienst. - Tjalling Eissinga, Haersma, Oenema, Velsen
hadden gisteravondt voor om op 't Collegie te gaen, mij te laeten haelen en soo nae
het raedthuys te gaen en laeten de magistraet alles doen nae haer believen en
welgevallen, doch Ulb Aluva en Bruinsma en wolden het niet doen; doe liep Talling
3
Eissinga mit een quaet hooft uyt den Bentum nae sijn huys en ginck te bedde. Viersen seide mij, dat alle jalousie die quam omdat ick teveul credijt in de stadt
Lewarden had en dat se die wolden breecken.

3

Den Bentum: herberg te Leeuwarden.
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- Andla seide mij oock, dat Tjalling Eissinga mit de andere heeren gedeputeerden
alles in Lewarden had willen ranverseren, doch sie wolden hem niet alle volghen.
- Tjalling Eissinga wil mij de steeden geern onvruchtbaer maecken en in confusie
brengen. - Der iss jalousie tuschen Tjalling Eissinga ende Ulb Aluva.
2/12 vridach in de kerck geweest; de heeren gedeputeerden lieten mij versoecken
om booven te komen. Doen begost Tjalling Eissinga te spreecken en wilde mij
4
uytstrijcken , doch ick gaf hem lustich andtwoort, en wierdt soo quaet, dat hij bloyde
van boosheit. - Daernae wierdt de magistraet van Lewarden verboden geswooren
gemeinte te stemmen. - Abraham Roorda was bij mij, maeckte veul complimenten,
recommendeerde mij sijn neef [Ruurd van Roorda] tot secretarius van den
Reeckenkamer.

[8]
3/13 saterdach mijn peerden sijn [zien] rijden; mit de slee uyt geweest bij de juffers
tot Rintzemergeest. - De heer Jongstal bij mij geweest, seide sij hadden in Oostrego
en Westrego yetwes voor aengaende de steden ende de heeren van den Hoove.
4/14 sondach twemael in de kerck geweest. - De heer Walta bij mij gegeten, seide
mij dat de edelluyden in Oostrego en Westrego sich tegens mij wilden banderen en
sochten mijn credijt te breecken, besonder in de steeden. - De edelluyden seiden
ick wolde mij souverain maecken en sochte het gheheele gesach aen mij te trecken.
- Dat ick mit Sohnius hielde en stelde mij maer aen, of ick gheen kenniss mit hem
hielt, maer als hij volmacht soude sijn, dan soude men het wel anders bevinden. Mit de steden, de Wolden ende ettelijcke griteniën sochte ick uyt beide de gooën
alle het gesach aen mij te trecken. - Ick antwoorde, als ick op alles jae seide en
vonde goet wat Tjalling Eissinga en Sjouck Burmania mij voorseiden, dan was alles
wel, maer als men haer altemitz tegensprack en haer quaet voornemen niet koste
goedtvinden, dan was de stadthouder een quaet man en woude de vrijheit onder
de voeten treden en de souverainiteit aen sich trecken. - Ick woste niet, dat die twee
heeren de edelluyden en de eigenerfden van dese provintie representeeren. - Tjalling
[van Eisinga] wil souverain sijn, haudt daerom alle ampten ende offitiën op, omdat
alle de andere heeren nae sijn sinn souden doen ende spreecken, gelijck hij mit
Krack en Oenema heeft gedaen. - Walta seide oock ick verliet mijn vrienden als ick
se gebruyckt hadde nae mijn sinn, ende daernae nam ick weder andere aen, die
gebruyckte ick weder soolang ick koste. - Des avonts bij de jufferen geweest, Loo,
Jongstal, Burmania.
5/15 maendach Bourum bij mij geweest, die ick seide sij hadden qualijck gedaen,
dat se tegens der heeren gedeputeerden verbott gesworen gemeente gemaeckt
hadden. - Mit de juffers bij grietman Saeckema geweest, die des avonts tot mijnent
bleven pannekoecken eeten tot 12 uiren toe.

[9]
6/16 dingsdach heb ick mijn peerden gereden, die heel goedt sijn. Den raetsheer
Jepema en grietman Andringa seiden mij veul goetz van de heeren Baerdt, Fockens,
Teyens, Crack, presenteerden mij haer dienst, correspondentie en vrientschap. 4

Uytstrijcken: bedriegen.
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Ick adt des avonts bij de heer André, daer raetsheeren en edelluyden waeren mit
haere vrauwen. André seide mij wat de heer Oxenstern van mij geseit hadde.
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5

7/17 woensdach, biddedach , twemael in de kerck geweest, niet gegeten als des
avontz om seuven uir. - Burgemeester Bourum bij mij geweest, seide mij bij Ulb
Aluva geweest te sijn, die sich aenliet of hij wel tevreden was, dat se de gesworen
gemeinte gemaeckt hadden, nu datter gheen verandering van personen geschiet
was. - Dat Hottinga soude geseit hebben, de gedeputeerden kunnen gheen
veranderinge maecken in de regering van Lewarden sonder expresse last van de
heeren Staten van 't landt, en all hadden sie die gedaen, soo souden het de heeren
Staeten weder geandert hebben. - Abraham Roorda heeft tegens Bourum geseit
hij wost van dat werck van Lewarden niet; Tjalling Eissinga en Hessel Roorda van
Eissinga deden dat sonder sijn kennisse ende alleen; hij hadde Tjalling Eissinga in
geen vijf weecken gesien. Sprack oock weder van de instructie der heeren van den
Hoove te veranderen ende te suyveren. - De gerichtschultus Magduel van
Gronningen sprack mij aen om raetsheer in Westrego te wesen, seide mij dat Sjouck
Burmania hem goede hoop ende vertroostinge daertoe hadde gegeven. - Seide dat
Ipema de heer Hottinga dochter soude trouwen; die stond er oock nae.
8/18 brieven geschreven nae Duytslandts. - Bij de heeren Walta en André geweest.
André was niet wel tevreden op Tjalling Eissinga, badt mij ick solde maer patiëntie
hebben; sijne regering kost niet lang bestaen; Oostrego en Westrego costen niet
lang eens sijn; hij vond oock niet goedt 'tgene Talling Eissinga in dat werck van
Lewarden gedaen hadde. - Stond mij toe, datter in het Hoff veul abuysen waeren,
doch men most se mit fatzoen veranderen ende niet op een half uir tijts en mit een
doll hooft. - Krack, Baerdt, Andringa quamen bij mij, baden mij ick soude doch
beletten, dat Oenema gheen grietman wierde, op wat wise dat het was,
verseeckerden mij van haere dienst en vrientschap.

[10]
Reinert Oetses, gedeputeerde, quam bij mij, seide dat Ulb Aluva geseit had hij wolde
niet buyten mij doen, en was hem leet geweest die affronte die mij Tjalling Eissinga
laestemael dede, was verwondert van mijne patiëntie en discretie die ick getoont
hadde. Wolde alletijt bij mij blieven. - Hij seide oock ghehoort te hebben, dat de
6
heeren van de Wolden den almanack wouden breecken en maecken een ander
gedeputeerde in de plaetse van de heer Oenema.
9/19 vridach in de kerck geweest, daernae op 't Collegie, doch der wiert niet
gedaen. - De heeren gedeputeerde hebben bij mij gegeten, behalven de heer Tjalling
Eissinga. - Ulb Aluva, Bruinsma, Tjalling Eissinga, Haersma, Oenema, Velsen waren
bij malckanderen in den Benthem, om de officiën vast te setten. - Crack, Reinert
Oetses, Gemmenich waren bij mij, vraechden mij raedt, wat se doen souden en of
niet mogelijck was scheuring onder de andere heeren te brenghen. Ick seid ick wost
gheen raedt als patiëntia voor een tijt lanck. - Widenfelt seide mij, dat se de ampten
hadden vastgestelt, dat se Haubois gevraecht hadden, of hij haer gheen ses steeden
koste leveren op den nieuwen landtsdach; hij seide van jae. Haubois seid, dat hij
dat maer
5

6

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 203: ‘In 't begin van dit jaer [1646] is uytgeschreven
een vast ende bede-dach tegens den seventienden dach van January, voor het goedt succes
der vredehandelingh’, terwijl tevens alle kapiteins werden aangeschreven om op 15 maart
a.s. gereed te zijn voor de campagne.
Den almanack breecken: afwijken van de vast afgesproken volgorde. Zie hiervóór 1645, noot
91, pagina [125].
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doet om Tjalling Eissinga uyt te hooren en te weten ende te verstaen wat hij in sijn
schilt voert en waer sijn raetslaeghen op slaen. Men sal het sien en off hij oock
7
gheen lichtmiss wort.
10/20 saterdach mijne peerden gereden. Oenema is grietman geworden; Sicksma
heeft Oenema compeni. Eissinga en Haersma hadden Crack schriftelijck anders
belooft. - Haubois seide mij Oostrego en Westrego hadden malckanderen verbonden
de griteniën te vergeven elck in sijn quartir, en van de Wolden soude se disponeren
tegens Baerde, en hadden in haere respectieve quartiren de correspondentie
vastgesett behalven de drie jaeren noch vier jaeren, maecken tsaemen seuven
jaeren, doch ick geloof niet, dat se het kunnen houden. - Eissinga seide hij had
gewunscht, dat Haubois geen burgemeester was geworden, op hoope omdat hij
soude malcontent sijn, beginnen te doliëren en te rasen in de steden, daer Eissinga
en Burmania nae wenschen ende verlangen.

[11]
Haubois seide mij, dat het Velsen leet is, dat hij soo tegens mij heeft geloopen, en
wil weder in correspondentie mit mij gaen. - Dauma was bij mij, sprack mij van de
secretari van de Reeckenkamer, seide dat Abraham Roorda sulcke wonderlijcke
brieven aen de magistraet in de steden schreef, seide dat Abrahama Roorda sijn
credijt in Oostrego verloor ende dat hij Dauma meerder vrienden in Westrego soude
kriegen als Abraham Roorda. - Mit de juffers op slee geweest. - Snabel is heel
tegens mij ingenomen, vind veul op mij te seggen, op mijne actiën, een ondanckbaer
mensch. - Tjalling Eissinga heeft tegen Maré veul van mij gesproocken, doch mit
bedeckte woorden. Seid op 't lest hij was mijn diener, maer ick most vriër mit hem
spreecken en openhartiger.
11/21 sondach tweemael in de kerck geweest. - De heer André bij mij geweest,
die mij toonde, dat hij op Tjalling Eissinga en Hessel Roorda van Eissinga gepiqueert
was. Seide mij dat Roorda oock op se gebeten was, en het speul kost sich licht
veranderen; hij riedt mij maer gedult en patiëntie te hebben voor weinich tijts; het
most sich haest enderen ende beteren; de edelluyden kunnen het niet eens blieven,
want de jalousie der strackx onder speult. - Jongstal die was quaet, dat se hem de
compagnie niet gegeven hadden.
12/22 maendach mij laten schilderen. Ses heeren van den Hoove bij mij ten eeten
geweest. - Burgemeester Jytsma seide mij, dat Dauwe Aluva hem belooft heeft de
saeck van Lewarden te favoriseren, Hottinga oock. - In Westrego sijn
correspondenten Tjeerd Aluva, Ulb Aluva, Jan Aluva, Sjouck Burmania, Hottinga,
Boschuysen. - Tjalling Eissinga, Grovestein, docter Andla der buyten.
13/23 dingsdach was de secretaris Scheltinga bij mij, bedanckte mij voor de wijn,
seide mij hoe Crack aen veul luyden belooft had het raetsheerschap, onder anderen
oock aen Carel Roorda. De heer Roorda woud sijn neef weder grietman hebben,
en Tjalling Eissinga woud sijn eighen neef [Frans van Eisinga van Jousma] daer
weder grietman in Carel Roorda plaetz hebben; Crack kunnende Carel Roorda [12]
gheen raetsheer maecken in de Wolden, is all dat werck in disordre gelopen, en
heeft Oenema de griteni

7

Lichtmiss: onbetrouwbaar persoon.
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gekregen. - Captein Grovestein bij mij geweest, die mij seide dat die van Oostrego
en Westrego hadden geseit sie wolden mij soo leech maecken, dat ick gantz niet
soud te seggen hebben. - Oenema soud in 't legher geseit hebben, ick hoop noch
eens revange te hebben van graf Wilhelm voor die affronten die hij mij doet. Grietman Grovestein hout noch aen om in Westrego yetwes te doen mit de ampten
als gedeputeerde, dijckgraef en andere die vacant sijn.
14/24 woensdach d'ontfanger Grovestein bij mij geweest, seide mij van de
8
verbintenis van Oostrego en Westrego en dat se een manier van poligamia gemaeckt
hadden onder haere geschlachten, Eissinga en Aluva. - Vringher quam bij mij, seide
dat Oenema veul voorhad om te cuypen. Dat Haubois belooft was grietman te
worden in de Wolden. Sie willen hem oock gedeputeerde in Westrego maecken. In de kerck geweest. Mit de heeren Jongstal en Scheltinga oover de dispuyt van
9
Staveren gebesoigneert. - Haubois schrieft dat Velsen meude is mit Eissinga te
gaen, wil weder bij mij komen en doen de procuratiën mit mij aff, die ick niet begeer
af te doen als wel en volgens de meeste stemme.
15/25 donderdach is burgemeester Bourum bij mij geweest, die mij veul seide
10
van Tjalling Eissinga sijn optochten en hoe soo los was in het praeten. Seide mij
oock, dat Hottinga noch goede woorden gaf en dat hij geseit had, dat hij alletijt wel
mit mij in vrientschap wolde gaen. - Den major Gravius seide mij, dat Tjalling Eissinga
had hem ontboden in den Bentum de dach voor de verandering van de magistraet
en had hem gevracht, wat heeft u de stadtholder belast? Hij seide, anders niet als
de wacht te verdubbelen. Hij wolde al meer van hem hebben, maer niet meerder
kunnende seggen, seide Eissinga, dat komt er af als men mit jonge luyden opslaet.
Der waeren burgers verckleet in den Benthem, doch sie dorsten niet aenvangen
uyt vrese van de wacht. Ulb Aluva woud oock niet consenteren. - Crack bij mij
geweest, seide dat se Ulb Aluva wouden het regement presenteren, als hij mit haer
woude gaen. - Haubois soud geseit hebben, als Oenema een dorp heeft, soo sal
hij volmacht wesen. Oenema en Osinga souden uyt twe griteniën elck volmacht
worden.

[13]
16/26 vridach in de kerck geweest, oock op 't Collegie; Eissinga seide hij had wel
gesien, dat men volmachten mit soldaten van 't Collegie hadde gehaelt. Ick gelooff,
dat se nu sulckx in sinn hebben mit de Wolden; men sal het haest sien, 't sal dan
een wonder spul geven. - De heer Jongstal seide mij Eissinga had hem geseit, de
stadtholder is quaet op mij, doch ick sal het wel weder mit hem afmaecken, maer
Velsen is heel in discredijt. - Jongstal had gevraecht, wat se nu doen solden, oft se
het Hoff nu solden voornemen. Sjuck Burmania had geseit, ick raeck het Hoff nu
11
niet; ick stae onder haer kluyven . - Vraechde vorders, sult ghij dan den stadtholder
voornemen. Neen seeckers. Maer de tijt sal het lehren, men sal het sien. - Marquet
is hier gekomen, en sijn saeck is afgedaen.

8
9
10
11

Poligamia: onderlinge huwelijken.
Twee geschillen betreffende vroedslieden te Stavoren waren ter beslissing aan de stadhouder
opgedragen. RAF, arch. 7, 287, omslag 1, 25-1-1646.
Optochten (Fries): verzinsels.
Ick stae onder haer kluyven: ik ben in haar macht.
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17/27 saterdach mijn peerden sijn [zien] rijden. Op 't Collegie geweest, daer de heer
van Marquet saeck gedisputeert wierdt, en begost Ulb Aluva de saeck hardt te
drieven om op te holden, die het 's daechs tevoorn afgedaen hadde. Hij is een
bitsich, fell man, geeft goede woorden, maer ondertuschen, als hij een opinie heeft,
dan valt hij heevich daermede uyt. Hij soeckt Bruynsma oock te gebruycken, als
sijn vader Gravius dede. - Bourum bij mij geweest, seide mij hoe Tjalling Eissinga
soo verstoort was, dat hij mij op desen landtsdach aen boordt wil mit Westrego. De
Wolden sullen se mit haere sessen gedeputeerden ommekeren mit recht oft onrecht.
- Tjalling Eissinga seide op 't Collegie hij had wel gesien, dat men volmachten van
't Landtshuys had ghehaelt mit soldaten, die boven wolden gaen tegens afdoening
van procuratie, 'twelck oock op het werck van de Wolden sloech. - Haersma seide
Crack soud gheen twintichmael boven komen als gedeputeerde. - Reinert Oetses
was bij mij, seide dat Tjalling Eissinga socht hem nu weder aen om in
correspondentie te gaen. Tjalling had geseit, dat Abraham Roorda leide all levendich
in de hel en brande, was niet wel op Roorda tevreden. - Gritman Grovestein sprack
mij om sijn best te doen om mit de vacerende ampten yetwes profijt te doen of
scheuring te maecken. - In de kerck geweest in de predicatie tot voorbereiding van
't heilige nachtmael.
18/28 sondach 't heilige avontmael gehauden. - De heer André bij mij geweest,
seide mij datter steden waeren die verbintniss sochten te maecken, Sneeck,
Boolswert, Dockum, Worckum. Sprack mij van de extraordinaris staet-generael.

[14]
Grietman Jan Aluva bij mij geweest, die mij sprack van de monstering. Seide hoe
hem Ulb Aluva had opgeholden en geamuseert en had daernae noch anders gedaen,
hoopte deur d'ampten op de eene ofte d'ander manier bij het stuck te comen.
19/29 maendach niet vergeten de heer Velsen te gewinnen mit gelt, beloften ofte
goede woorden ende daer mit de heer Crack oover te spreecken, N.B. - Der iss
12
gemonstert . Mij laeten schilderen. - Niemandt gesproocken als den
overste-lieutenant Hettingha, die meinde in Oostrego en Westrego goede vrunden
te sullen vinden. Seide datter veul jaloux waren van collonel Swartzemburch, omdat
hij mit de heeren van Oostrego en Westrego geteyckent had. - Mit de juffers nae
Hallum geweest op de slee.
20/30 jannuarii dingsdach mit de juffers te Menaem geweest bij de heer Tjalling
Eissinga; ick kreech een ongeluck van het ijs in mijn rechterooghe, dat ick niet sien
kost.
21/31 jannuarii woensdach heb ick niet te kerck geweest om mijn ooghe halven.
De juffers waeren nae Blije. - De heer Baerdt bij mij geweest; Dirck Baerdt seide
mij, dat collonel Swartzemburch de heeren van de Sevenwolden had begeert te
spreecken vanweghen Westrego, doch Sminia seide mij, datter niet gepasseert was
als dat hij om het regement sprack ahn de heeren van de Wolden. - Raedtheer
Ockinga was bij mij. Den 22 jannuarii/1 februari donderdach noch niet uyt geweest
om het ooghe willen. - Haubois quam bij mij, verseeckerde mij van sijne trauwe
dienst en dat hij mij Velsen soude leveren en doen spreecken om oprecht te gaen
en recht te doen in 't visiteren van

12
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de procuratiën, had gheen goede opinie van 't de heer van Oenema sijn werck, doch
dat hij de meeste kans maeckte in de heer Obbe Baerdt gritenie.

[15]
23 jannuarii/2 februarii vriedach noch niet in de kerck geweest om mijn ooghe willen.
- De sieckentrooster [Hendrick Harmens] bij mij geweest, seide mij van visioenen
die hij gesien had, en openbaringhen die hij gehadt had. - Haubois quam bij mij,
seide mij dat Oenema hier was en dat hij van hem verstaen hadde, dat hij het cuypen
in de gritenie van de heeren Obbe Baert en Andringa naeliet, dat ick niet kost
gelooven; hij seide oock dat Tjalling Eissinga hadt de twe heeren Oenema voor
requels gescholden, doe hij de gritenie solde vergeven. - Tjalling Eissinga heeft
tweemael sijn handt gegeven en contrari gedaen, eens aen Velsen ende eens aen
Krack, dat men noit van hem gedocht had. - Collonel Swartzemburch seide mij, dat
hij Oenema niet meinde in de Wolden, dat hij het pro forma deede, dat Baerdt en
hij het onder de handt eens waeren ende dat hij solde volmacht worden, dat de
cuyperi van Oenema in de Wolden niet op sich hadde, dat mij heel wel aenstonde.
- Haubois seide mij hetselfde oock des avonts, dat Oenema hem nochmaels geseit
had, dat hij niet meer cuypen wolde voor dit jaer, klaechde oover Swartzemburch,
dat hem die bedrooghen hadde. - Oenema wil den almenack niet teyckenen van
de Wolden, dat handel sal geven, geloove ick, op den landtdach. - Jongstal bij mij
geweest; mit hem gespeult. - Boschuysen bedanckte mij voor de stemmen op Het
13
Bildt . - Wolteri heeft sich geëxcuseert oover het werck en process te sitten van
Lauckema en Camstra revijs, omdat hij mij een consultati had gegeven schriftelijck.
24 jannuarii/3 februarii saterdach is Vringer bij mij geweest, seide mij dat Oenema
seer quaet op Swartsemburch was en seide hij had hem lichtveerdich bedroghen,
en als hij kost, soude het werck in de Wolden niet vaeren laeten. Der quam een
verloopen predicant bij hem, die gaf hem aenslagen, soodat hij seide, ick heb daer
weder wat op het nieus opgedaen; en toonde alsoo sijn genegentheit tot de cuyperi
in de Wolden.

[16]
Vringher loopt perijckel om gheen volmacht te worden; hij moet sijn stemmen tegens
Andla geven om Julius Eissinga wil. - Frans Eissinga was bij mij, en sooveul ick
mercken kost, wasser jalusie ende haet tuschen Dauwe Aluva en hem oover die
plaetse en woning daer Ritske Eissinga woont; die wil Dauwe Aluva hebben, omdat
se kompt van die van Meckema, daer sijn moeder [Luts van Meckema] af was van
14
afkomste, en Frans Eissinga wil het niet toelaeten, omdat se fydecommis is. Frans Eissinga klaecht seer oover de heeren van den Hoove, dat se hem soo quellen
mit processen en in sijn gritenie oock. - Ick ben gister niet uyt geweest.
25 januarius/4 februarius sondach twemael in de kerck geweest. Cornel Aluva
quam uyt Den Haghe; ick begost mijn best te doen om jalousie te maecken tuschen
Tjalling Eissinga en de Aluvaas. - Aluva seide mij, had die jalousie niet geweest,
Ritske Eissinga soude al raetsheer sijn, maer Eissinga en Alua die willen de griteni
13
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26 jannuarii/5 februarii maendach twemael op de Canceleri geweest om 't revijs
van Het Bildt.
27 jannuarii/6 februarii mijn reeckening begost en afgedaen, quam niet veul tecort,
dingsdach. - 't Revijs van 't Bildt ofgedaen, en persisteerden mit eendrachtighe
stemmen. - Jongstal bij mij geweest, deed mij veul beloften en protestatiën van sijn
dienst. Vandaech is de stemminge geschiet in de dorpen tot volmachten op den
landtsdach.
28 jannuarii/7 februarii woensdach in de kerck geweest. - Burgemeester Bourum
was bij mij, seide mij van de volmachten van de stadt; ick seide sij mosten den brief
van de heeren gedeputeerden volghen, gelijck se die uytgeschreven hadden.

[17]
Burgemeester Beima en schepen Swaelue waeren bij mij, klaechden mij oock oover
de abuysen van de stadt en begeerden ick soude doch bijwoonen, dat eens een
vaste voet hier quam, opdat eenerley luyden hier niet alletijt regeerden; claechden
oover Bourum en Sibbe Sibes. - Raetsheer Ockinga quam bij mij, seide mij van
Baerdt weghen, dat in sijn griteni [Haskerland] alles wel was afgeloopen, alsoock
in de andere griteniën van de Wolden. - Andla sprack veul quaetz van Albert Loo.
- Des avonts bij Jongstall gegeten.
29 jannuarii/8 februarii donderdach mijn peerden gereden. - De heer André bij
mij geweest, iss noch geneicht om sijn raetsheerplaetz op sijn soon te ooverlaten.
- Wil noch geerne uyt de steden gaen als stat-generael en, als hij anders niet kost,
het van een ander handelen, laeten het tractement aen denselven ende bedienen
die scharge vergevens. - Ick sprack oock met hem van het werck van Lewarden,
daer hij mit mij eensgesint was, om vroetschap te maecken, het kiesen in lotten te
veranderen ende den ouden voet soo weinich in te breecken als het moogelijck. André seide mij, dat Sjouck Burmania oock alletijt tegens mijn heer broeder en
vaeder was geweest. Op het lest was hij mit mijn heer vader eens geworden en was
heel sijn vrundt.
30 jannuarii/9 februarii vriedach in de kerck geweest. - Des naemiddachs wesen
wandelen. Niemandt gesproocken.
31 jannuarii/10 februarii saterdach mit mijn peerden wesen wandelen nae Cornjum
en bie monsieur Unia geweest. - Om de stadt wesen wandelen. - IJtsma bij mij
geweest, sprack mij van de volmachten van Leewarden, woude geern yemantz uyt
de sworen gemeinte hebben; ick riedt het haer off en seide men solde haer procuratie
niet goedtkennen en schicken se wedrom omme. - Albert Aisma is volmacht in de
plaetz van Focke Aisma. - Ritske Eissinga is uytgekuypt en Roorda is volmacht.

[22]
[11 februari] februarii.

[23]
15

De zetel van het Hof van Friesland; het gebouw staat aan de Turfmarkt te Leeuwarden.
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Februarius. - 1/11 februarii sondach tweemael in de kerck geweest. - Burgemeester
Bourum bij mij geweest, seide hij meinde Vringer soud volmacht worden. Itte Wibes
wol derom lotten; Vringer woude niet. - Axma is volmacht van Tjeerd Aluva, en had
een predicant hem op een morgens vroech ommegesett, en had sijn assistenten
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bij de huysluyden omegeschickt om op Axma te stemmen, tegens sijn belofte ahn
Bruinsma gedaen. Ulb Aluva isser quaet omme, dat Tjeerd Aluva dat gedaen heeft.
- Bourum sprack mij oock van de stadtssaecken. Ick riedt hem gheen geswooren
gemeinte tot volmachten te laeten kiesen. - De heer Baerdt quam bij mij, seide mij
dat het in de Wolden heel wel was en geen cuperie geweest. - Tjalling Eissinga had
aen Crack geschreven en begeerde hem te spreecken, seid dat Oenema was een
opsnider, en der quam niet off, doch Krack had hem niet gesproocken. - Baerdt had
meer lust om mit Ulb Aluva te ghaen en hij meinde Swartzemburch soud Ulb Aluva
daertoe brengen. - Baerde presenteerde mij sijn dienst, seide de seuven griteniën
van de Wolden waeren noch bijeen en solden continueren om mit mij in
correspondentie te gaen. - Reeckomendeerde mij Viersen soon tot secretarius van
de Reeckenkamer. - Ick ben bij jufffer Steernseel geweest.
2/12 februarii maendach André bij mij geweest, seit dat Inthema hem de plaetz
van staet-generael wil overdraghen en toestaen. - André wil sijn best doen om Sjouck
Burmania goedt te maecken. - Haubois bij mij geweest, sal dat werck aengaende
d'opdracht van de steden haer ampten procureren; voelde wel aen hem, dat hij
wolde gedeputeerde worden. - Seid mij dat Sjouck Burmania soo godtloos mit de
dijck ommesprong, dat hij tienduysent gulden opnam en verbesichde maer voor
drieduysent gulden aen palen. - Sjouck Burmania vrau Catrina Entes was bij Haubois,
omdat hij bij de raetsheer Walteri soude gaen, om het process of te doen van
Burmania plaetz [24] te Ferwoud, maer sie sullen Sjouck Burmania niet soo licht
uyt de cluyven laeten, maer holden de saeck op, tot de landtsdach oover is. - Andla
bij mij gegeten, seide mij dat Abraham Roorda Aitsma tot raetheer in Westrego
woude hebben en sijn neef tot secretaris van de Reeckenkamer. - De heer Roorda
bij mij geweest, seide mij van sijn neef aengaende de secretari ende oock vanwegen
meester Louterbach tot seroughijn te maecken. - Jongstal bij mij geweest, sprack
mij vanwegen de jonge Viersen tot secretaris van de Reeckencaemer. - Inthema bij
mij geweest, was mit André verlegen en was verwondert van sijn begeerlijckheit,
en merckte wel dat het hem niet wel aenstonde. - Andla bij mij gegeten.
3/13 februarii dingsdach burgemeester Bourum bij mij geweest, die mij seide dat
Jytsma en de backer [Sierd Claesen] volmachten waeren. - De jonge André bij mij
geweest, Reynolt Inthema, Pibo Dauma, de predicant Hasius. - Gedeputeerde
Velsen, die mij veul seide van Tjalling Eissinga sijne harde regering, dat hij nae
niemant vraecht, hoe dat de Oenemaes qualijck op hem tevreden sijn en dat Dauwe
Aluva oock jalousie op hem heeft. - Velsen seide mij oock, dat Eissinga en Aluva
die hadden voor om in de Wolden oock edelluyden in te brengen in plaetz van
eighenerfden, als er grietsluyden storven. - Velsen is nu heel wel, heeft mij van sijne
dienst en getrauwicheit verseeckert nu en in 't toecomende. - Velsen meinde oock,
all was Tjalling Eisinga ende Sjouck Burmania op het Collegie tegelijck, sie solden
het niet lange eens blieven, omdat se allebey soo hoofdich sijn. - De volmachten
van Boolswert [Johan Hoptilla en Epe Piers Siccama] bij mij geweest. - De heer
Hillema bij mij geweest. - D'oude Haeren seide mij, dat Ulb Aluva aen Jongstal
begeert had, dat de eighenerf van Het Bildt [Steven Cornelis] mit hem solde gaen.
- De heer Oosterse en die van IJlst bij
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mij geweest. - Docter Jacobi seide mij, dat Keth nu heel uyt het credijt was en selfs
bij sijn eighen vrienden. - Haren seide mij Sjouck Burmania wolde geern grietman
wesen in Ferveradeel en geven sijn soon wedrom Wynbritseradeel.

[25]
4/14 februarii woensdach in de kerck geweest. - Vringher bij mij geweest, die meint
dat hij volmacht is. - Mit collonel Aluva gesproocken, om Ritske Eissinga raetsheer
te maecken en sijn broeder weder grietman in Ritske Eissinga plaetz, om de Aluaes
in Westrego weder eens te maecken mit Grovestein en Tjalling Eissinga van Marsum.
16
- Oock om te sien om Tjalling Eissinga de gedeputeerde te lichten . - Jongstal bij
mij geweest, sprack mij van veul dinghen en verseeckerde mij van sijn vrientschap.
- Seide mij dat Walteri gestemt hat, en daernae quam een request in, dat hij niet
stemmen mocht om de nae vrientschap. Soo vond het Hoff goedt, dat hij daer niet
in kost adviseren. - Ritske Eissinga bij mij geweest, om sijn saeck te recomanderen
als volmacht. - De heer Grettinga quam bij mij vanwegen de heeren gedeputeerden,
om mit mij oover te leggen, of wanneer de procuratiën souden oovergelevert worden.
Tjalling Eissinga had geseit, wij moeten dat niet doen buyten kenniss van onsen
stadtholder. En scheen off hij wat gedweger wierde en of hij achterdencken kreech,
en had gheen goedt ooch op collonel Aluva. - Bij Damus Loo vrau geweest. Te
begraffeniss geweest mit juffer Popma. - Des avonts nae den eeten quaemen vijf
heeren, gecommitteert vanwegen de Edelmogende Heren van de steden, en brochten
mij de opdrachte vanwegen Haere Edelmogenden om de ampten van 't jaer 1646
vacerende, te vergeven en daerinne te disponeren. - En waeren de heeren Jytsma,
Haubois, Veltrir, Hillebrands, Oosterze.
5/15 februarii donderdach collonel Aluva bij mij geweest, die mij seide dat de
saecken in Westrego op een goede voet waeren, dat de swaricheit alleene was mit
Hottinga, dat Ulb Aluva die wolde bij sich holden, en Hottinga die wolde Tjalling
Eissinga van Marsum niet hebben, en Tjalling van Marsum wolde mit Hottinga niet
te doen hebben, soodat hij niet wost hoe dat het gaen soude. Hij wolde alleffenwel
sijn best doen. Ick seide, heer overste, ick sal u soon een compagnie geeven.

[26]
Aluva seide mij oock, datter groote jalousie was tuschen de Eissinga en Aluva,
omdat se de stemmen tegens malckanderen gaven in Oostrego, als in Saeckema
griteni en Ritske Eissinga griteni. - Saeckema was bij mij, recommandeerde mij de
saeck van sijn schoonbroeder [Hans van Wijckel] tot volmacht tegens de secretarius
[Jurjen van der Ley]. - Collonel Aluva quam bij mij wedrom, adt bij mij, seide mij dat
hij vond Ulb Aluva swaerhoofdich en Hottinga oock, soodat hij niet sach dat se eens
costen worden mit Jan Aluva, Grovestein en Tjalling Eissinga van Marsum, maer
hij meinde sie solden het nu soo laeten en laeten se stemmen, en alse gestemt
hadden, dan solden de heeren gedeputeerden van Westrego sich mit mij eens
maecken, om mit mij in correspondentie te gaen alsoock mit de heeren van de
17
steden en andere . - Aluva ginck
16
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doch noch eenmael heenen, om te sien hoe 't soude afloopen; hij woude sijn best
doen en sien, hoe wiet het te brengen was. - Jytsma bij mij geweest, was geern
gedeputeerde. - Jacob Stevens en docter Toma om haere saeck will. - Haubois
seide mij, hoe het soo wild stondt, dat Oenema de brief weder hadde van Loo. Hij
was geerne gedeputeerde. - Burgemeester Yetsma bij mij geweest, die mij seide,
hij vreesde de heeren gedeputeerden die souden sijn procuratie niet goedtdoen.
Ick seide, laet se dan veranderen. - De heer Velsen die liet ick haelen en vond hem
noch in een goede meining, dat hij bij mij soude blieven, seide mij dat Bruinsma
perijckel liep en dat hij sich soo wonderlijck aenstelde, als hij droncken was, seide
mij noch veul van Tjalling Eissinga sijne harde regeringe. - Ick liet Yetsma haelen,
seide hem, als hij geen ander procuratie kost krieghen, soo most hij de woorden
laeten uytstrijcken door de magistraet. - Widefelt seyde mij in Westrego meinden
sie vijfdehalf griteni te worden en mit Andela waeren sie vijf, doch ick gelooff het
18
niet . - Ick sprack Andla des avonts, doch hij seide mij dat het niet waer was, en sij
sochten hem maer te bedrighen. - Tjalling Eissinga gedeputeerde wol Buttinga en
Wijckel elck op een quart hebben.

[27]
6/16 februarii vriedach in de kerck geweest. Collonel Aluva seide mij, dat alles
19
verkorven was, dat Botnia mit sijn adjonct [Jorryt Seerps Twijns] waeren bij Hottinga
en Bormania gegaen en dat se het eens waren, doch dat Ulb Aluva soude
gedeputeerde blieven. Botnia wolde munstercommissaris sijn. - Mit de heeren
gedeputeerden de procuratiën ontfangen, en die sonder dispuyt sijn afgedaen. Collonel Aluva bij mij geweest, seide mij dat Botnia weder herstelt was en dat door
Dauwe Aluva. - Ulb Aluva lang bij mij geweest, klaechde mij dat van 't wedervaren
van Bottnia en sijn adjonct, dat se van Hottinga ende Sjouck Burmania
20
gedeboscheert waeren geworden en dat se niet nae hem vraechden en wosten
hem qualijck danck, dat se volmachten waren. Ick sprack oock mit hem van Vringer,
van Buttinga, Sackema secretaris, Ritske Eissinga, daer hij sich seer wel in liet
vinden en wass ertoe geneicht. - Ulb Aluva seide mij van Tjalling Eissinga harde
regering en hoe Sjouck Burmania gesocht had gedeputeerde te worden, sprack
oock van Oenema en sijn quaet leven. - Dat om Sjouck Burmania wil hij Ockinga
en Doyem had raetsheer gemaeckt tegens sijn borst, omdat Ockinga sooveul credijt
heeft in de griteni van Tjeerd Aluva, dat hem bij het versterven van Tjeerd Aluva
kost tekort doen, en sach wel, dat hij moede van Sjouck Burmania was en geerne
mit fatzoen van haer [af] wesen. In 't scheiden presenteerde hij mij sijn dienst,
correspondentie ende vrientschap ende beloofde mij alletijt mit mij in correspondentie
te gaen. - Baerdt, Fockens, Andringa, Lijckelma quamen bij mij en presenteerden
mij haere vrientschap ende correspondentie en dat van seuven griteniën, jonge
Baerdt, Crack, Roorda, spraecken mij van 't regement niet buyten mij te doen. Vringer en Glinstra bij mij geweest, seiden mij dat Jan Alua, Grovestein, Tjalling
Eissinga Marsum, Axma half, 't Bildt half bijeen waeren en dat sie hoop hadden tot

18
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Westergo telde 9 grietenijen. De 2 volmachten van een grietenij brachten samen 1 stem uit.
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stemmen. Guibal, Democratie, 13, 76.
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Botnia en sijn adjonct, baden mij, als hij bij mij quam en vraechde mij mijn advijs,
dat ick hem soude raeden om mit haer te gaen. Ick seide, ick sal hem niet laeten
haelen, doch comt hij eens bij mij, soo sal vernemen, waer hij gelogeert is of
toegeneicht. - Botnia quam bij mij mit de adjunct, doch was gantz van een ander
meining; hij wolde mit Vringher niet te doen hebben, die hem driemael hadde
bedroghen.

[28]
Bourum seide mij, dat Swaelue en de burgemeester Beima niet hadden willen
toelaeten, dat de procuratie verschreven wierdt, ende hadde Swaelwe der seer
tegens geprotesteert, dat men de privilegiën soo liet vallen en teniete gaen, doch
het was haere meining niet, en souden geern gesien hebben, dat de procuratie niet
goedt had gekent worden en de volmachten geranvoyeert op hoop, dat Beima en
Swaelue mochten volmachten worden. - Haersma had burgemeester Bourum geseit,
dat Eissinga was soo quaet op Bourum, omdat hij het sooveul mit mij hielde, ende
seide hij hieldt veul van de vrijicheit; de edelen ende de eighenerfden mosten 't landt
regeren en geen stadthauder. - Tjalling Essinga was heel flau en had groote vrese,
datter veranderinge in Oostrego soude vallen. - Aluva seide aen Tjalling Eissinga,
doe regierste dat alle werelt de walge deraf heeft; doe offenceert alle werelt ende
besonder. - Vandach stemden de heeren van Oostrego en continueerden haere
officiën gelijck se nu sien, behalven Ritske Eissinga.
7/17 saterdach om acht uir boven gegaen en de procuratiën daer dispuyt was,
beginnen of te doen; des naemiddachs om half drie weder boven gegaen en bleven
21
daer tot oover negenen des avonts . Ginck alles vredelijck toe, behalven doe
Vringher procuratie voorquam, doe begost Tjalling Eissinga wat te raesen en uyt te
22
bolderen . - Desen naemiddach stemden de heeren van Westrego de ampten, en
quam het naebij; had Vringher niet afgelopen geweest, der hadt verandering in
Westrego gekomen, want de Bildtboer was al wech en de adjonct van Botnia oock,
en Axma wolde Bruinsma niet stemmen.
8/18 sondach twemael in de kerck geweest. - Ick schickte Widefelt bij de heer
Abraham Roorda, om hem of te raden, dat hij niet nae de secretari soude staen,
omdat ick geloofde, dat hij gheen cants in Westrego soude maecken, daer hij mij
seer voor bedanckte en badt mij de saeck noch twe, drie daghen op te holden, totdat
hij eenighe heeren in Westrego gesproocken had. - Crack en Baerdt waeren bij mij,
spraecken mij van 't regiment en van Ulb Alua, om mit hem op 't Collegie meester
te sijn.

[29]
André was bij mij, sprack mij weder van sijn saeck aengaende de staet-generaelampt.
- Vier heeren van de steden quamen bij mij en spraecken mij van de secretari op 't
begeren van de heer Viersen. - Velsen was bij mij, sprack mij weder van Tjalling
Eissinga hoofdicheit. - Oosterzee was bij mij. - Inthema. - Veltrier, all om offitiën te
21
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solliciteren, Haubois, docter Jacobi. - Collonel Aluva, die verseeckerde mij van Ulb
Aluva, dat hij mit mij in correspondentie wilde gaen op 't Collegie ende mij
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in alle voorvallende saecken soude ten dienste staen, dat hij Bruinsma oock solde
disponeren om alsoo mit Crack in aliantie te gaen en de griteniën te vergeven aen
de Aluani ende aen Crack. - Aluva seide mij oock, dat Haersma solde mij oock goedt
maecken, wilde hem van Tjalling Eissinga aftrecken en dat Tjalling Eissinga niet
soude te seggen hebben, op wien hij liet sich aengaen of hij niet wel tevreden was.
- Nijs bij mij geweest, om sijn soon te rekommenderen, dat ick beriep mij op de acte
van de heeren van de steden, dat ick moste blieven onder de heeren volmachten;
sprack mij van de ooverdracht van de heer André en recommendeerde mij de saeck
op deselfde manier, mittertijt op de heer Nijs sijn soon, 'twelck hem beloofde. N.B.
- Ick ginck mit collonel Aluva bij Damus Loo eeten, daer den grietman was, en
waeren heel lustich tot drie uir dess nachts; ick wasser heel sieck off.
9/19 maendach. Ick ley op mijn bed tot twaelf uir. - Hettinga recommandeerde
mij sijn saeck van 't regiment. - André oock bij mij om de staet-generaelschap. - Ick
schreef een brieff ahn de heeren van de steden, waerinne ick op Haere
Edelmogenden versoeck disponeerde van de steden haere ampten, daer sie in
acquiesceerden en gingen op 't Landtshuys datelijck stemmen en waeren alle wel
tevreden.

[30]
De heer Jongstal bij mij geweest, die mij seide hoe hij mit Sjouck Burmania en
Hottinga gesproocken hadde ende dat hij se geseit had, dat hij het mit mij hielde,
dat als sij tegens mij gaen wolden, soo wold hij oock tegens haer gaen, want hij
socht niet als mijn eer en reputatie, en hij wost, dat ick de eer van 't landt en de
dienst van dien sochte. - Hij recommandeerde mij de saeck van de jonge Viersen
en sprack mij noch van veul andere dinghen. - Seide dat de heeren van de steden
mij een acte wouden geven, waerinne sij mij opdroeghen de secretari ende 't
regiment. - De heer Abraham Roorda was bij mij, seide mij groote danck, dat ick
gisteren daer geschickt hadde mijn hoofmeester [Gozewijn Wijdefelt], badt mij
nochmahls de saeck wat op te holden, had noch goede hoop in Westrego. - Hij
toonde oock qualijck tevreeden te sijn op de heeren Hessel Roorda van Eissinga
en Tjalling Eissinga en seide, dat kan niet gaen, dat die twe edelluyden Oostrego
en Westrego willen regeren en soo het geheele landt, want de natuir van de
edelluyden is soo, die heel veul te seggen heeft, die vallen se op 't lief gelijckerhandt,
totdat se hem hebben teneder gebracht, en also gaet het op en af. Hij seide oock
dat, als Oostrego maer solde voorstemmen en dat Westrego dan soude maer te
volghen hebben, soo hadden se de dispositie van de ampten aen de handt, en soo
had Westrego niet te doen als te approberen wat de heeren van Oostrego voor
deden; hij stelde sich heel confident tegens mij ende vriendelijck en verseeckerde
mij van sijne sinceriteit ende dienste.
10/20 dingsdach Yetsma bij mij geweest en heeft mij bedanct, dat ick hem
gedeputeerde heb gemaeckt, mit belofte van dienst en trauwe. - Oosterze oock bij
mij geweest en mij bedanct mit belofte van dienst.

[31]
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De heer Hottinga bij mij geweest, bedancte mij, dat [ik] sijn procuratie had helpen
23
ofdoen, verseeckerde mij van sijn vrientschap en dienst, correspondentie . - Sprack
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stemde mee in dit college, wanneer hij aanwezig was. Was de stadhouder afwezig, dan
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mij oock van de finantie en badt mij in 't Mindergetal altemits te comen, om goede
resolutien te helpen nemen. - Boschuysen was oock bij mij, seide mij sie waeren in
Westrego mit de secretari verlegen, wosten niet waer het heenen soude, seide dat
het in Westrego soo wonderlijck heerginck; Sjouck Burmania, Hottinga en Aluva die
wosten de secreten; hij was maer een bijlooper. - Collonel Aluva seide mij nochmahls,
dat hij mit Ulb Aluva gesproocken had en dat Dau Aluva hem oock gesproocken en
dat hij verbleef bij sijn voorige woorden om mit Crack in correspondentie te gaen;
daer woud hij collonel Aluva voorstaen en goedt sijn; hij had oock veul speculatiën
op de cuyperie in Oostrego en Westrego. - Mit Saeckema wost hij raet om, als hij
gedeputeerde was, Alua van Rintsemergeest daerin te brengen en alsoo Saeckema
griteni onvruchtbaer te maecken en tot haere devotie. - Haersma sit oock los door
joncker Jan Roorda, soodat se daer oock heel vast op gingen en costen toekomende
jaer alles omwerpen, te beter alse de heer Aisma hadden. - Mit Tjalling Eissinga
wolde hij sijn [zien] alles te stutten in Westrego, krigende Botnia, 't halve Bildt, Axma,
en sijn [zien] of hij mit die kost Ritske Eissinga raetsheer maecken. - Hettinga
gesproocken en geraden om 't regiment van Swartsemburch te nemen. Swartsemburch bij mij geweest, recommandeerde mij de saeck van 't regiment. Haubois was wel tevreden, seide hij reeckende profijt, dat hij nu geen gedeputeerde
was, want hij meint IJtsma sal niet te seggen krigen, ende hij most aen Mol geven
700 gulden en toekomende maer 150, [32] doch hoopte, ick solde hem toekomende
jaer helpen, 'twelck doen sal, als 't mij mogelijck is. - Fockens en Baerdt de jonge
waren bij mij, recomendeerden mij de saeck van de jonge Viersen, seiden mij
Oenema wilde 't almenack niet teyckenen, en solden sijn ampt aen een ander geven;
de man vervalt heel, comt heel om sijn verstant. - Bij juffer Aluva geweest, daer veul
juffers waeren. - De heer Domans bij mij geweest, seide mij dat die van Westrego
niet bij hem handelen als eerlijcke lyden, want sie hem de secretari belooft hadden,
was oock niet wel mit de heer Abraham Roorda tevreeden, recomendeerde mij sijn
saeck op 't hoochste.
11/21 mit de heer Jongstal te spreecken, dat hij de heeren van Westrego versoeckt
met mij te spreecken van de secretari. - Mit de heeren van de Wolden te spreecken
van 't regement ende Hettinga collonel in Swartzemburch plaetz, Slijp
lieutenant-colonel, Grovestein major. - André bij mij geweest, bedancte mij
vanweghen de plaetz van staet-generael op de heer Inthema; hij hoopte het solde
nu wel gaen, dan in Westrego had hij gheen vreese. - Hij sprack mij oock van
Hettinga en begost van 20 duysent gulden te spreecken, daer ick geen lust toe
hadde, oock de heer Walta soo wonderlijck was, wolde alles berispen ende nietz
daerbij doen ofte gheen volmacht wesen. - Drie heeren van de burgemeesters van
Lewarden bij mij geweest. - Mit de juffers mit de slee nae Reintzemergeest.
12/22 donderdach mit de heer Krack gesproocken van 't regement ende van 't
Collegie. - Mit de heeren Haubois en Jacobi aengaende 't regement. - Collenel Aluva
seide mij, hoe Tjalling Eissinga wedrom had uytgevallen op mij en geseit men most
de stadtholder [33] soo niet nae de ooghen sien; hij had de vrijicheit lief. - Aluva had
Eissinga willen spreecken, die hem liet seggen hij solde wat wachten, waeroover
Aluva heel quaet wierde en ginck wederom wech. - Aluva is ingenomen op Eissinga,
en geloof sie sullen de aliantie breecken. - Aluva verseeckerde mij nochmaels van
Ulb
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Aluva ende Bruinsma en seide mij, ick en Dauwe Aluva staen dervoor en sullen
oock alles doen wat ghij op ons begeert in Oostrego camer. Seide mij oock, all
maeckten de heeren van de Wolden verandering in de gedeputeerden, dat Dauwe
Alua sich niet aen gelegen soude laten sijn, maer holden sich gantz still. - Bruinsma
bij mij geweest, die mij seide dat Tjalling Eissinga soo hoofdich was en dat hij
merckte, datter jalousie was tuschen Eissinga en Aluva, presenteerde mij sijn dienst
en vruntschap. Recomendeerde mij oock de persoon van de jonge Viersen tot
secretarius van de Reeckenkamer. - Baerdt, Fockens, Lijckelma, Andringa waeren
bij mij, en leide mit haer oover van de collonelplaetze, lieutenant-collonel en major.
- Veltrir, Inthema, Dauwe Simons 'tselfde oock gerecomendeert. - Hettinga bij mij
geweest, insisteerde nochmaels op de collnelplaetz. - Swartsemburch desgelijckx,
die mij beloofde de stemmen te geven in de Wolden op de grietluyden Baerde, Hans
Lijckelma, Andringa, die hij in haere griteniën had. - Boschuysen was oock op Viersen
genegen. - De heeren van 't Mindergetal bij mij gegeten. - De heer Hottinga lang bij
mij geweest, die mij seide dat hij meinde sie solden in Westrego eerder comen op
Roorda als op Doma; hij hadde gheen goedt ooghe op Doma om sijn gyricheit will,
oock omdat hij den ontfanger Scheltinga soo nae verwant was, daer hij reeckening
voor most doen.

[34]
Hottinga verseeckerde mij van sijn dienst en vruntschap alsoock van de heeren van
Westrego, die alletijt mit mij in goede communicatie solden gaen. Hij hadde mijne
verclaringe geerne geweten aengaende secretari, doch ick hielt se achter. - Hottinga
verclaerde sich heel wel ende genegen voor de stad Lewarden, om die soo te laeten
hoe het nu is. - D'ontfanger Scheltinga bij mij geweest, die mij seide hij had Domans
geerne, omdat een vreemde hem alletijt soude quellen in de reeckeninge ende die
soecken op te holden. - De heer Boulens bij mij geweest, die mij verclaerde genegen
te sijn om mit de heer Aluva in correspondentie te gaen, had all vergeten datter
gepasseert was tuschen Alua en hem. - De stemminge is geschiet op
Swartzemburch, daernae Hettinga collonel, Slijp lieutenant-collonel, Grovestein
major.
13/23 vridach in de kerck geweest. - Ick heb brieven nae De Haghe geschreven.
- De heeren Hottinga, Sjouck Burmania bij mij geweest, die mij baeden dat ick de
reeckenscaemersecretari noch niet soude vergeven, wachten tot woensdach
toekomende. - Andla had veul pratens mit haer. - Bij juffer Juckema geweest. Grettinga gedeputeerde seide mij Tjalling Eissinga had hem weder aengeweest om
mit haer in correspondentie te gaen, doch hij wolde niet, en Ulb Aluva wil sich oock
niet verclaeren. Tjalling Eissinga wil Teppema de compagni van Oghinsky niet geven;
nu is Haubois quaet. - Bij Assuerus van Viersen gegeten des avonts mit André en
eenighe andere heren.

[35]
14/24 saterdach mijn peerden gereden. - Mit de juffers te Reintzemergeest geweest.
- In 't ijs gevallen; de juffers des avontz pannekoeken gegeven; waren vrolijck tot
één uir.
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Oostrego caemer om mit mij in goede correspondentie te gaen ende van Ulb Aluva
op het Collegie, alletijt mit mij in goede correspondentie ende vruntschap. - Collonel
Aluva seide, dat H.H. had gevraecht, ofte men den heer Roorda niet uyt Den Haghe
soude kunnen quijt worden, omdat hij niet alletijt te buygen is voor den Baes. - Bij
jufferau Haeren geweest.
16/26 maendach Velsen bij mij geweest, seide mij noch van 't doen van Tjalling
Eissinga en dat hij mit Crack, Grettinga, Gemmenich wil in correspondentie gaen,
oock datter jalousie tuschen Aluva en Eissinga is en Oenema niet wel tevreden op
Tjalling Eissinga. - Bruinsma bij mij geweest, die mij seide dat hij meinde Hottinga
was tot Viersen geneicht, wold sich daerop informeren en doen mij alsdan rapport
en bericht. - Oostheim bij mij geweest om de saeck van sijn compagni. - Andla staet
nae de secretari, meint dat Roorda niet sal opdoen in Westrego. - Magduel seit, dat
Sjouck Burmania hem ontboden heeft en hem geseit goede hoope te hebben tot
sijne promotie van het radtsheerschap, besonder als Tjeerd Aluva gesproocken
was. - Potter en andre officir bij mij gegeten. - Mijn veendel in Den Haghe bestelt.
- Mit Nauta vrau toe begraffenis geweest. - Bij juffer Jel Oostheim, Sjouck Burmania
geweest.

[36]
17/27 dingsdach Hottinga te vragen, oft se op Doma ghaen solden, daernae haer
voostellende, waer se den meesten dienst kosten van trecken en seeckerheit. Den
raedt van Abraham Roorda hebben se nu niet meer van doen, hebbende denselven
soo goedt bij haerselfs, ergo concludeerende op Viersen. - 't Revis van de heeren
Camstra en Liauckema begost en twemael op de Cancelli geweest. - De heer
Bruinsma seide mij, dat Sjouck Burmania geweest was bij de heer Viersen en dat
hij hem verseeckert hadde op sijn soon te gaen als secretaris tot de Reeckenkamer
en dat tot de heer Roorda weinich aperentie is. - Jongstal seide mij de presentatie
die hem gedaen van Grovestein, Jan Aluva, Tjalling Eissinga om Viersen secretaris
te maecken en Geldorpius raetsher, als Het Bildt mit haer wilde gaen. - Jacob
Stevens bij mij geweest, sprack mij van de questie te Lewarden. - De magistraet
heeft bij mij gegeten. - De heer André bij mij geweest, seide mij dat hij Sjouck
Burmania gesproocken hadde aengaende mijn persoon en had hem gevonden dat
hij nu in beteren humeur was, ende meint het sal mittertijt beter worden. Hij sal mij
comen aenspreecken om sijn process wegen. - En morgen ofte oovermorgen oover
de secretari van de Reeckencamer. - Hij liet Abraham Roorda seggen, die hem liet
raeden hij soude sich wachten om niet teveul wijn te drincken uyt vreese van 't
24
vleresijn , dat de heer Roorda soude sich voorsien, dat hij twe hasen jaegende,
gheen van beyden kreech. - André meint sijn soon sal in een dach of drie transport
van sijn raedtsheerampt krighen, en dan versocht hij mij het werck mit Inthema
aengaende de staet-generaelschap af te doen; hij was heel gedienstich en beleeft.
Soo sijn se allegaer, als men se helpt en nae haer sinne doet; anders hebben se
de lieve tijt van mij.

[37]
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18/28 woensdach ben ick niet in de kerck geweest, maer ginck om acht uir op de
Cantselij, om het revijs van Camstra tegens Liauckema, 's namiddachs om twe uir.
-
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Burgemeester Bourum bij mij geweest, sprack mij van de Lewerder saeck. Gedeputeerde Gemnich recomendeerde mij de Lewerder saeck op vrese voor
25
Franicker, dat alsdan volghen moet . - Enighe heeren uyt de vier quartiren bij mij
gegeten. - De heer Waltinga recommendeerde mij de saeck van de heer Andla tot
de secretari van de Reeckenkamer. - Andla quam daernae selfs bij mij,
recommandeerde mij sijn saeck selfs aengaende de secretari van de Reeckencamer.
- Ick ben bij juffer Hannia wesen praten.
19 februarii/1 martius donderdach om acht uir op de Canceleri geweest, oock om
2 uir nae de middach. - Haubois bij mij geweest, brocht mij den brief van collonel
Oenema aen Gerrit Loo geschreven, seid mij dat Tjalling Eissinga geklaecht had
aen Sjouck Burmania, dat hij op 't Collegie niet had te seggen, ende dat Sjouck
Burmania nu veul beter gesint was neffens mij, doch dat het niet soude duiren en
niet langer als hij mij van doen heeft. - Keth bij mij geweest, seidt dat te Harlingen
een derde parthie opkompt in de regering, Grettinga mit Paulus Jansen [Innema],
dat om een kleine saeck men de vroetsluyden kan trecken, als om klederen te
26
maecken of om een heel klein ampt en buesleri . - Burgemeester Klinckebijl
bedancte mij, dat hem burgemeester gemaeckt, recomandeerde mij sijn saeck als
raether in Westrego. - Ettelijcke heeren uyt de vier caemers bij mij gegeten. - De
27
heeren Baerdt en Fockens seiden, dat de doleanciers haer request in 't Mindergetal
hadden oovergelevert, maer dat die heeren in de Wolden daer niet in wilden doen
sonder mijne comunicatie. - Ick bedancte haer en seide men most die saeck eens
ooverleggen en disputeren pro et contra, en verhaelde de questie en sloech voor
van een vroetsschap.

[38]
De stadt Lewarden schickte gecommiteerden bij mij, en versochten dat ick wolde
haer saeck voor gerecommandeert hauden, datter geen veranderinge in haer
regering mochte vallen. - Des avonts bij juffer Dudt Burmania geweest, daer veul
juffers vergadert en pannekoeken aten.
20 februarii/2 martii vridach die man van 't Bildt bij mij geweest, seide dat de heer
Roorda de heeren van Westrego in den Benthem hadde gehadt, een groot discours
gemaeckt, sijn neef gerecomandeert, doch dat hij maer een generale antwoordt
hadt ontfangen. - Niet in de kerck geweest. Tweemael op de Canzeleri. - Docter
Jacob bij mij geweest. - Vier capteins van de burgeri recommendeerden mijn de
maintenu van de tegenswoordighe regering van de stadt. - Haubois bij mij geweest,
seide mij watter gepasseert was in 't Mindergetal en dat het heel vreetsaem toeginck,
en dat de heeren van de Wolden nauwe correspondentie hielden mit de heeren van
de steden. Haubois seide, dat d'ontfanger Scheltinga een quaden naem creech,
omdat hij qualijck betaelt en 4 van 't hondert neemt. - De heer André bij mij geweest,
seide mij dat se het transport van sijn charge op sijn soon ophielden om het revijs
van Camstra tegens Liauckema. - Dat se om de secretari en het raedtheerschap
niet kosten eens worden ende datter geldt

25
26
27

Alleen Leeuwarden en Franeker hadden een vrije raadsbestelling. Zie hiervóór 1645, noot
48, pagina [57]. Guibal, Democratie, 24.
Buesleri: beuzelarij.
Doleanciers: de indieners van een doleantie, een klaagschrift.
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moste wesen voor de eigenerfden in Westrego, om die in devotie te holden. - Eenige
heeren uyt de vier camers bij mij gegeten.
21 februarii/3 mertzi saterdach op de Cantzeleri geweest. - Ulb Aluva wold sich
niet verclaeren om mit de heeren van de steden te gaen of mit de heer Krack, omdat
hij mit Eissinga verbonden is en in aliantie, doch seide mij, als der een griteni verviel
in de Wouden, wolde hij sich vrie holden en niet verhaesten mit Bruinsma in 't
vergeven van die griteni.

[39]
Hottinga lang bij mij geweest, die mij seide dat sie noch niet gesproocken hadden
aengaende de secretari ende het raedtsheerschap; niemandt dorst sich eerst
verclaren, en hielden sich allegaer bedect. - Hij maeckte mij groote protestatie van
sijn dienst en van de heren van Westrego en seide sij solden alletijt mit mij in
correspondentie gaen en communicatie. - Hij verclaerde sich oock wel aengaende
de stadt Lewarden en wolde sorge dragen, datter een resolutie quam te boeck op
één ofte ander manier. - Velsen bij mij geweest, seide mij dat Tjalling Eissinga
qualijck tevreden was, recomandeerde mij iemantz in 't vroetschap te Boolswert. Haubois bij mij geweest, recommandeerde mij de saeck van Tepma tot de compagni.
- Jongstal seide mij, dat de heer Abraham Roorda had den raetsheer Viersen
aengeweest om de heer Boschuisen ende de man van 't Bildt tot de dispositie van
sijn neef te dirigeren aengaende de secretari. Viersen excuseerde sich, dat hij voor
sijn soon was en daerom niemantz anders cost recommenderen.
22 februarii/4 martius sondach tweemael in de kerck geweest. - De heer Krack
bij mij geweest, die mij sprack van de alliantie mit Ulb Alua; seide mij dat Eissinga
hem noch aensprack, die hij wolde hooren en sijn [zien] wat hij voorgaf, en nemen
Grettinga bij hem als getuyge. - Grettinga bij mij geweest, seid mij oock Eissinga te
willen uythoren, om sijn profijt daermede te kunnen maecken.
23 februarius/5 martius maendach twemael op de Cantzeleri geweest. - Haubois
bij mij geweest, die mij seide dat Oenema mit Ulb Aluva in nauwe correspondentie
en aliantie was en niet van Eissinga hielde. - André seide mij hij hoopte sie solden
sijn saeck neffens het transpoort op sijn soon ofdoen, maer hij wost het noch niet
seecker en dat alleen om het proces van Camstra, daer André niet wel om tevreden
is. De heer Nijs had aen André geseit, al is het process gelesen, soo moet ick het
noch apart lesen. En meint het alsso op te holden, totdat ick uyt het landt ben, doch
wie sullen derop letten.

[40]
Dauwe Aluva bij mij geweest, presenteerde mij sijn dienst en vraechde mij, hoe men
het maecken soude mit de questie van Lewarden, en resolveerde de saeck te laeten
soo die nu is en dat omdat veranderinghen periculeux sijn en trecken groote
consequentiën nae sich. - Ick recomendeerde hem de saeck oock van de instructie
van de Staten-Generael, om die te weren, dat hij beloofde te doen, in de caemer
van Oostrego. - Gritman Grovestein seide mij, dat se haer best deden om weder
aen de kans te komen, en presenteerden het raetsheerschap ende de secretari
daeraen te geven. - Hij seide oock Hottinga had hem laten aensoecken door Osinga
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24 februarii/6 martii dingsdach twemael op de Cantzeleri geweest, daer de originaele
testamenten van de heer van Liauckema wierden ooverhandicht ende gelesen. Andla bij mij geweest, die mij seide dat het in Westrego heel wilt stondt, en dorst
niemant openinge doen van het raedtheerschap; Hottinga had Klinckebijl, Aitsma,
Humalda voorgeschlagen. - Andla meende kans te maecken op de secretari van
de Reeckencaemer in Westrego. - Boschuysen seit dat Burmania geseit soude
hebben, dat hij oock op Viersen wilde gaen neffens de secretari. - Scheltinga heeft
mij brieven gebrocht vanweghen het Mindergetal, die uyt Den Haghe quaemen en
28
van Munster , en begeerde uyt naem van de heeren van 't Mindergetal, dat ick als
woensdach wilde in 't Mindergetal comen, uyt de Cantzeleri komende. - D'ontfanger
Grovestein brocht mij de staet van sijn cantoir en eenige voorslagen tot lants dienst.

[41]
29

Jongstal seide mij, dat de heeren van Westrego in 't Golden Hooft bijeenquamen,
om te sien oft se kosten eens worden, en dat hij daer gaen soude, om op 't stuck
te letten, en of hij mit Andla en 't Bildt kost ageren. Seide dat Boschuysen boos was
en qualijck op de correspondenten tevreden, omdat se hem niet alles
communiceerden. - Andla bij mij gecomen nae acht uir des avonts, seide mij dat de
heeren Hottinga, Boschuysen, Axma bij mij souden comen, om mit mij te
communiceren oover de secretari en slaen Andla, Doma, Roorda, Viersen voor en
om mit mij daeroover te spreecken; Andla recommandeerde mij sijn persoon seer
dienstlijck. - Jongstal seide mij 'tselfde en wolde Boschuysen spreecken, om hem
te encourageren om Viersen te recommanderen. - De jonge André seide mij 'tselfde
oock en badt ick soude de saeck helpen afdoen, opdat sijn vader saeck, die in goede
terminis stondt aengaende het transport, morgen voor noen mocht ofgedaen worden,
en verseeckerde mij van sijn dienst en getrauwicheit. - Veuglyn seide mij, dat de
heeren van de Wolden geresolveert hadden, dat de gedeputeerdeplaetz van Oenema
soude in suspens blieven, en meinde sie solden een ander gedeputeerde maecken.
Scheltinga had het hem geseit.
25 februarii/7 martii woensdach Hottinga, Boschuysen, Axma te seggen, dat door
het voorstel van vier heren de saeck soo wijt was als van tevoren, dat ick moste
weeten de heeren haere naedere meininge. Dat ick moste weten, of wat wij daer
nu in deden, dat het solde gedaen sijn, ende dan moste men eens van de saek
spreecken, om te sijn [zien] waer de heeren am meesten aen gelegen was om haere
saecken staende te holden. Oock begeerde ick, dat alles secreet bleef. - Nota, mij
wat achterlijck holden, niet licht te ontdecken.

[42]
28

29

De ambassadeurs van Spanje en de Republiek wisselden in januari 1646 hun volmachten
uit. Daarop werd van beide kanten commentaar geleverd en dat moest verwerkt worden in
herziene volmachten. Er onstond hierover een verschil van mening tussen Frederik Hendrik
en de Staten van Holland (24 februari 1646). Frederik Hendrik wenste dat de onderhandelingen
te Munster stopgezet werden totdat de nieuwe volmachten uit Madrid gearriveerd zouden
zijn; Holland wenste door te gaan met de onderhandelingen. Deze kwestie werd aan de
provincies voorgelegd. Aitzema, Vrede-handeling, II, 9, 14, 18, 36-37; Poelhekke, Vrede van
Munster, 213-263.
Het Golden Hooft: herberg te Leeuwarden.
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Andla, Doma, Roorda, Viersen, en nae eenighe woorden ende gespreck en
verseeckerheit van secretesse beraemden wij op Viersen te gaen. - Twemael op
de Cantzeleri geweest en het revijs van Camstra tegens Liauckema gehelijck
ofgelesen. - André bij mij geweest, die mij sijn saeck recommendeerde als van
d'overdrach en de staet-generaelschap. - Docter Jacobi bij mij geweest. - Haubois,
die mij seide, dat in Westrego alles weder ooverhoop lach en dat se Viersen niet
wilden stemmen. - Andla seide mij, dat Hottinga en Tjalling Eissinga seer gekeven
hadden, malckanderen seer geschollen en dat Tjalling Eissinga Andla de acte van
verbonteniss wolde geven, die de heeren van Oostrego en Westrego gemaeckt
hadden. Hottinga soude geseit hebben, als Tjalling Eissinga voorsloech om alles
mit Sijn Genade te communiceren, neen, ick wil dat vermaledijt en vervloeckt woordt
daer niet in hebben. Wie sijn vrie luyden, wij sullen hem nae nu wel quellen en
buigen. - In 't Mindergetal geweest, daer de heeren volmachten in Oostrego camer
30
comende, eenige brieven uyt Vranckrijck en Munster sijn voorgelesen .
26 februarii/8 meert donderdach den predicant van Bourum [Johannes Alberti]
bij mij geweest, om voor Bernardus [Brugbron], den gevallen predicant te spreecken.
- De heer Buttinga bij mij geweest, recommendeerde mij de saeck aengaende sijn
broeder om te continueren in het bewinthebbersampt van de Oostiensche
Compagnie, sprack mij oock van sijne cuyperi tegens Hillema, seid nu mit sijn
grietman [Frans van Eisinga] een te sijn. - Sprack hem van de saeck van Lewarden,
daer hij sich in sien liet of hij niet tot de verandering genegen was van de regering
van de stadt Lewarden. - Haubois, Veltrir, Jacobi, Intema bij mij geweest; heb haer
gecommuniceert, dat de heeren van Westrego mit mij gesproocken hadden
aengaende de seeckretari en dat wij eens waeren geworden op de persoon van
Viersen. - Inthema seide mij, als André staet-generael wierde, dat alsdan André de
helft van het tractament solde geven aen Inthema. - Gabama mit één uyt de sworen
gemeinte en bevelhebberen der stede Lewarden sijn bij mij geweest, om mij de
stadts saeck te recomanderen. - In 't Mindergetal geweest, daer eenighe pointen
wierden afgedaen, die uyt Den Haghe gekomen waeren. - De heeren van de steden
hebben Viersen gestemt tot secretaris van de Rekencamer. - De heeren van
Westrego hebben d'overdracht op de heer André soon gestempt tot het
raetsheersschap, en André heeft sijn afscheit uyt de Raedt genomen mit tranen in
de oogen.

[43]
De jonge André bij mij geweest, recommandeerde mij de saeck van sijn vaders
staet-generaelschap en bedancte mij, dat hij door dat middel was raetsheer
geworden. - Inthema bij mij geweest. - Scheltinga seide mij, dat de heeren van het
Mindergetal geerne waeren gecommiteert tot de extraordinarisse besoignesen die
desen soomer sullen voorvallen, en badt mij van haerentweghen, dat ick de handt
daeraen wilde holden. - Oosterze bij mij geweest, seide mij hoe collonel Oenema
hem hadt aengesproocken om sijn stemmen en dat hij het alletijt geëxcuseert had.
- Bij de heeren van de steden gegeten, daer Jongstal en Walteri questie cregen tot
slaens toe.

30

Frankrijk had 8 wijzigingsvoorstellen op de Spaanse volmachten ingediend. Zie hiervóór 1646,
noot 28, pagina [40].

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

218
27 februarii/9 meert vridach in de kerck geweest. - Glins bij mij geweest, sprack mij
31
van de reformatie anno 1626 geschiet, doch maer drie jaer in train gebleven . Haubois openinge gedaen oover André sijn veranderinge als staet-generael neffens
Intema. - In 't Mindergetal geweest, daer de pointen van Munster ende Vranckrijck
32
wierden afgedaen ende geapprobeert van de Staten van 't landt . - Die dolanciers
hadden daer audiëntie. - De jonge André bij mij geweest oover sijn vaders saeck.
- Eenighe heeren volmachten bij mij gegeten. - De heer Bonema bij mij geweest en
mij bedanct voor sijne promotie tot het burgemeestersampt. - De heeren Baerdt en
Fockens bij mij geweest en hebben mij bedanct voor het secretarisampt op Viersen
ende verseeckerden mij van haer vrientschap, leiden mit mij oover het werck van
de stadt Liewarden, en sprack mit haer oover de vroetschap. - Twe heeren van de
Westiensche Compagni bij mij geweest, één schepen van Amsterdam, genaemt
[Cornelis Witsen en Jan van Alewijn]. - De heer Inthema hebbende de propositie
gedaen voor de heeren volmachten van de steden aengaende de ooverdracht van
het staet-generaelschap op de heer André, soo hebben de heeren volmachten twe
aen mij gecommiteert, om mij de saeck te communiceren. Soo heb ick op de heer
André versoeck haer de saeck gerecommandeert ende versocht die te helpen
bevorderen of te doen en desen dach te stemmen.

[44]
'tWelck op 't Landtshuys geschiet iss, Intema een acte teykende, dat Worckum in
drie jaer geen ampt solde hebben. - De heer Haubois seide mij, dat Veltrier heet
quaet was en Hottinga seer keef op André begeerlijckheit. De heeren van de steden
en waeren der niet soet op.
28 februarii/10 martii saterdach mijn peerden gereden. - Haubois recommandeerde
mij de saeck van Tepma. - Grettinga, Gemmenich seiden mij, dat se bij Tjalling
Eissinga waren geweest en dat hij sijn dienst en vrientschap presenteerde en wolde
weder mit mij in correspondentie gaen. - Andla bij mij geweest. - Marquet vertreckt.
- Gemmenich wolde geerne de compagni opholden. - Oostheim bij mij geweest om
de compagni. - Vringer recomandeerde mij sijn saeck bij de heer Grovestein en de
stadt Franicker aengaende het dijckgraefschap van de Vijfdeeldijck. - Bij juffer
Hiddema geweest en juffer Haeren. - Bij Jongstal pannekoecken of boeckweitenkoeck
gegeten en in Sophijke geselschap alleen tot 12 uir lustich geweest.

[49]
Martius. - 1/11 meert sondach tweemael in de kerck geweest. - De heer André bij
mij geweest, die mij wedrom op het nieus bedancte voor sijne promotie en dede mij
groote belofte en verseeckeringe van sijn dienst en vrientschap, ginck nae De Haghe
en wolde Dancke spreecken oover die questie van 10 duysent rijxdaeler. - Jongstal
bij mij geweest, die mij bedancte voor de stemminge der heeren van de steden op
Viersen aengaende de secretari van de Reeckenkamer. - Seide mij, dat Hottinga
hem geseit had sij solden Viersen oock stemmen. - En dat Klinckebijl soude raetsheer
worden, mitz gevende vijf- of sesduysent gulden. - Jongstal had opinie, dat joncker
Unia mit de heer
31
32

Dit betreft voorgestelde verbeteringen in de regeringsvorm. Guibal, Democratie, 108-111.
Zie hiervoor noot 30.
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Haringsma gesproocken had en dat alles wel soude wesen. - Bij de juffers geweest,
bij juffer Hannia.
2/12 meert maendach heb ick brieven geschreven nae Hollandt en Duytzlandt. Unia bij mij geweest, wolde mit gewelt mijn stemminge weten van 't process, dat
hem niet wolde ondecken. Seide mij oock mit bedecte woorden 'tgene mij Jungstal
had geseit, daer hij geern drieduysent gulden toe wolde leenen. - De heeren Raede
van Staden bij mij gekomen, dat ick niet wost dat se in de stadt haest waeren,
Haersholt, Brassert. - De heeren van de Westijnsche Compagni bij mij gegeten, twe
hubse luyden. - Om half vijf nae de heer Jongstal gegaen, daer veul jufferaauwen
bijeen waeren, die vrolijck mit eenanderen waeren tot 's morgens te half vijfven.
3/13 dingsdach om half vijf tehuys gekomen van de heer Jongstal. - Alleen
gegeten. - De burgeri die dolieert, bij mij geweest. - Bij de gecommiteerden van de
heeren Raden van Staet geweest, oock d'oude. - Bij Haeren. Maré seide mij, dat
Tjalling Eissinga gheseit had, hebben wij daerom de vrieheit gekregen, om onder
die van Nassau te staen.

[50]
Mijn secretaris [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen] is nae Den Haghe mit patrisen.
4/14 meert woensdach de baumeester van Harlingen bij mij geweest. - In de kerck
geweest. - Den vendrick Paul bij mij geweest, seide mij dat de roep in Hollandt ginck,
dat d'Estrade mit S.H. gesproocken en hem het hertochdom van Gelderlandt
gepresenteert of den tytel daervan, dat se verwondert waren dat d'Estrade alleen
mit S.H. sprack en niet mit Haer Hoochmogende. - Datter in Hollandt wonderlijcke
discoursen omgingen oover dat hauwelijck van Vranckrijck en oock van de Munsterse
33
saeck . - Hij seide oock, dat men gantz van geen leger sprack en datter noch geen
ponten of bruggen nae Nimmegen wierden geschickt. - D'Estrade soude geseit
hebben men maeckte groote preparatie in Vranckrijck om yet grootz aen te vangen,
die weder nae Vranckrijck is, om mit den eersten hier te comen om subsidie te
presenteren ofte vrede te brengen. - Pau en Knuyt gaen nae Vranckrijck. - Alleen
gegeten. En vendrick Van den Bosch seide, dat Spaen een parti van 90 peerden
had geslagen mit 60 peerden. - De gecommitteerde van de Raedt van Staet bij mijn
geweest en mij gecommuniceert, dat se hier quaemen om de Edelmogende Heeren
Staten te versoecken haer quota te geven in 200.000 gulden voor de interessen op
het cantoir van den ontfanger-generael staende, om den grooten dienst van 't landt
ende credit te mainteneren.
5/15 meert donderdach secretaris Scheltinga bij mij geweest, sprack mij van de
raeden van staten haer audiëntie, om daer te komen in Oostrego camer. - Sprack
mij oock van

33

D'Estrades had Frederik Hendrik ingelicht (26 februari 1646) over het beoogde huwelijk tussen
de Franse koning en de Spaanse infante. Frankrijk zou de Zuidelijke Nederlanden als
bruidsschat ontvangen. Op 27 februari verscheen Frederik Hendrik in de vergadering van de
Staten van Holland en 1 dag later in die van de Staten-Generaal om opening van zaken te
geven. Holland was verontwaardigd. Frankrijk zou als buur gevaarlijker zijn dan Spanje en
de Staten van Holland vonden het ongepast dat d'Estrades Frederik Hendrik had ingelicht
en de Staten van Holland had gepasseerd. Poelhekke, Vrede van Munster, 253-257. Over
de anti-Franse stemming en de vredesgezindheid in Holland zie Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, VI, 212-214.
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de bewinthebbers van de Oostijnsche Compagni haer voorslach. - Haubois bij mij
geweest vanwegen het Mindergetal, mij te versoecken om boven te komen, seide
mij dat hij meinde de aliantie tuschen Eissinga en Aluvae was gebroocken. - In 't
Mindergetal geweest en daernae in Oostrego camer, daer Brassert een seer fraye
35
propositie en harangue dede. - De predicanten bij mij gegeten.

[51]
Eén van Franiquer, Meinsma, en d'ander van Harlingen quamen mij vraghen, watt
men in de questie van Lewarden soude doen; ick seide van comiteren te maecken
en te sien, wat de heeren van Westrego deden ende Wolden - Hollant moet alle
jaer 70 tonne gautz hebben tot interest, hebben all ses miljoen op de grafelijckheitz
inkomen genegotieert. - De heer Ulb Aluva lang bij mij geweest, die mij seide hoe
dat hij verstaen hadde, dat Tjalling Eissinga mit Crack en andere heren had gehandelt
en dat mit exclusi van Ulb Aluva en dat hij daerom geoffenceert was ende occasie
had om mit Eissinga te breecken; daerom presenteerde hij mij sijn dienst, vrientschap
en correspondentie, om mit mij en de heeren van de steden in correspondentie te
gaen. Doch ick vond, dat hij Oenema niet wilde uytsluyten, maer aengaende de
griteniën daer verseeckerde hij mij, dat hij sich niet soude verhaesten, maer holden
het op, totdat ick in 't landt quaeme of hem daeraf spraecke. - Hij was niet wel
tevreden, dat Eissinga Tjeerd Aluva soo qualijck getracteert had, alsoock de gritman
Sicksma, en was op Andla oock niet wel tevreden, en soo ick mercken kost, solde
Andries Waltinga en Andla toekomende jaer gelicht worden. - Seide dat Eissinga
IJtsma voor een beest had gescholden en wold niet mit hem te doen hebben. - Hij
seide dat se Grovestein mit in de aliantie naemen ende dat Ulb Aluva, Hottinga, Jan
Aluva, Tjerd Aluva, Grovestein in aliantie solden sijn en dat Sjouck Burmania en
Het Bildt haere ampten solden beholden; Tjalling Eissinga van Marsum en wolden
se der niet bij hebben. En ick geloof sie sullen Andries Waltinga en Andla lichten
toekomende jaer. - Hij seide oock, dat Haersma sich van Tjalling Eissinga scheide
en niet langer mit hem solde gaen. Ick vond hem seer beleeft en meer openhertich
als hij placht, en was tot geen veranderinge genegen aengaende de stadt Lewarden.
- Ulb Aluva seide oock, dat Obbe Aluva alletijt geseit had dat het goet was iemantz
te hebben die men vreesde ofte daer men ontsich voor had, omdat men dan meerder
en beeter op sich lettede ende veul degelijcker was.

[52]
6/16 meert vrijdach is burgemeester Bourum bij mij geweest, daer ick mit sprack
36
van de regering van Lewarden en sprack hem van een vroetschap , dat hem niet
aenstonde. - Hij seide mij oock dat van Grovestein en Jan Aluva mit Hottinga en
Ulb Aluva, Tjeerd Aluva. - In de kerck geweest. - In 't Mindergetal geweest, daer
Hessel Roorda van Eissinga seide sij setten sich om dat raetsheerschap in groote
perijckel om de ander parti weder booven te laten comen, die drie sterck sijn. - Andla
seide mij dat Tjalling Eissinga, Grovestein, Jan Aluva die hadden de ampten van
34
35
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Lees: Westindische Compagnie. Zie hiervóór 1646 pagina [43] en hierna [57] en [58].
Harangue: plechtige toespraak.
Pas in 1657 kregen Leeuwarden en Franeker een vroedschap. De andere Friese steden
hadden al wel een vroedschap. Guibal, Democratie, 47.
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oock gedaen, daernae Botnia en Hettinga, soodatter wel scheuring mochte comen.
- De heeren van Westrego sijn bijeen geweest om het raetsheerschap en kosten in
't scheiden niet eens worden. - De heeren Haersolt en Brassert bij mij gegeten. Wesen wandelen. 7/17 meert saterdach mijne peerden om de wal gereden. - Captein
Grovestein seide mij 'tgene de heeren van Westrego gedaen hadden en dat, als
Hettinga en Slijpe gheen collnel wilden wesen, soo kosen sie captein Grovestein
daertoe. - Dauwe Aluva, Hottinga, Baerdt bij mij geweest om een ordonantie en om
37
de beestepacht voor de Ammeraliteit vast te setten . - Dauwe Aluva seide mij
daernae, dat die van Oostrego oock hadden gestempt, dat in plaetz van Grovestein
tot colonel, sie Damus Loo hadden gestempt, ende Ernst Aluva tot major. Versocht
mij, dat ick mij daermede wilde conformeren. Ick seide, 't is mij leet, dat U.E. mij
daer niet af gesproocken heeft ofte mit mij ooverleit. Ick heb mijn woort aen
Grovestein gegeven. - Oock heb ick Hessel Aluva van Loo gesproocken, die vondt
het niet goet, seide ick hem, en wolde de Loon soo groot niet hebben. - Hij seide
oock, dat Westrego en de Wolden 't werck van Lewarden wolden laeten als het
anno 1615 was gemaeckt geweest, commiteeren yemantz tot de abuysen wech te
nemen.

[53]
Catolijcke edelluyden bij mij gegeten. - Jongstal bij mij geweest, seide mij dat Hettinga
die van Lewarden soo favoriseerde, om de stemmen van Franycker te krigen tot
het dijckgraefschap. - Dat Hottinga geseit had hij solde alletijt mit mij gaen. - De
heer Krack bij mij geweest, seide mij hoe Tjalling Eissinga de gedeputeerde hem
soo aensochte en nu soo goede woorden gaf en groote submissie dede, toonende
hoe leet het hem was, dat hij soo geloopen had; hij woud duysent rijxdaelers den
armen geven, dat hij het niet gedaen had, seide oock hij wolde nu geern mit mij in
correspondentie gaen. - Crack seid mij oock, dat Oenema hem had aengesocht,
soodat Ulb Aluva reden had om van hem te gaen, en dat hij mit Oenema en Haersma
niet geern te doen had. - Dat de Wolden aengaende het collnelschap niet buyten
mij solden doen en altijt in goede correspondentie gaen.
8/18 meert sondach tweemael in de kerck geweest. - Om de stadt wesen
wandelen; bij juffer Eebinga geweest.
9/19 maendach Bruinsma bij mij geweest, die mij beloofde de acte te laeten sien
die der was gemaeckt tuschen de heeren van Oostrego ende Westrego. - Oock hoe
Sjouck Burmania soo benaut nu is, nu dat hij siet dat de heeren Aluva dat voor
Grovestein hebben offgedaen, en meinde sie sollen het raetsheerschap nu offdoen.
- Seide oock van de jalousie tuschen Aluva en Eissinga. - Obbe Baert gesproocken,
die mij liet sien watt Hottinga hadde gemaect aengaende de stadt Lewarden, en
begeerde mijn advijs daeroff. - Ick sprack hem van Grovestein en van de
tractamenten der militie ende van mijn eighen. - Haubois bij mij geweest, die mij
seide dat alles wel stonde, recommandeerde mij de saeck van de compagniën. Wesen wandelen om de stadt mit juffer Ebinga.

[54]
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De opbrengst van het bestiaal - een belasting op het slachten van vee - zou uitsluitend ten
goede komen aan de Admiraliteit om kustschepen uit te rusten. RAF, arch. 5, S2d, 1646, 20.
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gekoft. - Henricides bij mij geweest. - De heeren Haersholt en Brassert, die mij haere
propositiën recommendeerde. Brassert seide hij had een lijste gesien in Englant bij
den coopman Kirlemachi, daerop stonden de naemen van de heeren in Engelant
die pensioen van Spanniën kreghen, ende hoeveul dat se kreghen door wissel van
dien koopman Kirlemachi. - Jongstal seide mij, dat Hottinga, Sjouck Burmania,
Waltinga ende Boschuysen bijeen waeren om te sien, wat se doen kosten om eens
te worden en Grovestein ofte Tjalling Eissinga bij haer te kriegen, omdat se jaloux
van Aluva waeren, die soo achterhauwent is. - Velsen bij mij geweest, die mij van
Eissinga, Oenema en andere dinghen sprack. - De heer Boulens bij mij geweest,
die ten eeten. - Wesen wandelen om de stadt.
11/21 meert woensdach Buttinga gesproocken vanwegen de stadt Lewarden,
38
daer hij sich wel in toonde, alsoock van der officiren tractament . - Jacobi bij mij
geweest, en mit hem eenighe dinghen ooverleit van Lewarden, van d'officiren haer
tractament, van de Raedt van Staet. - Hettinga sprack mij van verseeckering van
sijn tractament. - In de kerck geweest. - In 't Mindergetal geweest. - Sijtsma en
Ockinga hebben tesaemen om de compagni gehandelt. - Andla seide mij, dat hij
niet sien kost dat Hottinga en Burmania eens kosten worden oover het
raetsheerschap, en meinde het solde noch wel desen lantsdach open blieven staen.
- Mijnheer Haubois, die mij seide dat Oostrego, Westrego, steden die hadden
Hettinga tractament vastgesett. - Sprack mij van de Raedt van Staeten, om die
goede expeditie te geven, alsoock van de Westijnsche Compagni.

[55]
Seide dat de officierstractament soude comen op ontfanger Grovestein. - De heeren
39
Staeten sullen den landtdach sluyten . - De heer Carel Roorda schreef mij, hoe de
heer Wymenum gedesadvoueert was van de heeren Staeten van Hollant, sijne
principalen.
12/22 donderdach Hettinga bij mij geweest, is nu wel tevreden, bedancte mij. De heer Hottinga, die mij seide dat Klinckebijl, docter Tomae en docter Solckema
waeren op de baen en waeren voorgeschlaeghen om raetsheer te wesen, doch
niemant wolde den anderen wijcken; Sjouck Burmania had voorgeslaghen om te
lotten, doch dat wilden de anderen niet doen. - Hij bleef noch in deselfde opinie als
voor desen aengaende Lewarden. - Van de secretari op Viersen was vastgesett in
Westrego. - Ebinga bij mij geweest voor mevrau Martena. - Oostheim om de
compagni. - De heer Haubois quam vanweghen de heeren van het Mindergetal,
ende begeerden dat ick soude bij haer komen en in 't Mindergetal. - De heeren
Haersholt en Brassert hadden audiëntie in 't Mindergetal en gingen daernae in alle
de caemers haere saecken van nieuw voorstellen ende de heeren volmachten
informeren. - Boschuysen bij mij geweest, sprack mij van Lewarden, om mijn advijs
te weeten. - Haubois, Veltrir, Oosterse bij mij geweest, om mit mij te spreecken van
de gecommiteren oover swaere saecken in apsentie der heeren Staeten, en besprack
mit haer, dat se de heeren van het Mindergetal daertoe souden
38
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Op 12 maart o.s. besloten de Staten van Friesland op voorstel van de stadhouder dat de
militaire tractementen tot ontlasting van het kantoor van de ontvanger-generaal der
consumptiën betaald zouden worden door de ontvanger der florenen en losrenten. RAF, arch.
5, S2d, 1646, 41.
De gewone zitting van de landdag moest binnen 6 weken beëindigd worden. Guibal,
Democratie, 14.
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kiesen. - Sprack oock mit haer om de heeren raeden van staten contentement te
geven, en sloegen voor om haer anno '41 en '42 te geven, als er visie was dat de
vijf andere provintiën haer consent gedragen hadden. - D'ontfanger Grovestein bij
mij geweest, die seide mij, als Scheltinga cantoir verlicht is mit de officiren gelt en
dat hij de stuyvergelden heeft, soo can hij mit sijn cantoir toekomen des jaers.

[56]
13/23 vridach in de kerck geweest. In 't Mindergetal geweest, daer de saeck
40
aengaende d'antwoorde op de heeren Raden van State wierdt voorgeslaghen . Haubois seide mij, dat die van Westrego noch niet eens waren om het
raedtsheerschap. - Collonel Swartsemburch seide mij, dat gisteravondt Klinckebijl,
Toma, Solckema in consideratie quamen. - Doctor Andla seide mij desgelijckx. Oock
dat Tjalling en Hessel Roorda van Eissinga wederom op Vringer solden gaen
toekomende jaer. - Hessel Roorda van Eissinga heeft mij dat oock geseit en dat se
in de twe gooën heel jaloux van malckanderen waren en gaven de stemmen de
Eissinga tegens de Aluva. - Douwe Aluva wil Saeckema uytcuypen en setten een
Aluva van Rintsemergeest in sijn plaets. - Ulb Aluva bij mij geweest, die noch al mit
Oenema en Haersma wil gaen, daer ick hem tegens seide, dat Crack dat niet doen
wil, ende hij moste resolveren. Hij seide hij wol het noch eens ooverleggen mit sijne
correspondenten in Westrego. - Grettinga en Gemmenich bij mij geweest, die mij
seiden dat Tjalling Eissinga heel beleeft is, en is hem heel leedt hetgene gepasseert
is. - De heer Haubois seide mij, dat Westrego en de Wolden yets hadden gedaen
in Lewarden saeck ende het vastgestelt als het anno 1615 was geweest. - Dat
Westrego en de Wolden de Raedt van Staet hadden affgeslagen ende Oostrego
en de steden haer een jaer wilden geven, mit haer sendende 1. den staet van de
contributiën en den uytgaef; 2. de resolutiën van de vijf provintiën die geconsenteert
hebben; 3. reeckening, te doen in de Generale Reeckenkamer; 4. de middelen te
benificeren en soo hooch te trecken, dat de interessen daeruyt kunnen bevangen
worden. - De heer Baerdt gesproocken, die ick de saeck aengaende den Raedt van
Staet recomandeerde, de heeren Focken en Frederick Roorda te spreecken. - Hij
seide mij oock 'tgene Westrego aengaende Lewarden had gedaen.

[57]
Bruinsma bij mij geweest, die mij de acte liet sien van de heeren van Oostrego en
Westrego, geteyckent door de heeren gedeputeerden ende voor Oostrego Dauwe
41
Aluva, Hessel Roorde Eissinga,...,... voor Westrego Dauwe Hottinga, Boschuysen,
Sjouck Burmania, ende dat de correspondentie soude duyren seuven volgende
jaeren. - Bij de jufferen geweest tot juffer Haerensma.
14/24 Saterdach Haubois gesproocken oover de compagniën en de saecken van
Lewarden, den Raedt van Staet, d'ongerepartieerde troupes. - Jytsma gesproocken
oover de stadt Lewarden. - Jacobi oover deselfde saecken als Haubois. - Focken
en Frederick Roorda de saecken gerecommandeert van den Raedt van Staet haer
antwoordt en de ongerepartieerde troupen. - Oosterse sprack mij gisteren des
40
41

Het Friese aandeel in de petitie van 1646 werd dus besproken. Zie hiervóór 1646, 4 maart,
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op 't Collegie, en deden de transpoorten off van de compagni van Oosteim ende
Oghinsky. - Intema ende andere heren namen afgescheit van mij, en de heeren
volmachten slooten ende eindichden den landtach. - De heeren van West-Yndiën
naemen haer afgescheit. - Ick ginck bij de heeren raeden van staet en nam afgescheit
van haer; Brassert vertelde dat, als de heer van Noortwijck yetwess wolde
deurbrengen sonder daer veul werck af te maecken, dan sprack hij altijt mit yemantz
anders en luisterde alleffenwel op 'tgene voorgestelt wierde, en soolang alse bij
sijne meininge bleven, soo was het wel, maer alse van andere opinie begosten te
worden, daer sprack hij al lachende daerbij in en diverteerde se met een soet
praetjen. - Noortwijck eens seer verkerft hebbende in de Staeten van Hollandt,
soude een vils gekregen hebben, soo ginck heel vroech in de vergadering en stelde
de heeren van Hollandt veul dinghen voor van consequentie en gewichte en maeckte
haer daermede sooveul te doen, dat sijn saeck vergaten, die hij mit een woordt
aenroerde en passant, en soo quam hij vrie. - Ick ginck bij juffer Jouckema praeten.
- Ick sach mijne peerden des avonts en die S.H. mij heeft geschonken voorleden
vridach.

[58]
15/25 sondach twemael in de kerck geweest. - De convoymeesters vrau van Slooten
[Marie de Meine] bij geweest, die mij seide dat se mamoisell, madamoisel Albertine,
madamoisel Henriette, freulen van Portugal gesien had saterdach acht taghe de
17/7 meert ende gesproocken, haer cabinetten gesien, lieten mij groeten en veul
dinghen, als de vrau verhaelde. - Bij juffers geweest en gepraet.
16/26 maendach mijne peerden gereden. Op 't Collegie geweest vanwegen de
42
Westiensche Compagnie haer wervinge . - Alsoock van des hertoch van Aenholts
wegen. - Wesen wandelen om de stadt. - Mit Haeren en Steerenseel gegeten en
heel lustich en vrolijck geweest, Gachet oock. - Jongstal seide mij yet dat d'ontfanger
Scheltinga soude geseit hebben.
17/27 de heer André bij mij geweest, quam uyt Den Haghe, die seer satisfaict
was van S.H. en H.H., daer hij wel een uir heel familair mit gesproocken had, en
had S.H. hem begeert dicwils te spreecken. - Hij seide mij van 't wedervaeren van
de heer van Wimmenum. - Hoe Hollandt soo geneicht was tot vreede, dat se van
de campagne niet willen spreecken, voordat vastgestelt is te tracteren van vrede,
op de pouvoirs van Spanjen belooft uyt te wercken, en dat se geprotesteert hebben,
als men haer niet volghen wilde, en dat se in S.H. presentie alleffen resoluyt gingen
en noch niet heel eens mit S.H. waeren. - Hij sprack mij oock wijtluftich van de heer
Tancken saeck. - Oock dat d'Estrade aen S.H. had raet gevraecht oover 't hauwelijck
van Vranckrijck en Spagnien en dat S.H. goet had gevonden geen raet te geven
sonder 'tselfde eerst aen Haer Hoochmogende te openbaeren. - De heer Viersen
heeft mij bedanct, dat ick sijn soon heb secretaris van de Reeckencaemer gemaeckt.
- De heer Krack bij mij geweest, seide mij dat se geen vrees voor Oenema hadden,
omdat se mit haer seuven grietsluyden eens sijn, die men niet licht kan uytkuypen,
oock omdat hij niet gelooft, dat het Osinga doen sal durven uyt oorsaeck dat hij het
perijckel niet sal durven [59] uytstaen, want als het hem dan misluckte, soo was hij
sijn dijckgraefschap quijt en sonder ampt
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toekomende jaer. - Crack solde een acte maecken mit Grettinga, Gemmenich en
Jytsma. - De heer Abraham Roorda bij mij geweest, die mij eerst een complement
maeckte voor de genegentheit die ick getoont had om sijn neef te avanceren,
bedancte mij voor de gedaene moite ende sorge en was sooseer mijn vrundt en
diener, alsof hij het gekregen had. Ick seide 't was mij leet, dat hij het niet had kunnen
krieghen, maer de heeren van Westrego waeren der oorsaeck van, en seide hem
wat tuschen Hottinga, Boschuysen, Axma en mij gepasseert was. - Hij seide mij
oock, dat hij niet wel mit Hessel Roorda van Eissinga tevreden was alsoock mit
Tjalling Eissinga en dat se hem wilden in de gritenie [Idaarderadeel] uytcuypen,
versochte aen mij ick soude Herema en Sijtsma aenspreecken, dat se souden
continueren om haere stemmen aen den heer Roorda te geven. Recommandeerde
mij oock de ooverdracht van Ockinga compagni op Sijtsma.
18/28 meert woensdach Bellanus bij mij geweest, om pensionarius van Lewarden
te wesen, seide mij het was nu heel still in de stadt, en de doleanciers waeren heel
flau. - Hettinga bij mij geweest, wil nae Den Haghe. - In de kerck geweest. Burgemeester Jytsma bij mij geweest. Bedancte mij voor de sorge die ick voor de
regering van Lewarden had gedraghen. - Ick recomandeerde hem Bellanus tot
pensionnaris. - Veugling uyt Den Haghe gekomen, seide mij dat S.H. geseit hadde,
des soomers ben ick in 't velt tegens mijne vianden en als ick tehuys kome en mene
rust te hebben, dan heb noch meer moite mit de heeren Staeten van Hollandt als
mit den viant. - Der is weinich aparentie tot een veltleger. - Ick heb alle brieven
beantwoordt.

[60]
19/29 meert donderdach is de heer raetsheer Haringsma bij mij geweest, seide mij
dat sijn broeder soude toekomende jaer tegens de heer Hottinga cuypen en meinde
mit Vringer op den lantsdach te komen. Recomendeerde Vringher tot dijckgraef. Seide mij van de colerijckheit van Sjouck Burmania en hoe hij mit Widefelt hadt soo
onrechtveerdich gehandelt. - Aengaende het revijs vond hem gereet en wel om af
te doen. - Crack en Gemmenich bij mij geweest, seiden mij en lieten mij oock sien
de acte die Krack, Reinerdt Oetses, Gemmenich, Yitsma hadde tesaemenderhandt
geteyckent. - Burgemeester Bourum bedancte mij voor de sorge die ick voor de
stadt Lewarden haer privilegiën had gedraghen. - Seide mij sie solden Mathias
Harings en den ander gesworen gemeente twee notariën schicken, en wolden sie
dan niet comen, andere in haer plaetz kiesen, Marcelis Goverts en Lambert van
Dalen. - Ick recommendeerde hem de persoon van Bellanus om pensionnaris te
worden van de stadt. - Bourum seide mij oock, dat Sibe Sibes toekomende jaer
43
gheen burgemeester soude worden. 20/30 vridach Grettingha en Gemmenich bij
mij geweest, en mit haer gesproocken van 't slatten en de questie tuschen haere
steden [Harlingen en Franeker]. - Boschuysen bedancte mij vanweghen 't Bildts
44
resolutie . - In de kerck geweest. Op 't Collegie, waer 't resolutieboeck wiert gelesen
van de heeren Staeten van 't landt. - De saeck van Gravius en Humm wierdt weder
voorgebrocht en geranvoyeert of afgeschlaghen volgens voorgaende sententie. Ulb Aluva bij mij geweest, sprack maer van generale dinghen, van gheen
correspondentie ofte aliantie.
43
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21/31 saterdach Krack bij mij geweest, om te sien of Ulb Aluva yetwas geseit had
aengaende de correspondentie, en seide hem, dat Ulb Aluva niet geseit hadde, soo
had ick oock still geswegen.

[61]
Hij seid mij nochmahls, dat se in de Wolden gheen vrees voor Oenema hadden en
dat hij haer niet doen kost. - De jonge Baerdt seidt mij dat oock. - Crack seide mij,
dat Baerdt soude het eerste raetsheerschap hebben; hij meinde Fockens had gelt
gehadt van Jepema. - Gemmenich bij mij geweest. - Wesen wandelen te peerdt. In de kerck geweest in de proefpredicatie om tot het nachtmahl te gaen. - Jongstal
bij mij geweest. - De heeren gedeputeerden sijn gescheiden. - Raetsheer Ockinga
bij mij geweest, om de compagni van sijn broeder aen Sijtsma oover te draegen.
22 martius/1 april sondach te nachtmahl geweest ende aen de heilighe taefel des
heeren. - Sijtsma gesproocken om de stemmen voor de heer Abraham Roorda. Aen Vianen geschreven, dat de heeren commandeurs de 13/23 april willen te Utrecht
bijeen sijn. - Alle brieven in Hollandt beantwoordt.
23 meert/2 april maendach Yetsma bij mij geweest. - De gerichtschultus [Abraham
Isbrandi Mellinga] bij mij gegeten. - Grietman Grovestein bij mij geweest, die mij
seide dat hij sijn broeder Oene Grovestein de griteni geern woude oovergeven; ick
riedt hem off, doch hij persisteerden. - Om de stadt wesen wandelen.
24 meert/3 april dingsdach mijn peerden sijn [zien] rieden. - D'ontfanger Grovestein
bij mij geweest, recommandeerde mij oock de ooverdracht van Sicco Grovestein
op Oene Grovestein, en solde de compagni vercoopen. - Plecker bij mij geweest,
een Duitz professoor van Groningen. - Den heelen naemiddach gelesen. - Om ses
uir bij juffer Juckema gaen praeten en mit de vaeder des avontz gegeten, die heel
droncken wiert.

[62]
25 meert/4 april woensdach in de kerck geweest, mit de juffers bij juffer Hiddema
geweest.
26 meert/5 april donderdach Bockema en Poppema gesproocken. Mij laeten
schilderen van Mathias Harings. - Nae Cornjum geweest. Des avonts vrolijck mit
Grovestein en Haren, 3 patrisen op de wech laeten schieten.
27 meertz/6 april vriedach in de kerck geweest, de veendrickx van de borgeri ten
eeten ghehadt. - Bij juncker Imminga geweest te Gaudum.
28 meertz/7 april saterdach op Het Bildt wesen jaeghen en een deel patrisen en
twe haesen gevangen; de menist mit de baerdt [Hobbe Jans Baerdt] was mit ons
gegaen. 29 meertz/8 april sondach tweemael in de kerck geweest, Paeschen. - Op
Cambuir geweest bij juffer Juckema. Abuys, wesen wandelen.
30 meertz/9 april maendach tweemael in de kerck geweest, Paesmaendach. - Bij
juffer Juckema geweest op Cambuir.
31 meert/10 april dingsdach alleen gegeten. Mit de jufferauwen te Husum geweest
45
bij... en Viersen en vroolijck geweest.

45

Niet ingevuld door Willem Frederik.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

227

[65]
April. - 1/11 april woensdach in de kerck geweest. - De heer Haubois gesproocken,
die mij seide dat Sjouck Burmania sijn griteni wil brenghen op sijn soon en brengen
hemselfs en sijne twee sonen in de stemmen. - Sjouck Burmania was noch alleffen
dol en op mij gebeten. - Den burgemeester van Uitrecht [Gijsbert van der Hoolck]
had hem geseit, dat se gelt mosten lichten om d'interesten te betaelen. - Oock dat
die burgemeester niet van Rinswoude hielde.
2/12 april donderdach te peert rieden wandelen. - De doctoren hebben bij mij
gegeten. - De heer Abraham Roorda bij mij geweest, die mij seide dat sijn neeff
[Karel van Roorda] hem geschreven had haest nae Maestricht te gaen. - Oock
bedancte hij mij, dat ick Sijtsma van sijnentweghen had aengesproocken aengaende
de cuyperi in sijn griteni, en seide dat hij sindt daer niet off had gehoort.
3/13 april vriedach in de kerck geweest. Daernae te peerdt nae Blija geweest. Bij vrau Aluva geweest, die mij veul goetz van H.H. seide ende noch veul andere
discoursen van den graf van Oost-Vrieslandt, sijn soon, H.H., het gouvernement
van Emden.
4/14 april saterdach mijn peerden sijn [zien] rijden. - Ulb Aluva bij mij geweest,
dien ick seide dat ick den 10/20 april meinde te verreisen. Seide mij widers niet. De heer Walta mij genacht geseit. Vringher seide mij, dat Grovestein mit Hottinga,
Ulb Aluva eens was, versocht voorschrivens ahn Gemmenich tot het dijckgraefschap.
- Captein Grovestein bij mij geweest, seide mij van d'overdracht van sijn broeders
griteni op sijn persoon en 't verhandelen van sijn compagni op sijn neef Grovestein.
Ick riedt hem aff. - De convoymeesters vrau van Slooten bij mij geweest, seide mij
haer wedervaeren in Den Haghe, hoe sij de soeters gegroet had.

[66]
En hoe sij geseit had, dat het hart was tegens sijn will of danck te trauwen, 'twelck
roode wanghen had gecauseert. - Oock dat men hier wilde wel onbekendt komen.
46
En die vrau die had wonderlijcke speculatiën. Ick geloove 't is een erge prie . - De
heer Nijs gesproocken aengaende 't process van Camstra. - Yetsma gesproocken
en hem gerecomendeert de correspondentie mit Krack, Grettinga, Ghemmenich. Wesen wandelen nae Cambuir.
5/15 april sondach tweemael in de kerck geweest. - Niet uyt geweest, altijt
geschreven. 6/16 april maendach doctor Jacobi gesproocken, seide mij dat een
man te voet soud op het treckpat geven van elcke mijl een halve stuyver, een peert
een stuyver. - Bij joncker Unia gegeten en frolijck geweest; mit Hemmema vrau
ghepraet.
7/17 dingsdach nae Blije geweest en 's middach daer gegeten mit juffers Martena
en Eebingha, en waeren heel vrolijck tot seuven uiren des avonts. - Vrau Aluva
twemael gesproocken, 's morgens en avonts.
8/18 woensdach in de kerck geweest. - De heeren van den Hoove bij mij gegeten.
- Bij de heer Walta geweest. - Bij de heer Tjalling Eissinga, gedeputeerde. - De
magistraat bij mij des avonts gegeten, waeren heel vrolijck. Jacob Stevens was
apsent, doch in de stadt.
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- De heer André quam noch bij mij, maeckte mij veul complimenten. - Alsoock de
heer Jongstal en andere officiren.

[67]
10/20 april vriedach om vier uir dess morgens in de treckschuit gegaen en te acht
uir te Harlingen gekomen, alwaer mij de magistraet ontfing; praete een uir mit haer.
- De heer Hottinga quam mij genacht seggen, presenteerde mij sijn dienst; ick seide
hem van de cuyperi van Haringsma. - Vringer seide mij, dat Sicksma dijckgraef was
geworden. - Om half negen ginck ick scheep, had in de windt en hardt weer en wind,
heel kold; quaemen tot voor de haeven van Enckhuysen, doch kosten om de contrari
stroom niet binnen de haeven komen.
11/21 saterdach om drie uir dess morgens maeckten wij seil, kreghen goede wind
en quaemen te drie uir t'Amsterdam. - Wij quaemen veul fleuten ofte spiegelschepen
tegen, die nae Oosten en Norweghen souden vaeren. - Ick ginck t'Amsterdam de
nieuwe uytsettinge sien van de huysen aen de haeven, daer 130 sullen gesett
worden. - Oock de kerck die afgebrand was. - Klinck quam bij mij, seide dat Bickers
broeder burgemeester was geworden en nu één van die vier burgemeesters was
die regeerden, dat se groot credijt hadden en gesach in de stadt, staute en
entreprenante luyden, die heel apsoluyt regeerden in de stadt. - Seide mij, alse
yetwes gebieden en men deedt het niet, soo wesen se eenen de stadt uyt. - Seide
mij oock het wedervaeren van de predicant die de wedue gevriet had, alsoock de
questie die hij had gehadt mit de magistraet, die hij most naelaeten. - Klinck liet des
avonts de burgemeester Schaep mijnentweghen vraeghen om een plaetz in de
kerck, daer ick heel quaet om was, want het buyten mijn last was en kenniss, en
wolde onbekendt sijn, en liet de burgemeester Schaep seggen het was een abuys,
ick vertroc des anderen daechs vroech. - Menninga adt bij mij, praetede heel
kluchtich.
12/22 sondach. Ick ginck, om onbekendt te blieven, in de luytersche kerck. Burgemeester Schaep quam om elf uir bij mij, presenteerde mij sijn dienst en wolde
mit mij eeten. Ick badt hem hij solde die moite niet nemen, doch hij wolde mij de eer
doen. - Ick ginck wandelen, om juffer Van der Hoef te sien.

[68]
Om twaelf uir quaemen de heeren schout [Pieter Pietersz Hasselaer], burgemeester
Schaep, burgemeester Bicker bij mij en maeckten mij veul complimenten. Wij gingen
aen taefel, discoureerden van alle saecken, van vreede, van krijch. Op 't lest kregen
wij het wat in 't hooft, doen begost Bicker loss te breecken en seide sie hadden
gheen lust meer in den oorloch en mosten haere schulden eerst betalen, eer se
nieuwe consenten tot de legerlasten consenteerden. De provintiën wolden te velde
gaen en hadden gheen geldt; het most alles op Hollandt aenkomen. In Hollandt
hadden de steeden geen geldt en most alles op Amsterdam aenkomen; daerom
mosten sie toonen dat sij der waeren en wolden sich soo van de Staeten-Generael
niet laeten quellen alse totnochtoe gedaen hadden. - Hij seide oock Sweden maeckte
het soo grof mit de tollen, dat se wellicht mochten veranderen en angageren sich
weder mit Dennemarcken. - Hij seide oock, wij burgemeesters en schepen kunnen

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

niet doen, ofte wij moeten het eerst onse principalen de vroetschappen te kennen
geven, doch als wij yetwas willen doen,

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

229
seide hij, kunnen wij onse vroetschappen wel wat stuiren en leiden. - Op 't lest heel
beschoncken sijnde, seide hij mij ick mochte S.H. verseeckeren sie solden een
goede resolutie brengen. Om S.H. wille wolden sie het noch doen, als het derop
aenquam; 't landt had geldt en credijt genoech om sich noch te evertueren en te
veld te gaen, maer men most haer kennen en yetwes om haerentwill oock doen.
Om S.H. eer en 's landts eer wolden sie all wat sie kosten doen en teweghe brengen.
- Hij seide Lier had het in Vranckrijck slimmer gemaeckt als Wimmenum, wandt hij
had het landt geangageert niet alleen om te veld te gaen, maer oock een belegeringe
te doen en de vloot in zee; van Wimmenums saeck wierd niet meer gesproocken.
- Wij bleven soo tot seuven uir bijeen, totdat se heel beschoncken wierden, en
naemen afgescheit mit veul complimenten, en Bicker beloofde wedrom te comen
des avonts, doch hij kost niet, ende ick ginck nae achten nae het schip. - Bicker
seide mij, S.H. gaet af, en verliese alle daech aen hem, en sterft hij, soo leggen wij
ooverhoop. - Schaep seide, als de gedeputeerde van het Parlement quaemen, men
47
soll se [69] ontfangen als ambassadeurs . Wij vraechden niet wien sie schickte, of
se van den coninck quamen of het Parlement; wie mosten op ons profijt sijn [zien]
en vordeel. - Hielde mij tot elf uir op, doch de poort wierdt open gehouden van de
major van de stadt, die hiet [Jacob Bicker], die captein oock is en een schoonsoon
van burgemeester Bicker. - Voeren af, en quam om half acht te Uytert.
13/23 maendach t'Uitert comende, vond daer alle commandeurs en vergaderden
des naemiddachs, deden alle pointen af. - S.H. prins Wilhelm te Sulestein, S.H.
t'Honselerdijck. - Gentillot seide mij de questie van hem en collonel Douchand.
14/24 dingsdach hebben wij de saecken heel afgedaen en geteyckendt, oock
veul edelluyden gekosen en mit Beverweert afgemaeckt. - Plois seide mij de questie
tuschen de stadt en de edelen ende elegeerden.
15/25 woensdach ben ick te Culemburch geweest, daer de grevin van Waldeck
sieck was; de grevin van Nassau d'heele nacht gewaeckt. - Seide mij van S.H.
48
indispositie , hoe dat Les hat gekreten, H.H. oock. - Van de compagni die de graf
van Culemburch had gehadt. - Van de vrau van Donau, graf Hendrick.
16/26 donderdach de gedeputeerden getracteert, die heel lustich waeren, droncken
sich vol, raeckten malckander altemits om de questie tuschen 't landt ende stadt.
Burgemeester De Goyer heel droncken; der waeren der maer vier gedeputeerden.
17/27 vridach ginck ick nae Zulestein. S.H. prins Wilhelm niet vindende, ginck
nae Reenen; de heer van Brederod niet vindende, ginck op Kuyns peerden sitten,
reedt se nae en quam bij haer voorbij Renckum, ginck in de coetz sitten, reedt mit
tot Aernem, adt mit haer en quam des avonts doch weder t'Utrecht om neghen uiren.
- De vrau van Brederod was lustich en gesont, de heer van Brederod oock, seide
mij van S.H. swackheit, dat sijn tong niet wel was, wold oock van de memori seggen.
- Den avonts ginck ick te Utrecht in de schuit en quam des saterdach [te]
Swammerdam.
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18/28 saterdach te Swammerdam sijnde, nam een waghen en quam oover Leiden
te vier uiren in Den Haghe, sach S.H. noch dien avont, die heel wel vonde, gesont,
sprack wel; H.H. had de eer oock te sien. Adt mit mamoiselle des avonts, als gewoont
was, was vrolijck.

[70]
19/29 april sondach mit S.H. in de kerck geweest, H.H. oock. Des naemiddachs
niet, mamoisel oock niet. Ick was in de kerck mit freulen van Portugal. - S.H., H.H.
wesen wandelen in 't Bosch; ick sadt bij mamoisell. - Adt des avonts op 't hoff en
hadt geluck Les nae den eeten lang te sien mit freulen Anne, die ick tuys brocht.
49
20/30 april maendach heb ick veul visiten ghehadt, tehuys gegeten, veul dames
gesalueert, H.H. niet gesien, had medecijn genomen. - Des avonts op 't hoff gegeten.
Mamoisel was lustich, quelde freulen Mauritz. - Heer Capel was den 16/26 april bij
mij, verleden donderdach, seide mij hoe de Staeten-Generael waeren te Amsterdam
geweest, om te sien of se de regering costen veranderen, maer de burgemeesters
wolden de vroetschap niet bijeendoen en lieten Haer Hoochmogende soo weder
onverrichtersaeck weder nae Den Haeghe gaen. - 11/21 april saterdach lestleden
seide mij Klinck, dat de burgemesters van Amsterdam haer steunsel maeckten en
vasticheit in haer stadt op het guarnisoen, dat oover die duysent man iss, op de
burgerhopluyden en -officiren en eenighe burgers, de sackedragers en andere
geringe lieden, de luytersche gemeinte, 15.000 sterck, de armyniaenen en papisten.
21 april/1 maij dingsdach de heer Roorda gesproocken, die heel beleeft wass,
50
vertelde mij hoe Hollandt sich soo cabreerde en hoe Wimmenum saeck wass
affgeloopen, alsoock Destrades en dat die alle tezaemen de groote alteratie hadden
gecauseert in de regeringe van Hollandt. - Veul officiren quaemen bij mij en aten
des middachs mit mij. - Ick deed noch ettelijcke visites. Men sach H.H. niet. Adt op
't hoff; nae den eeten sprack lang mit mevrau van Rumen, die mij van de peerl seide,
van Les en van de twe andere, die mij bekendt, oock van een brieff van Booswel
aen de coningin [Elisabeth Stuart, koningin van Bohemen] geïntercipieert.
22 april/2 maij woensdach Vileers bij mij geweest, seide mij van Haultyn saecken
51
en brocht mij de copie van 't testament . - De heer Vosbergen bij mij geweest, die
mij seide hij had gehoort ick hielt het in Vrieslandt mit de gemeinte.

[71]
Brieven van mijn oom [Johann Ludwig van Nassau-Hadamar] van Munster gekregen,
alsoock van graf Mauritz en die S.H. laeten lesen en die weder beantwoort mit S.H.
advijs. - Graf Mauritz schreef mij anders als hij S.H. had geseit, had hem gheen
brieven laten sijn [zien] noch gheen credentz, mahr in passant gesproocken in 't
rijden. - Mit S.H. gegeten. - H.H. niet gesien. Madammoisel had medecijn genomen;
op 't hoff gegeten. - Bij de coningin geweest, bij Francisca.
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23 april/3 [maij] donderdach. Die van Amsterdam te besoecken, te bedancken
en eens te gast bidden. - Grison vertelde mij den aenslach op Tienen en dat sie
crammen
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hadden geslagen op de valbrug, om die neder te hauden en omdat den viant dien
niet optrock om te beletten datter meer volck quam. - Mit S.H. wesen wandelen;
men heeft H.H. niet gesien. - Op 't hoff gegeten des avontz. Bij mijnheer Bicker van
Amsterdam geweest, hem bedanckt voor die eer aen mij gedaen, en veul mit hem
gesprooken.
24 april/4 maij vridach mit S.H. nae Honselerdijck geweest heel alleen. - Mit
Dechands gespeult en verlooren. - Op 't hoff gegeten; H.H. was oock wandelen in
Den Haeghe. 25 april/5 maij saterdach dess middachs mit S.H. gegeten. - Mit de
coningin te Scheveling geweest, 't loopen gesien. Op 't hoff gegeten.
26 april/6 maij sondach mit S.H. in de kerck geweest, naemiddachs mit H.H. - Mit
S.H. wesen wandelen; H.H. quam oock in de koetz. - Op 't hoff gegeten; de vrau
Rummen seide mij hoe Les altemitz droevich was, watter voor brieven gevonden
was in Engelant. - Hoe dat gheen van beiden noch yetwess had laeten vraghen en
dat men vreest den eersten den tweden wel mochte doen terug staen en soo gheen
van beyden yetwess krieghen.
27 april/7 maij maendach de burgeri opgetrocken. S.H. mijn peerdt gepresenteert.
- Bij de Rijngraf gegeten; freulen van Hanau haudt het heel mit den prins van
Talmont. - Des naemiddachs brieven geschreven; H.H., S.H. wesen wandelen. Op 't hoff gegeten en lang gewandelt mit Les, die yetwes drie daghen nae [72]
malckander had gedaen, om te droomen, en had alle nachten van één persoon
gedroomt, daer se de naem onder het hooft off had geschreven.
28 april/8 maij dingsdach 12 cronen aen de vrau van Rummen geschickt voor
juffer Tintel. - Bij d'ambassadeur van Vranckrijck [Gaspard Coignet de la Thuillerie]
geweest, die mij dicwils seide dat de aliantiën en interessen van de coninghen
veranderlijck waeren ende verscheiden. - Thuys gegeten. - Bij freulen Juliaen van
Portugal geweest. Mit S.H. wesen wandelen. Bij de coninghin geweest. - Obdam
seide mij, dat de steeden hadden geconsenteert om te velde te gaen, maer daer
was gheen gelt, en waeren de leeden daeroover in questie. Amsterdam en de andere
steden die wilden den 200sten penning; de edelen die begeren, dat men eerst een
fons maeckt, waeruyt dat het capitael mit d'interes kan betaelt worden. Soo staet
het nu; morghen sullen sie het affdoen. Oetjes hadde geseit, dat S.H. most de edelen
tot den 200[sten] penning persuaederen, doch Opdam meinde dat het alless feinte
was van Amsterdam, om Vranckrijck op te holden, en dat se het niet eens in 't sinn
hadden om te velde te gaen. - Maddamoisel sien eeten. - Oenia genacht geseit. Obdam leende mij eenighe brieven te lesen.
29 april/9 maij woensdach in de Raedt van Staet geweest mit S.H. prins Wilhelm.
Op 't hoff gegeten. Mit de princess-royal en mamoisel op de kermes geweest en in
de speulen. - Ick merckte eenighe inclinati tuschen V. en prins Talmont en meine
het wort gepractiseert door Jannequenel. - O. sprack Grietje om hulp aen en faveur
tot sijn fortuyn en avancement, 'twelck weygherde. - De churvorst aen mamoisel en
de prins de Galis aen madamoisel Albertine te trauwen, seit mevrau van
Merode-Rummen. - Les lijff geroocken, die wat sterck was, oock naebij gheen fray
vel ofte tain. - Des avonts op 't hoff gegeten, mit madamoisel gepraet. - Roorda
genacht geseit.
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[73]
30 april/10 maij donderdach twemael op Hemelvaertsdach in de kerck geweest. Mit
S.H. wesen wandelen. - D'ambassadeur van Vranckrijck was lang bij S.H. - Mit
madamoisel gesproocken. Op 't hoff gegeten. Bij de princess-royal geweest. - Mit
Hagius gesproocken ahnghaende de stadt Lewarden ende d'Engelse saecken. De vrau van Merode seide mij, als die twee voornoemde malckanderen beletteden,
dat die dan wenste dat Graf [Willem Frederik] het geluck mochte hebben ende
genieten.

[81]
Majus. - 1/11 vriedach ben ick niet in de kerck geweest. - Obdam en Asperen bij
mij geweest, die mij seiden dat se mit de steden niet eens waeren om
reeckenmeesters te stemmen, omdat se pretendeerden twe te hebben in den
Reeckenkamer, alsoock in den Hooghen Raedt. - Obdam en Asperen aten bij mij.
53
Mit S.H. wesen wandelen. - H.H. gesien, die sich had laeten laeten . Madmoisel
had medecijn genomen; adt op 't hoff, sach madmoisel deur de tapijt. - Vandaech
hebben de Staten van Hollandt de campagne vastgesett en sullen al ordre op 't gelt
54
setten . - Mit de coningin, prins Wilhelm wesen wandelen in 't Voorhaut; hij vertelde
mij dat van Rinswoude en de graf van Waldeck, was niet wel tevreden.
2/12 saterdach bij de heer Veltriel geweest, Boschuysen. - Mit de coninghin te
Schevelingen geweest. - H.H. in 't Bosch wesen wandelen. - Den Franschen
ambassadeur bij S.H. geweest, daernae de Staeten-Generael; daernae sijn de
Staeten-Generael bij den Francen ambassadeur geweest, en hebben mit malckander
gesproocken van 't veltleger en sijn eens geworden, dat dese landen sullen te velt
gaen, en Vranckrijck sal haer geven 300.000 gulden extraordinaris om volck te
lichten, en den ambassadeur sal sijn best doen om meerder subsidie bij Vranckrijck
te procureren en om daer volck te lichten. - S.H. is niet wesen wandelen. Vosbergen
seide mij, dat de Staeten-Generael sondachs extraordinaris vergaderen, om alles
vast te stellen en te teyckenen tuschen Vranckrijck en desen staet; op 't hoff gegeten.
3/13 maij sondach mit S.H. in de kerck geweest; H.H. is der niet geweest. - S.H.
seide mij om aen de heeren gedeputeerden te schrieven en te begeren de
compagniën te velde te hebben. - Bij de heeren Boschuysen en André geweest,
die uyt Vrieslandt quamen. - S.H. is niet wesen wandelen, maer had te doen mit
d'ambassadeur van Vranckrijck. - Ick ginck mit H.H. in de kerck des naemiddachs
en bracht haer weder daeruyt, [82] en hielt mij H.H. in haer cabinet praeten, en
spraecken van den vrede van Munster, van den oorloch, van de stadt Amsterdam
en van de heeren Bicker. Ick seide H.H. sie ende S.H. die mosten sien de heeren
van Amsterdam te gewinnen ende op haer sijde te krieghen, gelijck prins Mauritz
gedaen had, daer hij alles mit kost doen ende teweghe brenghen. - H.H. seide prins
Mauritz had in sommighe dinghen te veul gedaen ende oock te weinich, want doe
53
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Laeten: aderlaten.
Zie hiervóór 1646, noot 28, pagina [40]. In het geschil tussen Holland en Frederik Hendrik
over het stopzetten c.q. voortzetten van de onderhandelingen te Munster werd eind april een
compromis bereikt. De Republiek ging akkoord met de Spaanse volmachten in ruil voor de
toestemming van Holland om op campagne te gaan. De onderhandelaars van de Republiek
vertrokken op 26 en 28 april weer naar Munster. Poelhekke, Vrede van Munster, 261-263;
Aitzema, Vrede-handeling, II, 231.
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voorbrochte, dan seiden de heeren van Hollandt, wat quelt ons dien hoovelinck. Nu
dat hij het voorstelt, nu willen wij het niet doen. - H.H. sprack oock van Destrades
55
werck en hoe hij het loochende 'tgene hij aen S.H. had geseit. - Oock dat Vett,
Roorda, Bicker, Gendt altemitz wat tegen S.H. gingen. - H.H. seide mij oock, dat
S.H. de magistraet van Amsterdam had gemeinteneert tegens de gemainte, die wel
400 sterck een request tegens de magistraet hadden oovergegeven en lipen om
S.H. coetz en riepen om redres van de regeringhe der stadt en de injustitie, dat de
magistraet ende regering doe S.H. heel goede woorden gaeven ende dienst
belooffden, doch nu dat se de regering aen de handt hebben, hebben sij het vergeten
56
en vraghen nievers meer nae, doen nae haer goetduncken . - Ick sprack H.H. van
de Vriesche saecken en de regering en hoe het mij gegaen was desen winter. Oock van de saecken aengaende het huys Nassau en wat graf Hans Ludtwich mij
daeroover had geschreven, alsoock graf Mauritz, en vond H.H. mijne reden goedt
en was van dieselfde opinie. - H.H. seide mij, dat de graf van Solms all voor twe,
drie jaer 'tselfde oock voorhad, doch H.H. had het hem ofgeraden. - Ick had de eer
H.H. bij de derdehalf uir te onderholden, en was heel cyviel tegens mij.

[83]
H.H. ginck noch uyt in haer camer, alwaer yetwes merckte ahnghaende Less en
den anderen, prins Talmont. - Ick adt op 't hoff en praete mit freulen Anne van
Portugael, die mij yetwess seide van freulen van Hanau, dat die quaet op mij was,
doch seid niet om wat reden.
4/14 maij maendach liet mij S.H. haelen om half ses, om mit nae Honselerdijck
te gaen. S.H. seid in de koetz om sooveul volck in 't leger te hebben als verleden
jaer, 300 compagniën te voet en 70 te peerdt, en dat men weder veertich compagniën
sal lichten voor vier maenden. - S.H. quam te Honselerdijck, als H.H. aen taefel
sadt; ick sprack Less, doch was niet wel gesint, en vont s'vervreemt. - H.H. was
geern des avonts daer gebleven, doch S.H. had te doen, en quaemen te half negen
in Den Haghe. S.H., H.H. waeren lustich. - Op 't hoff gegeten en mit madmoisel
gepraet tot 10 uiren. - Haulterive praete van de heerenhuysen van Vranckrijck en
van het huys van Latremoille.
5/15 maij dingsdach de heer André bij mij geweest, die mij seide dat hij sondachs
had gedaen mit d'ambassadeur van Vranckrijck en S.H. en wat maendachs was
gepasseert, verseeckerde mij van sijn dienst ende nauwe correspondentie. - De
heer Veltrier is desen nacht gestorven. - Casembroot bij mij geweest. - Collonel
Aluva oock, klaechde
55
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Zie hiervóór 1646, noot 33, pagina [50]. Zie ook Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI,
214: ‘Ende insonderheyt wisten de Fransche niet hoe sy souden uytwisschen de memorie
van het meergemelt voorgeslagen Spaans huwelijck, 't welck de prince selfs geseyt hadde
dat het hem deur de colonel d'Estrades was gecommuniceert; 't welck nochtans d'Estrades
daer nae ontkent heeft, immers niet soo breedt geseyt te hebben, niet dissimulerende, dat
Sijn Hoocheyt overmits sijne indispositie het begrijp ende memorie seer swack hebbende,
sijn discours hadde misduyt’.
Amalia van Solms doelt hier op het jaar 1628, toen het in Amsterdam zeer onrustig was en
de magistraat van die stad Frederik Hendrik te hulp riep. Op 10 april vertrok de prins uit Den
Haag naar Amsterdam met een aanzienlijk gevolg. Hij heeft daar de klachten van de ene en
de verdediging van de andere partij aangehoord, over welke procedure Aitzema het volgende
meldt: ‘De wapenen onder prins Maurits dienden om op het raethuys te stellen de gheene
die daer niet op waren. De tegenwoordighe regheerders tot Amsterdam toonden grooter
fundament om deur de wapenen op het raethuys te worden gemainteneert’. Aitzema, Saken
van staet en oorlogh, II, 466-467.
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mij oover Roorda dissimulatie ende dat hij in alles Vett volchde ende Aitsma. - Op
't hoff comende, soude S.H. bij den ambassadeur van Vranckrijck te eeten gaen.
Sulekum seide H.H. yetwess van S.H. indispositie, soo begost H.H. te krieten en
was heel onlustich de heele maeltijt. - Claes, Dechans seiden mij dat S.H. soo swack
wierde, dicwils yet in sijn broeck dede en de natuir hem failleerde, vreesden als het
continueerde, dat het geen drie, vier weecken soude duiren. Broersma seide
desgelijcken. - S.H. sprack weinich aen taefel, adt en dronck nae gelegentheit van
tijt; nae den eeten was hij swack, kost weinich spreecken off reedenvuiren. - Less
57
hat haer ooch geweldich op prins Talmont, gelijck weleer op Graf is geweest, die
sie niet geerne siet off spreeckt.

[84]
Mit S.H. prins Wilhelm in de coetz gewandelt door Den Haghe, seide mij hoe hij
bekommert was oover S.H. swackheit, dat hij vreesde der sou der een ongeluck af
komen in 't legher; hij beklaechde oock sijn ongeluck, als S.H. quam te failleren. In
't leger soud hij mit Beverweert sijn best sijn [zien] te doen om alles voor te komen,
sooveul het mogelijck is, was bedroeft dat d'ambassadeur en Ronnuet S.H. swackheit
soo remarqueerden, daer se in Vranckrijck de lucht al of hadden ende begosten
58
der al of te praten . - Prins Wilhelm siet niet geern, dat S.H. soo baut, 'twelck teveul
kost. - Hij seide oock, ick vreese mit mevrau niet eens te blieven, als S.H. quam te
ooverlieden, niet om de regeringe van 't landt, maer om de administratie der
goederen, want H.H. sal alle de raedtheren willen mainteneren; en prins Wilhelm
wil se allegaer afschaffen en laeten haer daerin niet meer te seggen hebben, doch
laeten haer haere tractamenten hauden, soolang sie leeven. - Prins Wilhelm ginck
in de Commedie. Ick adt niet op 't hoff, ginck bij de princess-royal en daernae mit
freulen Mauritz wandelen, daer ick weder goede kenniss mit sal maecken; Less
sprack mij niet aen. S.H., H.H. waeren mit de coetz in 't Bosch wandelen.
6/16 maij woensdach heeft S.H. en H.H. medecijn genomen en hebben gheen
van beyden gesien. - Des naemiddachs bij de vrau van Dona geweest en Marquet,
Stelant, oock bij d'ambassadeur van Portugal [Francisco de Sousa Coutinho]. In de
malibaen gespeult; op 't hoff gegeten, Less niet veul aengesproocken ende gesien;
madmoisel ginck des avonts wandelen. Somerdijcks soontjen verdroncken.
7/17 maij donderdach heb ick den heelen dach alleen geweest dess morgens,
en heb gelesen, laetende mij ontseggen. - Op 't hoff geweest, thuys gegeten. S.H.
adt in sijn camer, madamoisell bij de Rijngraf. - D'ambassadeur van Vranckrijck bij
mij geweest. - Visiten gedaen. Avonts op 't hoff gegeten, doch waeren froide aen
beyde sijden; bij de coningin geweest.
8/18 maij vridach is de heer Berchum en Brauwert bij mij geweest en hebben mij
59
gesproocken om die veertienduysent gulden nae te... die op Haultyn sijn huys
60
staet .
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Zeer waarschijnlijk is dit Willem Frederiks broer Hendrik Casimir.
Deze indruk wordt bevestigd door Aitzema: ‘Den vyftienden may hadde de Fransche
ambassadeur de prins, prins Willem, princesse, ende jonge princessen te gaste. De gestaltenis
ende het wezen van Sijn Hoogh. was seer vervallen, sprack weynich, sijnde nochtans sterck
ende graech in 't eeten; Haer Hoocheyt sach het aen met tranen in de oogen...’. Aitzema,
Saken van staet en oorlogh, VI, 215.
Hier ontbreekt een woord.
Zie hiervóór 1646 noot 1, pagina [0] en noot 51, pagina [70].
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Ick seid, ick will eerst weten, off ick het schuldich ben ofte niet; dahrop Berchum
mijn sooveul gaff te verstaen, ick wass het niet schuldich.

[85]
Huygens seide en klaechde mij, hoe den Raedt heel Brabandt soo vrie hielden,
datter niet een parthie mehr kost uytgaen, off die boeren die volchden se ofte sie
joeghen se wech en wolden niet hebben dat se logeerden, en dat den Raedt de
quartiren onder haer deelden ende trocken veul daeruyt. - In den Raedt geweest.
Tehuys alleen gegeten, omdat ick te laet op 't hoff quam. - Dess naemiddachs
niemandt gesproocken; om vijf uir op het hoff geweest. S.H. gesien, die heel wel
wass. H.H. niet gesien. Madmoisel had medecijn genomen, niet gesien. - De vrau
van Brederod hier gekomen, gesalueert, de heer van Brederod oock. Bij Francisscus
geweest, die mij seide van Less en de prins Talmont, die sie lieffhad, oock dat sie
klaechde dat men soo op haer lettede. - De Staeten van Hollandt sijn gescheiden
61
sonder yetwess uyt te richten ahnghaende de waertgelders , doch gaven die van
Amsterdam hoop goede resolutie daerop in te brengen.
9/19 maij saterdach Frentz nae Culemburch geschickt, om de grevin van Nassau
te besoecken. - Bie den prins van Talmont geweest, die sich liet schilderen. - Bij
den heer Steelandt gegeten en daer vrolijck geweest mit goedt geselschap. Bij
freulen Juliaen van Portugael geweest. Op 't hoff dess avontz niet geweest, omdat
het te laet wierdt ende ick oock een weinich beschoncken.
10/20 maij sondach en Pingsterdach is S.H. in de kerck geweest, H.H. oock. Des
naemiddachs is S.H. niet geweest. Mit H.H. des naemiddachs geweest in de kerck.
- Den bischop van Orangiën [Joannes Vincentius de Tulles] bij H.H., S.H. en prins
Wilhelm geweest, die niet wel tevreden was op de coningin van Pohlen [Marie-Louise
van Nevers], alsoock sijn volck. - Mit H.H. in de coetz wesen wandelen. Mit Less
gepraet, daer ick bij sadt. - Op 't hoff gegeten, nae den eeten lang mit Less gepraet
aen de deur; in 't Voorholt wesen wandelen. - Rummetje seid mij aengaende Less.

[86]
11/21 maij maendach mit S.H. in de kerck geweest, H.H. oock. Tehuys gegeten;
H.H. in de kerck geweest dess naemiddachs oock; ick quam te laet en ginck in de
Fransche kerck. - S.H., H.H. wesen wandelen in den hoff en in 't Bosch. Op 't hoff
gegeten, en ginck alless slechtjes henen. - De heer van Brederod seid mij S.H.
stelde hem aen of hij geen groote lust had tot het veltleger, doch hadde geseit, al
geven se ons geen waertgelders, soo kan ick doch 214 compagniën te veld brengen.
- Mit Desloge gesproocken van leger, van S.H. en mevrau, van prins Wilhelm; seid
dat Henriette weder soud ontrauwen mitdertijt. - Madame de Grooteperyn seide mij,
dat Wilhelm quaet was op prins Talmont, omdat men sich vanteerde dat men de
61

Aitzema meldt dat de gedeputeerden op 13 mei 1646 een overeenkomst sloten met de Franse
ambassadeur. De Republiek zou een extra subsidie ontvangen, bestemd voor een extra
lichting soldaten. Frankrijk wenste aanvankelijk als voorwaarden dat de dag van de campagne
vastgesteld zou worden en dat er 6000 waardgelders aangenomen zouden worden. Holland
was hier fel tegen, zodat Frankrijk van deze voorwaarden afzag. Uiteindelijk verzette ook
Amsterdam zich niet langer tegen het aannemen van waardgelders. Aitzema, Saken van
staet en oorlogh, 215-217.
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inbeelde, seide, geen van dat volck, maer eerlijcke Duytschen; had oock gevraecht
aengaen vrau en prins Talmont.

[87]
12/22 maij dingsdach is Casembroot bij mij geweest. Ick was in den Raedt geweest
om Enno Ferens wille. - Op 't hoff gegaen mit S.H. prins Wilhelm. - Tehuys gegeten
mit goedt geselschap. - Te begraffeniss geweest oover 't lijck van de heer Veltrier.
- Ick volchde de Staeten-Generael en ginck mit de heer Musch praeten, die mij seide
hij woude mij seggen wat sijn voorslach was geweest om aen des conincks sijde te
aenvangen en bij de handt te nemen tegen het Parlement. - Hij seide mij oock, dat
S.H. prins Wilhelm had geseit hij deedt liever tien misslaeghen en één goedt werck,
comende van sijn eigen raedt, als tienmael goedt werck en één mislach, comende
door andere lieden raedt, 'twelck hij meinde dat hij van S.H. had ghehoort ende S.H.
opinie ende meininghe was, dewelcke hij noch ick noch iemantz sal approberen. Hij seide mij oock, dat hij S.H. geraeden had, als dat werck van Amsterdam voor
62
15 of 16 jaer soo hooch liep, dat S.H. die stadt soo wat in branle soude holden,
om gheen van beiden te sterck te maecken en deselfde beter tot sijn wil en directie
te hebben, doch S.H. hielp de magistraet heel booven, dat hem nu qualijck van die
63
heeren beloont wort, gaende recht tegens S.H. opinie en meining . - Hij seide mij
oock, dat den Rijngraef sich niet had te beklaghen oover sijn avancement, ende
men sold het werck sonder hem wel kunnen staende holden. - Hij seide dat S.H.
heel gecasscheert was en dat hij noit seide wat hij wil hebben dat men doen sal, en
moet men altemitz contrari doen als S.H. seit. - Bij de coningin geweest. S.H., H.H.
uyt wesen wandelen, doch ick was niet mit. Ginck aleffenwel op het hoff eeten, daer
ick groote droefheit ende stilheit aen Less vonde; adt niet noch sprack niet, en
quaemen de traenjes dicwils in de oochjes. Ick leide haer booven, sprack haer,
doen begost se te krieten. Freulens Anne en Francisca aten daer, die ick weder
tehuys broch. - De Grooteperyn seide mij, datter meer swaericheit was en datter
een brief gevonden was van prins Talmont aen Less en dat freulen Mauritz dat aen
prins Wilhelm had geseit, die heel quaet was op Less en prins Talmont en dat hij
het H.H. wilde seggen. - Sij had oock opinie van Janequenel en Willemine, d'oorsaeck
daeraf. - Dechands seide mij prins Wilhelm had den hoet niet ofgenomen voor den
prins Talmont en had hem voorbij gegaen, of hij hem niet had gesien. - Prins Talmont
64
had ...d... eit, als S.H., H.H. morgen naer Honselerdijck gaen soo gae i... .

[88]
13/23 maij woensdach liet S.H. mij om ses uiren haelen, om mit hem naer
Honselerdijck te gaen, en quam S.H. daer om negen uir, reedt te peerdt wandelen
in 't bosch, was heel wel, sprack wel en adt wel. Om drie uir quam H.H. oock daer
alleen mit Less en freulen Mauritz. Gingen mit de coetz wandelen; Less en Maucken
spraecken malckander niet en prins Wilhelm en Less oock niet, die noch droevich
wass; H.H. adt dess avonts mit S.H. aen de taefel mit Haulterive en mij, was vrolijck,
62
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In branle: in verwarring.
Zie hiervóór 1646, noot 56, pagina [82].
Onleesbare passages. Staat er misschien ‘geseit... ick [oock]’?
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princess-[royal]. - Grooteperyn seide mij, dat sie wost geen raedt, want prins Wilhelm
hadt aen mevrau geseit, die heel ontstelt en gealtereert was, doch seid niet aen
Less. 14/24 maij donderdach heb ick de patenten geteyckent nae Vrieslandt. H.H.
ginck om negen uir bij S.H. en seide hem 'tgene sie van prins Wilhelm had verstaen,
die niet daervan seid ahn Less noch H.H. oock. - S.H. te peerdt wesen wandelen,
adt mit H.H. aen de taefel, was vrolijck, nae den eeten praeteden Haulterive en ick
mit H.H. en quam den prins van Talmont binnen, daeroover mevrau seer altereerde,
wierdt roodt en bleeck, sprack hem weinich aen, op het lest gantz niet en woud
mevrau geen Frans meer spreecken, sprack mij alletijt in Duytz aen en was heel
quaelijck op hem tevreden, lettede geweldich op Less. Prins Wilhelm woud hem
niet spreecken, en S.H. maeckte hem heel froide myne, soodat hij wel sach dat hij
niet aengenaem was. Op 't lest wold hij afscheit nemen, doch H.H. sprack niet, seide
mij in 't offgaen, ick ben bliede van dien lammen hondt ontslagen te sijn en niet van
hem geleit te worden; en soo ginck Talmont wech, sonder Less te durven
aenspreeken. Men kan dencken, hoe hij van die visite voldaen is; hij gae nae Bergen.
Prins Wilhelm spreeck Less noch niet aen. - S.H., H.H. wesen wandelen mit de
coetz. Prins Wilhelm ginck nae Den Haghe. Grooteperyn seide mij H.H. had Less
noch niet geseit off sprack haer niet aen; Less en Maucken begosten malckander
weder te spreecken. - S.H., H.H. aeten dess avonts, waeren lustich. S.H. kuste Less
genacht. - H.H. deed mij veul eer en toonde mij groote genegentheit, die ick moet
menageren en ontfangen se mit groot respect en discretie, want mevrau wil geweldich
opgewacht, geërten gerespecteert sijn, en kan men dat niet teveul doen en als men
dat maer doen kan, dan sal mevrau één altijt estimeren ende voortrecken. Daer ghij
65
contrari u verhooc... veerdi... oit [89] meer achten of aensien. Weest dan
voorsichtich, menaegeert diegene, weest des te humbeler en retinuer en
respectueuser en soeckt mevrau in alles te gelieven, te gehoorsaemen en wel
neerstich op te wachten. - Less iss passelijck beleeft tegens mij, wil nu wel
spreecken, en praet altemitz mit haer, doch mit groot respect en circumspectie;
spiegelt u den prins Talmont.
15/25 maij vriedach mit S.H. wesen wandelen ende gevist, en was S.H. wel. - Mit
S.H., H.H. gegeten en des naemiddachs gewandelt. - Grootperyn seide mij, dat
gisteravont had S.H.H.H., Less gesproocken ende voorgehadt, en kost men des
middachs sien, dat Less gekreten had, doch sie toonde goede myne en pratede
weder mit Maucken en ons alle; als H.H. uyt de salet ginck in S.H. camer, wenck
Less ons om niet binnen te gaen, dan sie was alleen bij H.H. - Om vijf uir ginck S.H.
van Honselerdijck en quam te seuven uir in Den Haghe. Ick adt op 't hoff, en wass
Less lustich. Ick ginck bij de princess-royael; der was tiding, dat de coninck bij het
Schotse leger was en dat de Sweden groote toll en 10 rijxdaelers op elcke last van
't schip leiden.
16/26 saterdach Casembroot bij mij geweest, die mij d'advisen van Brandyn en
66
noch een advocaet liet sien, oock seide dat Amsterdam in de waertgelders had
geconsenteert. - Bij den resident van den cuhrvorst van Brandenburch [Christian
von Heimbach] geweest en bij die van Dennemarcken [Martinus Tancke], en Deloge,
die mij seide
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Onleesbare passages. Staat er misschien ‘verhoochveerdicht noit’?
Zie hiervóór 1646, noot 61, pagina [85].
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'tgene te Honselerdijck en in Den Haghe gebeurt was tuschen Less en prins Talmont.
- Tehuys gegeten mit Welevelt en Mondevy. - Bij de vrau van Marquet geweest, de
vrau van Brederod. - Haulterive en ick waeren alleen mit S.H. wandelen. - H.H.
gesien in 't cabinet van de geleri. Op 't hoff gegeten, en is alless wel, lustich ende
vergeten. - S.H. reedt mit de coetz des avonts wandelen langs het Voorhout.
17/27 sondach mit S.H. in de kerck geweest, H.H. niet; des naemiddachs oock
in de kerck geweest mit prins Wilhelm; uyt de kerck komende, lang mit hem gepraet
in de geleri. - Mit S.H. wesen wandelen in de koetz, H.H. niet gesien. - Rummen
seide mij van Less en prins Talmont, Grooteperyn anders niet als dat ghehoort, dat
nu alless wel was. - Francisca seide, dat Less continueert adversie voor den churforst
en betoont mit woorden genegentheit voor prins Talmont en al die hem aengaen.
18/28 maendach mit juffer Juckema en vrau Wolf geweest te Rijswijck en te
Honselerdijck; aten des avonts en 's middachs bij mij. - S.H. niet uyt geweest noch
67
aen taefel. Mevrau de princess niet gesien als... - De stadt Amsterdam hebben de
waertgelders geconsenteert.

[90]
19/29 maij dingsdach bij Spiring geweest, die mij seide dat Pommeren een slecht
landt was, veul bosch en heide en schaepherders. - Bij de Rijngraf gegeten. - Mit
docter Andla bij H.H. geweest, die haer wel aenstonde, en wolde hebben dat hij
S.H. soude spreecken en oock dat S.H. hem solde gebruycken, en wolde hem oock
gebruycken. - S.H., H.H. gingen nae Rijswijck en spraecken van docter Andla, en
vond S.H. daertoe genegen om dien dranck te drincken, omdat het soo weinich
was, elcke mael een leepel. - S.H., H.H. bleven daer eeten des avonts, waeren
vrolijck en quaemen niet voor elf uir in Den Haghe; Less brocht het mij eens, was
beleeft; H.H. was heel vriendlijck neffens mij.
20/30 maij woensdach mit docter Andla bij S.H. geweest. - De heer Gendt seide
mij, dat het werck van de waertgelders vast was gestelt, oock de lichtinge van de
68
40 nieuwe compagniën . - Dat Hollandt soo langsaem was uyt vrese van Antwerpen
aen onse kant ofte dat de Françoisen ons al te nae comen. - De heer Brederod,
viconte bij mij gegeten. - Prins Talmont op 't hoff, maer S.H. sach noch sprack hem
niet aen. - Docter Verstaete, Andla en de heer Huygens waeren in mijn huys, om
mit malckander te spreecken oover S.H. dispositie, en waeren van ééne meininge.
- Bij de vrau van Brederod geweest, bij de vrau van Vieleers. - S.H., H.H. wesen
wandelen mit de koetz; prins Talmont was niet mit, reedt alleen in de koetz wandelen.
Ick was oock niet mit.
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Niet ingevuld door Willem Frederik.
Zie hiervóór 1646, noot 61, pagina [85]. Over de campagne werd destijds (Aitzema, Saken
van staet en oorlogh, VI, 216) opgemerkt: ‘Maer alles ginck seer flaeuw... De heer van
Brederode had in dese tijt geseyt, die van Hollandt loopen na de vreede à bride abbatüe. Een
voorneem domestijck oock van den prins, seyde tegen een staet generael, dewijl de prins
siet dat ter geen liefde (tot den oorlogh ende campaigne) meer is, soo sal hy sich oock niet
seer pynigen tot de campaigne... Men hoorde dat te Munster de saecken soo goedt als richtich
waren, uytgenomen het point van de Indien... ende dat aengaende de meyerie van den Bos...
Eens deur eenige gedeputeerden aen den ambassadeur Tuillerie geklaecht wordende, dat
Franckrijck niet betaelde het achterstant aen de dertich compaignie die onder Guebriaen
gedient hadden volgens capitulatie; seyde de ambassadeur, dat de plenipotentiarisen het
werck der vreede tot Munster meer avanceerden als sy behoorden. Dergelijcke reproche
deden de heere Fransche oock tot Munster’.
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- Ick broch Less ahn taefel, doch adt bij de heer van Brederod dess avonts; Less
was niet lustich, vol gedachten, melancolisch, ick geloove om prins Talmont.
21/31 maij donderdach de heer van Somersdijck bij mij geweest, die mij seide
van Desloge en waerschoude. - Van den edelman van dess princen van Talmont
en van sijne visiten, oock van de laeste. - Seid mij wat goede opinie en sentiment
prins Wilhelm van mij had, van mijn couragie en beleit en dat ick vastelijck mochte
fondement maecken op sijn vruntschap; riedt ick soud nu van Albertine niet
spreecken, maer houden prins Wilhelm ahn de handt. - Hij seid mij oock wat
Haulterive en den heer van Brederod geseit hadden dat tuschen S.H. en H.H. was
gepasseert, te weten openherticheit en 't gepasseerde te renouvelleren, alsoock
een reconsiliatie tuschen H.H. en prins Wilhelm.

[91]
Hij riedt mij patiënti te hebben en mij niet te trauwen, tot alle hoop uyt was om in
S.H. huys te geraecken. - Hij seid mij oock ahnghaende 'tgene Musch mij geseit
had, dat het beter was te failleren en sijn eigen hooft te volghen als wel te doen en
een anders man raedt te volgen, en van prins Wilhelm selfs verstaen te hebben,
doch hij wass van mijn opinie, verwierp het en seide het wass een quaeden,
pernitieusen en presumptueusen raedt, die hij heel verwierp, en riedt S.H. prins
Wilhelm dahr heel van aff. - Seide mij oock van het testament ende legaten, douari,
huwelijcksgoedt van de dochters, van prins Wilhelms raedtsheren, en spraecken
heel confidentelijck tesaemen mit belofte van continuatie van vrientschap,
openherticheit, oprechticheit en getrauicheit. - Op het hoff geweest; S.H. sprack
prins Talmont noch niet aen. Bij den graf van Embden gegeten. Bij de grevin van
Hanau geweest. - Mit S.H. wesen wandelen; H.H. ginck oock uyt, en was prins
Talmont niet mit; sach hem bij de coningin, daer hij anders weinich quam. - Op 't
hoff gegeten; madamoisel had pijn in 't hooft. Manderschiet gesien; mit de vrau van
Marquet gewandelt.
22 maij/1 junii vriedach is de heer André bij mij geweest, die mij seide van de
proposite van Coopal aengaende de stadt [Antwerpen] en Cotera, van 800 mille,
van 400 mille, twe soonen in Hollandt en noch andre, maer waeren afgeslaegen en
69
dat alles op een goeden voet stond. - Oock van den graf van Oost-Vrieslandt saeck ;
Hollandt was swaerhoofdich en twiefelachtich, de andere provintiën niet gereet.
S.H. vond goedt nu van die saeck stil te swigen en, als de campagne oover is, mit
vigeur die aen te tasten, doch de gecommiteerden waeren daer niet toe geneicht,
maer alleen een brief ahn Oxentern en Wrangel te schrieven cievilijck. - In de kerck
geweest, op 't hoff; de Rijngraef belastede aen onderoffeciren te peerd om nae
haere compagniën te gaen. Prins Talmont will ooc wechgaen, en had de Rijngraef
yetwes gemerckt, doch wolde niet seggen aengaende Less en prins Talmont. Dorp
70
seide mij ick solde alleen w... gaen nae Buren en Breda. Rijngraef seide prins
Talmont bij Jaenequenelle
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De graaf van Oost-Friesland eiste de evacuatie van de Hessen die zijn land hadden bezet.
Hij had tevens een conflict met zijn stenden. De bemiddeling van de Republiek werd
ingeroepen; de Republiek stuurde geen delegatie, maar probeerde de kwestie schriftelijk af
te handelen. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 220.
Onleesbaar. Staat er misschien ‘wechgaen’?
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geweest o... .- De heeren André, Andla, Saeckema en andere Friesche heren bij
mij gegeten. - Goedthals bij mij geweest. Ick ben bij de grevin van Nassau geweest,
Mauritz vrau moeder [Margarethe van Oldenburg]. - Goedthals seide mij S.H. was
wel tot vrede geneicht, doch op conditie dat 't landt grooten voorndeel soude trecken
voor haere groote onkosten sie onder S.H. regering hadden gedaen.

[92]
S.H. en H.H. reden uyt wandelen, ick quam te laet. - Ick wandelde mit Desloge, die
mij seide dat de prins Talmont hem gantz niet seide en secreet voor hem was. - Ick
ginck bij de coningin. Adt op 't hoff, doch Less ginck in haer caemer. Ick ginck in 't
Voorhaut wandelen, 't Amsterdamsche meisken.
23 maij/2 junii satedach bin ick alleen mit S.H. en prins Wilhelm nae Honselerdijck
geweest. S.H. was lustich, reedt wandelen. - Prins Wilhelm seide mij van die leeder,
die wech werdt genomen van 't venster, oock dat hij tegens belofte vijfmael sijn
dingen deed; 't seste misluckte, een in de camer aen de silveren taefel, eens belet
door freulen Francisca, en daernae kost hij daer niet weder toe komen, hoe sijn
pistool loss ginck. - Hoe hij tweemael in perijckel iss geweest van affronte te kriegen,
mit stenen en turf geworpen en mit een metselaersmaet geslagen. - S.H. quam om
half seuven weder tehuys. - H.H. gesien; Less had medecijn ingenomen. - De
Grooteperyn seide mij, dat prins Talmont was voor weinich daegen twee uir bij H.H.
geweest, en alless was vergeten, doch sie had hem heel hart aengesproocken en
seer uytgemaeckt. Men heeft seer hardt naegevraecht, ofter yet belooft is geweest,
doch daer iss niet aen. - Op 't hoff gegeten, Less niet om de medecijn. - Bij graf
Mauritz moeder des avontz geweest.
72
24 maij/[3] junii sondach mit S.H. in de kerck geweest, H.H. oock. - S.H. de heer
van Heenvlietz kint te doop geholden in de Fransche kerck. - S.H. quam bij mevrau
Stennop en reedt wandelen; H.H. is niet wel. - Somerdijck seide mij, dat prins Talmont
hem niet wolde seggen van 't gepasseerde; Less aen tafel gegeten, was wel. Ick
adt bij graf Mauritz, ginck tot elf uir wandelen mit freulen Lisebet.
73
[2]5 maij/[4] junii maendach Andla seide mij, dat S.H. wel was; sijn stoelganck
wierd geelder, en quam daer meer gal aen; H.H. heeft gister een klisteer genomen.
- De grevin van Nassau nae Hulst vertrocken. - Op 't hoff gegeten; H.H. heel qualijck.
S.H. wesen wandelen. - [Bij] de mamoiselles geweest. De Rijngravin, vrau van
Hanau, vrau van Asperen, den hertoch van Lunenburch gesien. - Madamoisel adt
aen taefel; Francisca seide mij, dat Less niet wel op freulen Mauritz tevreden was
en spijtich op haer en schamper vanwegen Sulestein.
74
[26] maij/[5] junii dingsdach Wickfort bij mij geweest, die mij seide dat de Hessen
liever de Sweden Oost-Vrieslandt souden in de handen geven, eer se deruyt souden
75
gaen . - Op 't hoff geweest. De heeren van Heenvliet en Sulestein bij mij geweest
ten eeten en sterck gedroncken; Heenvliet seid dat hij mijn vrient was en altijt voor
76
mij sprack aengaende Less. Niet op het... geweest; H.H. seer swack en sieckelijck.
71
72
73
74
75
76

Onleesbaar.
Onvolledige datum aangevuld.
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Onvolledige datum aangevuld.
Zie hiervóór 1646, noot 69, pagina [91].
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Heenvliet seide dat Bicker van Amsterdam had geseit, als S.H. Less ahn den
churvorst traude, dat het haer niet soud aenstaen en als dat geschach en prins
Wilhelm quam te ooverliden, sol hij doch noit gheen gouverneur van 't landt worden.
77
En... se liever, dat S.H. [93] in sijn huys bleef mit sijn dochter, en oock dat se liever
den prins de Gales souden hebben als den churvorst, omdat die nae dit
gouvernement van 't landt niet soude staen. - Bij Francisca wesen praten, gaf mij
een lindt.
27 maij/6 junii woensdach bij André geweest, die mij seide datter twe brieven
waeren geschreven, die S.H. soude teyckenen en den anderen man oock, waerin
dat alles wierd vastgestelt tuschen S.H. en hem, alsoock den de[rden] man, en den
aengever werdt oock verseeckert werden, en dat alless haest soude in 't werck
gestelt worden; heb vergeten te vragen van de soons. - Seid mij 'tgene van Munster
was gekomen, dat haest alles claer was en nievers aen mangelde als aen de
pouvoirs en de Oost- en Westiensche Compagni saecke. - Bij de heer Vosbergen
geweest, die mij seide bij S.H. om seuven uir te sijn geweest en dat alles tot het
leger gereedt wierdt gemaeckt. - Noortwijck seid mij gister, dat S.H. credit alle dach
in Hollandt verminderde, dat de steden heelendal apsoluit wierden en nae niemantz
vraechden, dat Beversweert oorsaeck was dat de edelen haer credit verminderde,
omdat hij de steden teveul toegaf om te veld te gaen, oock dat hij altemitz S.H.
naem buyten tijts gebruyckte, 'twelck dan quaet in Hollandt deede en S.H. credijt
verminderde. - De Staten van Hollandt waeren op ses pointen beschreven, oover
78
Oost-Vrieslandt mede . - Op 't hoff geweest; H.H. had medcijn, was passelijck. Tehuys gegeten mit de Waelsche officiers, Desloge, Coopall. - Bij den hertoch van
Lunenburch geweest, op 't hoff, mit S.H. wesen wandelen. - Bij den president Haga
geweest. Op 't hoff gegeten mit mamoisel en prins Wilhelm, waeren vrolijck. - S.H.
heeft alle patenten geteickent tegens den achtiende junii op 't randevous te sijn. Bij de princess-royal geweest, bij de coningin. Madamoisel Henriette een quaden
keel.
28 maij/7 junii donderdach bin ick in den Raedt van Staet geweest. - S.H. passelijck
wel, H.H. oock; alleen tehuys gegeten. Des naemiddachs niet tehuys gegeten, uyt
het huys geweest. Ick bevonde mij niet wel, had wat alteratie van een drup. Op 't
hoff geweest, mit Less gegeten, was lustich. - Patenten van de Vriesche waertgelders
wechgeschickt; heel quaedt weder.
29 maij/8 junii vriedach niet in de kerck geweest, mijn affairen afgedaen, op 't hof
geweest, daer alle collegiën van S.H. afscheit naemen; de hertogen van Lunenburch,
graf van Oost-Vrieslandt, graf Mauritz aten bij mij de middachs. Mijn afscheit
genomen van de grevin van Hanau, coningin en al dames. Francisca seide mij, dat
Sara oock een vriër had van prins Talmont sijn volck en dat het hetselfde werck was
79
als mit Janekenelle; sie wolde mij anders niet seggen,... een swart lindt, seid haer
in 't bed te mogen sien bij de eerste gelegentheit. - Riengrefin niet genacht geseit.

[94]
Des avonts bij de heer André geweest, die mij seide dat de brieven van S.H.
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Hier ontbreekt een woord.
Zie hiervóór noot 69, pagina [91] en noot 75, pagina [92].
Niet ingevuld door Willem Frederik.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

242
geteyckent waeren, most nu van de ander sijde geschieden, dat de twe soons nae
Munster souden gaen, dat se tesaemenderhant te Breda souden comen. - Seide
dat Musch gheen sin in 't werck had. - Dat Bicker seer gealtereert was geweest, als
hij het eerst gehoort had, oock op S.H. vraeghen koeltjes en twiefelachtich geantwoort
en daernae twe daeghen uyt de vergaedering van de Staeten-Generael gebleven,
'twelck hem wonderlijcke speculatiën geeft, en vreest dat hij het mocht deur de
derde handt ontdecken. - Bicker had hem geseit hij vond de affaires in soo een
staet, dat sie mosten vreede hebben, op wat manier het oock was. - André seide
hij vond soo een mistrauwicheit van somige luyden en provintiën, besonder Hollandt,
tegens S.H., dat het niet te gelooven, en wat die heeren voorslaen die wel bij S.H.
staen, dat verwerpen se en contrariëren mit louter gewelt en opstinaetheit, 'twelck
hij seer beklaechde oover die groote ondanckbaerheit. Boschuysen genacht geseit.
80
30 maij/9 junii saterdach is S.H., H.H. om 7 uiren op de koetz geseten, door
Tergau gevaeren, te Haestrecht des middachs gegeten en des avonts om 7 uir te
Vianen gekomen. Madamoisel sat in mijn koetz. - S.H., H.H. waeren wel tepasse
en vrolijck; H.H. had tegen Sibill geseit, dat ick soo voor haer gesorcht had op de
koetz, en prees mij. - Madamoisel adt 's avonts te Vianen, S.H., H.H. in 't particulir.
31 maij/10 junii sondach is S.H. noch H.H. niet in de kerck geweest; ick ginck mit
S.H. in 't bosch wandelen; Less in de kerck geweest. - S.H., H.H. aten des middachs
te Vianen en gingen des avonts nae Buiren; H.H. sprack de grevin van Nassau aen,
die dootsieck is, en quaemen om half negen te Buiren. - S.H. seide de koninck [Karel
I] had groot advantagie door de bischoppen, want die stelde hij en daerdoor had hij
veul in 't Parlement te seggen, en daerom kost hij se niet wel vallen laeten. - Less
sach mij veul aen aen de taefel en mit sorge, dat mij wonderlijcke gedancken doet
hebben, of om mit mij te gecken of om mij qualijck bij S.H., H.H. te setten of om te
sien, of ick soo mal soude sijn en pousseren mij daerdoor, hetwelcke ick mij wel sal
wachten te doen, maer eeren en respecteren die lieve dame, als sie meriteert en
haer quaeliteit toestaet.

[105]
1/11 junii maendach drie-, viermael gepurgeert; des morgens niet uyt geweest,
brieven geschreven en oovergeleit, hoe ick het mit mijne huysen in Den Haech
wolde holden, te weten dat in de Poten te vercopen en dat van Haultyn op de
Viverberch en Voorhaut te behauden en niet achten al gelt het wat minder als die
twe huysen doen souden van Haultyn, om te sien op 't gemack en frayicheit. - S.H.
wesen wandelen, doch was niet mit. - S.H., H.H. wel, en 's middachs aen taefel
gegeten, naer den eten lanck mit Less gesprooken. - Mit H.H. gespeult, en gingen
daernae wandelen om de plantage. - Des avonts yetwes ingenomen, daer ick heel
qualijck af wierde, gaf wel vijfmael oover, had wel vijf stoelgangen.
2/12 junii dingsdach ben ick mit graf Mauritz nae Culemburch geweest, om de
grevin van Nassau te besoecken, die passelijck bevonden. En quaemen des
middachs weder te Buren. - Mit S.H., H.H. gegeten, die wel waeren. - Lang mit H.H.
gepraet nae den
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Aitzema meldt dat de prins en prins Willem op 9 juni naar Vianen gingen en dat de garde de
15de uit Den Haag vertrok. De campagne was begonnen. Aitzema, Saken van staet en
oorlogh, VI, 217.
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eten. S.H. een tour om de wal gedaen te peerdt; Kleise quam hier uyt Den Haech,
om afscheit te nemen van S.H.; H.H. seide mij voor verseecker, dat den churvorst
soude te Cleeve komen, en meent alsdan in 't leger of in Den Haghe. - Madamoisel
was kranck. - Mevrau seide, dat de coningin van Engelant den prins de Gale mit
gewelt wil trauwen aen madamoisel in Vranckrijck. - Mevrau was heel vrolijck
vandaech. De vrau van Donau de jonge wil mij in drie weecken een groot secreet
seggen.
3/13 junii woensdach is S.H. wesen wandelen te peerdt. - Goring van Bruisel
gekomen, H.H., madamoisel gekust, heeft geen goede opinie van de Schotten
neffens de coninck, seit dat de coningin van Vranckrijck [Anna van Habsburg] een
heel schlechte vrau is, die sich laet gouverneren van de cardinal [Mazarin] als een
kindt; Monsieur en de prins van Condé sijn beesten. - Seid dat in Brabandt men de
Franschen niet acht, maer S.H. leger heel seer. Oock dat se den hertoch van Loraine
niet trauwen, vresen voor verraderi, was maelcontent van de coningin van Engelant,
die qualijck op hem tevreden is, omdat hij wederriet, dat den prins de Galis in
Vranckrijck soude komen, dat de coningin geerne had, die den prins geerne aen
madamoisel in Vranckrijck woude trauwen, dat het Parlement noit sal toelaeten. 't Parlement heeft de prins de Galis gepresenteert de croon van Engelandt, als hij
bij haer wil komen, [106] dat hij plat gerefuseert heeft, seggende hij woud liever
sterven als dat ongelijck aen den coninck te doen en die lâcheté. - S.H., H.H. wesen
wandelen om de cingel, seide dat de princess van Condé alle jaer van monsieur de
Chavingny ontfong 100 duisent gulden en alle de dames soo naer advenant, dat
het gemein was in Vranckrijck, en die het niet deede, passeerde voor slecht, dat de
jonge dochters nu niet soo wel wierden opgetrocken alse plachten. - Tehuys
comende, lang mit H.H. gepraet, die mij seide dat de Francen aen S.H.
presenteerden, woude hij een stadt belegeren van haer partagie, soo wolden sie
hem die eigendommelijck geven, 'twelck S.H. afgeslagen; sprack oock van de
regering, van de ondanckbaerheit van de Nederlanders en dat daer niet tegen te
doen was als patiëntie te hebben en wel te doen. - Dat Castelrodrigo geseit hadde
H.H. was tegens de vrede, twelck niet is, want Haere Hoocheiden den prins en prins
Wilhelm alletijt in gevaer sitten, 'twelck haer liefste panden en weerdste, maer eer
se eenen verachterlijcken vrede soude wunschen, dan had se liever den oorloch,
soo om S.H. reputatie als 's lants. - 's Avonts mit Less gegeten; prins Wilhelm quelde
freulen Mauritz, dat madamoisel wel aenstonde, en was lustich; Kleis seide mij, dat
de cuhrvorst verseecker comen soude. - Avonts mit madamoisel gegeten, mit
Sulestein gewandelt, die mij van den heer van Donau en freulen Mauritz sprack.
4/14 junii donderdach iss S.H. om tien uir op de coetz geseten, als hij gegeten
had, en nae Den Bosch gevaeren, waer S.H. om ses uir quam; de heer van Brederod
quam mit alle de ruyteri aen 't waeter, en in de stadt stonden de soldaten niet in file,
maer mit bataillons op de merckte en aen de poorte. S.H. reedt de stadt noch half
om en om het casteel. Aten des avonts mit de heer van Brederod. Madamoisel
brocht het mij eens tegens haer voornemen.
5/15 vriedach is S.H. om acht uir uyt Den Bosch gevaren en des middachs te
Loon gegeten, quam des avonts om achte uir in Breda. - In 't vaeren seide H.H.,
dat de prins van Talmont de pocken had gehadt, en geloofde niet dat hij noch
genesen was, wat met
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mépris en toornicheit. - Sprack H.H. oock van de religie, van 't ordeel, van
d'opstandinge, en was niet mit mij eens, seide, freulen Mauritz is oock van dat
gevoelen; en waeren S.H., H.H. wel.
6/16 saeterdach is S.H. voor middach niet uyt geweest, doch des naemiddachs
81
wesen wandelen in 't bosch van sapyn . - Ick sprack mit Less en H.H., die heel
beleeft sijn. - Des avonts aen 't hoff gegeten, quelden freulen Mauritz.
7/17 junii sondach is S.H., H.H. in de kerck geweest; S.H. had een swart kleet
aen, dat tegens sijn gewoonte is.

[107]
Des naemiddachs lang mit H.H. gesproocken, daernae mit madamoisel, oock mit
juffer Zevenaer, die mij seide van Wickfort en de landtgravin van Hessen en haer
dochter. - Mit S.H. in den hoff wesen wandelen en S.H. gedragen. - Des avonts mit
madamoisel gegeten; prins Wilhelm seide mij van sijn rancontres mit Danoy, van
actiën van de ruyteri te Maestricht en sijn desseins, en was heel wel mit prins
Wilhelm. - Grandperyn seide mij, dat Sara wechgaet van madamoisel.
8/18 junii maendach mit prins Wilhelm voor de poort geweest, als hij nae Waelwijck
ginck. - Mit S.H. om de stadt gereden. De prins van Talmont die quam van Bergen.
S.H., H.H. tracteerden hem passlijck cyvijl. - Mit de vrau van Dona lang gepraet. Mit
S.H., H.H. wesen wandelen in 't Lijsbosch. Destraede mit noch twe Fransche
edelluyden uyt Vranckrijck gekomen. - Groote misvertrauwen hebben de Spaensche
tegens duc de Lorraine, seid de schaut van Rosendael, en dat hij malcontent tot
Bruessel is gekomen. - Mit madamoisel gegeten; de heer Huygens gekomen, de
andre heeren staeten oock.
9/19 junii dingsdach mit S.H. in de hoff geweest, die daernae bij de gecommiteerde
van Haere Hoochmogenden ginck in 't huys van de heer Huygens, Comandeur,
Wimmenum, Bicker, Rindswau, André, Van Santen, Vosbergen, Huygens, Musch.
- S.H., H.H. bij Haulterive gegeten; nae den eten quaemen de heeren staeten bij
H.H. - Ick ginck bij vrau Falckenhaen. S.H. reedt weder in de hoff wandelen. Destrade
quam mit monsieur Brame en noch een edelman van den cardinael Mazaryn. - Adt
's avonts mit madamoisel, die mij dien dach heel cievijl tracteerde en sach mij dicwils
aen; des avonts speulde ick mit de steen, en sach madamoisel toe.
10/20 junii woensdach is S.H. in de hoff wesen wandelen, en is gemonstert te
Breda. S.H. heeft Destrade gesproocken, daernae de heeren Staten. - Prins Wilhelm
wedergekomen van de ruyteri. - Des naemiddachs visiten gedaen bij Ferie, ende
mijne brieven geschreven nae Duytslandt. - H.H. des avonts gesien, mit prins Wilhelm
gegeten, die heel beleeft tegens mij is en tegens Talmont heel froid. - Ick kreech
een brieff van Casembroot van de obdracht van de beide huysen in Den Haghe van
82
Haultyn saliger .

[108]
S.H. gaf mij de lieste van 't heele leger en veranderde om mijnentwil de regimenten,
gaf Hettinga oock een troep te comanderen, en waeren de troupen de
81
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Fransche brigade 72 compagniën, d'Engelsche 70, de Duytsche 68, Brederod 52
compagniën.
11/21 donderdach ben ick bij de heer André geweest, die seide mij dat Coopal
had geschreven, dat den aenslach noch in goeden termines stond en dat het noch
soud gelucken, begeerde den gouverneur [Pedro de la Cotera de Gusman] gereet
83
volck te hebben. - Hij sprack mij weder van d'Oostvriesche saecken . - Daernae bij
de heer Huygens geweest. - Mit S.H. gegeten, die de heeren staeten te gast had.
Bicker sadt booven S.H., waeroover S.H. heel qualijck tevreden was. - André seide
mij, dat Coopal gekomen was en dat Vranckrijck 3000 peerden presenteerde op
4000 man wedrom daernae te voet. - Des naemiddachs mit H.H. gepraet. - S.H. in
den hoff wesen wandelen en kreech tiding, dat prins Philips Lépine hadt
84
geassassineert en dat mit sijn sessen, Lespine alleen sijnde, waeroover een yeder
seer bedroeft was. - H.H. prees alleen dese actie; een yeder was van een ander
gevoelen, S.H. selfs; daernae mit Sell gepraet, was vriendlijck, die het oock niet
aenstonde.
12/22 vridach in de kerck geweest; madamoisel wasser oock, en preeckte den
predicant heel wel. - Brieven geschreven nae Den Haghe. - Op 't hoff gegeten, nae
den eeten mit H.H. gepraet. - De Rijngraef quam te Breda mit een deel colonels. Het werck van prins Philips trotteerde den gheheelen dach. - De staeten waeren
van 10 uir tot 12 bij S.H. en des avonts om 6 uir wedrom. - Graf Mauritz sprack mij
van des graf van Solms sieckte en wold mij uythooren, of ick oock nae de plaetz
van de general van de artilleri soude staen, sloech Beverweert voor en sijn broeder,
maer vraechde niet, wat ick woud doen, seid dat de graf van Solms voor sijn soon
bidt het regiment en de compagni te peerdt. Graf Mauritz meint, dat de Rijngraf soud
te Maestricht komen en ick, de heer van Donau dan te Sluys.

[109]
Bij de vrau van Brederod geweest, die mij oock van haer broeders sieckte seyde. Ick nam pillen in. - De prins van Talmont nam afgescheit van mevrau, kuste haer
niet, en ginck heel coeltjes toe. Aen Sell seid hij haest gantz niet. - Des avonts bij
Haulterive gegeten.
13/23 saterdach 10 mael wel gepurgeert. - Op het hoff gegaen om half 12 en daer
gegeten, en ginck niet mit prins Wilhelm bij Verneul, omdat S.H. gantz alleen aen
taefel was, die niet heel wel was. - Crock seide mij, dat S.H. gisteravont gantz niet
spreecken kost oft eenighe rechte antwoort geven, als hij hem sprack van Antwerpen,
en datter maer 500 man te Zwijndrecht sijn en weinich volck in 't casteel en bij de
brug;
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der is een plaetz nae Rupelmonde toe, die heet Backersveer. - S.H., H.H. wesen
wandelen in 't Mastebosch. - Wedergekomen sijnde, ginck ick bij de heer André,
die mij seide dat alles noch wel stond en dat den gouverneur begeerde ons volck
soude te Tournhout komen, en daer soude hij sijne beyde soonen ooverleveren tot
verseeckering, en soud de groote poorte opendoen, opdat ons volck daerin quam,
en begeerde hoe eer hoe liever. - Doch S.H. wil vast gaen, en of den aenslach
85
misluckte, soo wil hij de stadt belegeren en tot dien einde hebben 3000 Fransche
ruyter en 4000 Fransche soldaten, daer tegen den 7 julii antwoort op verwacht wort
86
van Monsieur door monsieur d'Estrade, die tot dien einde 3 brieven in schiefer
heeft laeten afgaen, off één off twe gevangen wierden. - Doch mij dunckt, dat het
teseer gehazardeert wort en dat men de occasie behoorde waer te nemen, dewiele
die sich presenteert, geen tijt te verliesen, oock den gouverneur geen tijt te geven
om sich te bedencken, wat fault hij doet, oock door vreese te veranderen, dewiele
het sooveule menschen weten. Sulcke dingen moeten haest geschieden, dewiele
het wel twintich persoonen weeten, 2 burgemeesters, 2 papen, gouverneur, major,
9 staeten, S.H., Sulekum, H.H., prins Wilhelm, ick en noch andere in de stadt
[Antwerpen] neffens Coopal. - S.H. wil in persoon bij den aenslach sijn.

[110]
André gaet heel confident mit mij, spreeckt vrie en oprecht, soodat ick mij op hem
kan verlaten. Seide mij wat Musch geseit had. - Prins Wilhelm heeft mij geseit, als
hij uytreede, woude hij mij de eer en genade doen, laeten 't mij weten en nemen mij
mit hem als een diener en goedt vrundt. - Tehuys gegeten en niet op 't hoff.
14/24 junii sondach mit S.H. in de kerck geweest. - Mit de heer van Brederod
gegeten, die noch niet wost van de aenslach op Antwerpen, wost alleen van de
3000 Fransche ruiter en de 4000 soldaten, dat men die begeerde van Monsieur. Sprack van H.H. conduicte neffens prins Wilhelm, oock dat het nu beter tuschen
haer beide stonde, van de douari van H.H., die van 10.000 gulden verbetert is tot
50 duisent gulden en dat mede door intersessie van prins Wilhelm. - Wost oock niet
wel, waerover de disgratie van den prins van Talmont was gekomen, seide, men
moet S.H. dochters niet opwachten als andere dochters; hij moet yemantz kiesen
en seggen hem, ick geeve u mijn dochter. Soo moet men dan voorsichtich gaen en
wachten sich wel om yets te laeten mercken daermede ghij sout tonen madamoisel
op te wachten off lieff te hebben, doch blieven in respect, eeren se en respecteren
se meer als andere. - Mit de vrau van Brederod gegeten. - Wedrom in de kerck
geweest. - Mevrau nae de predicatie gesien, daernae lang mit madamoisel gepraet,
en noemende de prins Talmont, wierd se wat root en was wat défaict. - Des avonts
niet gegeten, sprack meester Hendrick, die ick mijn noot seide, nam weder 10 pillen
87
in. - Prins Wilhelm seide mij hij had een sandtcloot gehadt, was in pericel geweest
om die te laeten ofsniden, doch wierdt door een quacksalver in drie daegen genesen,
had alleffenwel daer noch altemitz pijn aen. 15/25 junii maendach heb ick 10
stoelgangen gehadt van de 10 pillen en ginck eerst om half 12 booven. Veuglyn
seide mij, dat [111] de Françoisen te Cortrijck perickel
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liepen om geslagen te worden, omdat de Spaensche mit 30.000 man daerbij lagen
en sie in quartieren verdeelt; daernae wierdt geseit, dat de Spaensche wel 4000
man te voet meerder hadden als de Francen, doch de Franschen meer ruyteri als
de Spaensche. - Aen S.H. taefel wierdt geseit, dat de Spaensche een brug hadden
ingenomen op de Françoisen op de Lys tuschen Meenen en Cortrick, waerdoor de
Françoisen de rivir was benomen. - Ick ginck naemiddachs tehuys lesen, ginck
daernae bij de vrau van Brederod, adt des avonts op 't hoff; S.H. noch H.H. niet
gesien. S.H. had medecijn genomen; H.H. had het graveel. - De vrau Varyck is op
't hoff gekomen tot madamoiselles gouvernante. - Graf Hendrick quam van Hulst.
16/26 junii dingsdach is S.H. te peerdt wesen wandelen, die heel swack was en
kost qualijck op het peert blieven sitten. - Graf Hendrick sprack mij van de generael
van de artilleri plaetz, die ick seide S.H. te eischen, 'twelck hij mij oock riedt, omdat
ick dan niet als volontair soude sijn, maer hebben een charge van 't leger; oock
stond ick op de trap van veltmaerschalck, dat als yemantz van qualiteit had, ick
hetselfde wel mochte misgaen. - Bij de heer Bicker geweest, die mij seide hoe
Sweden soo een slecht landt is, dat onse dorpen beter sijn als haere steden en dat
Stockholm niet soo goedt is als Naerden, dat men 3 daegen reist door boschen
sonder een huys te sien als om te pleisteren, een groot landt, doch arm landt, daer
niet is als dat uyt Duytslandt is gekomen, en was heel beleeft tegens mij. - Bij
Haulterive gegeten. - S.H. wesen wandelen in 't Liesebosch, en waren de staeten
mede, en was S.H. wat beter als des morgens. - Dechands gesproock des avontz,
die mij seide van de generaelplaetz van de artilleri.
17/27 junii woensdach is S.H. tweemael dess morgens uyt geweest te peerde. S.H. had de staten ondtboden, doch seide haer nietmetallen. - Bij de heeren staeten
gegeten, en waeren vrolijck. - De heer André seide mij S.H. had aen Catz geseit hij
woud Antwerpen aentasten, sonder antwoort van de Françoisen te verwachten, mit
Staetenleger alleen, oock sonder nae Coopal sijn aenslach meer te dencken ofte
op te wachten.

[112]
S.H. had oock voorgeslagen om de graf van Solms soon het regiment van den
vaeder oover te dragen, dewiele de vaeder oldt en heel sieck was. Sommige heeren
waeren daertoe gesint. Bicker schudde het hooft daeroover, als het S.H. voorstelde.
- S.H. ginck wandelen mit de koetz nae Grimhuysen; mit H.H. gewett oover de
belegering van Cortrick om een schilderi. - Ick kreech quaede tijding van de
graefschap Dietz door 't Sweedsche leger. - Ick was bij Rintswoud, Van Santen;
Catz, Musch waeren niet tuis. - Mijn steen en bloetsweer brack desen nacht deur.
18/28 donderdag mit S.H. wesen wandelen, bij Vosbergen geweest, Destrade.
Op 't hoff gegeten. Mijne brieven naer Duytslandt beantwoordt. S.H. is passelijck,
niet soo wel als gisteren, doch naemiddachs in de koetz is S.H. wel geweest, en
waeren H.H. en S.H. wandelen. - Ick had wel seuven stoelgangen en bevond mij
nu beter als tevoren, hed loopen hout op en de sweer is heel doorgebroocken. - Op
't hoff gegeten; madamoisel was lustich en vrolijck; H.H. de prins de Galis soud mit
de coninginne van Sweden trauwen.
19/29 vriedach in de kerck niet geweest, maer mit S.H. wesen wandelen nae
Ginneken en een wijl tijts de misse sijn [zien] doen. - Sibille seide mij, dat H.H.
sooveul goedts
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van mij sprack en heel wel mit mij tevreden was en veul van mij hielt. - De heer van
Brederode seide mij, dat H.H. gesproocken van de graef van Solms swackheit en
of hij quam te ooverlieden, dat se dan mijn persoon tot de plaetz als generael van
de artilleri wedrom ordonneerde. Ick seider niet veul op, doch meine dat het geen
quaet teycken is. - Hij seide oock graf Mauritz woud nae het gouvernement van
Maestricht staen en dat S.H. de acte van colonel op de graf van Solms soon al had
geteyckent. - Bij Haulterive gegeten. Bij de heer van Brederod wedrom geweest,
daer geseit wierd graf Mauritz had de grevin van Hanau aengesproocken, dat se
sijn amours bij de landtgravin [Amalie Elisabeth van Hanau-Münzenberg] woud
recommenderen. - S.H. in den hoff wesen wandelen. - Een brieff gekregen van
Crack oover de correspondenti van Crack en Aluva en de heeren van de steden. Ick heb op 't hoff desen avondt niet gegeten. Mit heer Huygens in den hoff gewandelt,
die mij seide dat Musch 5 tonnen goutz in Hollandt had leggen ahn landt.
20/30 junii saterdach is S.H. niet uyt wesen wandelen. De heer André bij mij
geweest, die mij seide dat nae lange deliberatie is goedtgevonden, dat men soude
verwachten de antwoordt van de Françoisen, en of sie niet willen volck schicken,
soo wil S.H. de belegering van Antwerpen alleen bij de handt nemen, versoeckt tot
dien einde burgers uyt de steden, om die in de frontiren te leggen en meerder
compagniën uyt de steeden te lichten tot het belech van Antwerpen, 'twelck aen de
Brabantse [113] sijde soude hebben tot circuit bij de ses uiren, doch soude men het
mitdertijt op vierdehalf brengen, en aen de Vlaemsche siede derdehalf uir. Coopal die schrieft noch all, dat de saecken in goeden termenis staen en dat alles
noch soo blieft als tevooren, versoeckt maer uytstel, totdat de maen afneemt, dan
Cotera, was nae Dendermonde gegaen. Doch de heeren en S.H. selfs die hebben
weinich gelooff in Coopal en hauden het voor geckerni. - Beverweert wees aen
Gleser Coopal en geckte mit hem, soodat ick mene dat sie beyden oock van den
aenslach weten. - De gecommiteerden van Haere Hoochmogende aten bij Haulterive,
graf Mauritz, graf Hendrick en ick; H.H. ginck in de predicatie tot voorbereiding van
't heilige nachtmael. - Bicker maeckte mij veul complimenten mit presentatie van
sijn dienst en vanweghen sijn stadt, seyde, wij hoopen noch eens de occasie te
hebben ende gelegentheit om 'tselfde te betonen en in 't werck te stellen, waer ghij
u op meucht verseeckeren; 't sijn geen woorden, maer het iss inderdaet soo, en ghij
sult het bevinden. - André seide mij ick stonde in de approbatie van Bicker en van
de andere heeren, soodat se goedt betrauwen en gevoelen van mij hebben ende
bij de gelegentheit het sullen toonen, maecken meer werck van mij ende staet als
van Brederod. - Ick badt André onder de handt ende heel secreet te vernemen,
waer de heeren souden toe geïnclineert sijn, als de graf van Solms quam te
ooverlieden, mit de plaetz van generael van de artilleri, doch mij niet te melden in
't geringste, ofte hem daeraf gesproocken had ofte vermaent. N.B. - All wordt het
trèves, die plaetz alleffenwel te eischen en dat om op de trap te staen van
veltmaerschalck, en soo 't anders niet en kan, sonder tractament die te begeren
88
ende aenveerden . - S.H. prins Wilhelm quam weder van de ruyteri die hij besien
heeft,
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was in Den Haech geweest bij de princes-royal. - De heer van Blesjesgraef seide
mij, dat S.H. credijt soo groot hier niet meer was en dat, als de heeren edelen yets
voorstelden, dat de steden het dan niet doen wilden. Delft was een van de
principaelste muytmaecker. - Amsterdam hadde Noort-Hollandt; Dort, Leyden,
Haerlem, Tergau die hielden het oock veultijts tesaemen. - Hij seide, bij de heer
Bernevelts tijt was het soo niet; die beschreef te hebben uyt iyder stadt wyn hij wilde,
en dan leide prins Mauritz en de heer Bernevelt de saecken mit malckanderen oover,
en deden bij die van Hollandt wat sie wilden, soolang sij [114] beiden eens waeren.
Daernae quaemen quaede lieden, die sochten se om haer eigen profijt van
malckander te scheuren en misverstandt tuschen haer beyden te sayen, daeruyt
groot onraedt iss onstaen, als het heeft gebleecken.
- Op 't hoff gegeten, bij den predicant Reness noch des avontz geweest, om hem
aen te dienen dat ick mede te naechtmael begeerde te gaen, die mij veul van de
Illustre School sprack die S.H. te Breda opricht. - S.H., H.H. waeren wandelen in 't
Mastebosch, en seid H.H. dat het freulen van Hessen ongelijck had, dat se den
hertoch van Lunenburch niet en begeerde, all heeft hij een bucheltjen, wandt hij is
een mechtich heer, heeft groote landen en iss rijck. - H.H. sprack mit graf Mauritz
en mijn van de tytel als hertooch vanwegen ons huys, daer ick geen sinn aen heb,
uyt oorsaeck omdat ick noit uyt dit landt meine te gaen en dat ick daeraf verseeckert
was, dat ick hier alletijt soude blieven; H.H. keef daeroover en seide men most sijn
staedt soo vast niet maecken op wereltlijcke dingen; der kost licht veranderinge
koomen. Wy [wie] weet je of se ons niet eens allegaer wechjaeghen. Ick seide, ick
spreeck menschelijckerwijse, gelijck de saecken nu staen; bij Goode iss het alless
mogelijck, en seide haer het exempel van coninck Balthasar. Oock seide ick, het
quaeme daertoe, dat hier veranderinge quame, dat wij uyt het landt moesten, soo
solde ons dien tytel niet helpen; die se ons nu willen tewege brengen, die solden
de eerste sijn om ons te onderdrucken, want dat wij in consideratie komen, dat iss
alleen omdat wij in dese landen in aensien sijn; is dat wech, soo sullen die luyden
die ons nu doch niet genegen sijn, heel verachten ende soucken te rouineren; liever
te sterven als in sulcken gelegentheit nae booven in Duytslandt te gaen. - Ick seide
oock, den graf van Oldenburch die is het gepresenteert, die soo rijck en oldt geslacht
is, die slaet het wel af. Den graf van Oost-Vrieslandt, die soo machtich, begeert het
oock niet. Ick geloof dat die soo wel op haer huys letten als graf Hans Ludtwich,
soodat ick bij mijne opinie blief hetselve niet te begeren ofte aen te nemen, ofte het
moste sijn dat H.H. het heel goedt vond en mij daertoe riedt en S.H. mede.
21 junii/1 julii sondach het heilige avontmael ontfangen, daer S.H. en H.H. 'tselfde
oock ontfingen, prins Wilhelm niet. - Der quam tijding, dat Cortrijck sich aen de
Françoisen had oovergegeven tuschen donderdach en vriedach 18/28 en 19/29
junii. - Prins Wilhelm seide, dat hij en een ander op een nachtmaeldach, beyde
ontfangen hebbende, [115] sich randevous gaven en vleeschelijcke conversatie
hadden, en om die reden deed hij nu het nachtmaehl niet, omdat hij een aenslach
en voornemen op iemantz hadde, om die nae sijn wil te kriegen. - S.H. en H.H.
waeren niet in de kerck. - Reeden daernae mit de coetz wandelen. - Des avonts op
't hoff niet gegeten.
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22 junii/2 julii maendach iss S.H. wesen wandelen, en seid mij de heer van Donau,
de ritmeester, dat sijn broeder de colnel niet soude staen nae Sluys, al wierde het
vacant, want sie hadden yetwes anders voor, dat soude men haest sijn [zien], hier
of buyten 't landt. - Veul rieden mij om nae de plaetz van generael van de artilleri
plaetz te staen. - Grovestein seide mij, dat Sjouck Burmania en Ulb Aluve harde
woorden hadden gehadt en dat se nu heel oneens waeren ende gescheurt, als de
Aluva en Eissinga oock. - S.H., H.H. reden mit de koetz wandelen. - Desen avont
nam ick pillen in, om te purgeren.
23 junii/3 julii dingsdach. S.H. iss te peerdt in den hoff wesen wandelen. - Ick heb
sachtjes gepurgeert 8 off 9 mahl. - Ick adt bij Crock mit graf Hendrick en was den
heelen naemiddach in de hoff, dahr die heeren Van Santen en André bij mij quaemen,
die mij seiden dat men noch niet geresolveert had. - De heeren wierden jalours van
S.H. en de heeren uyt Hollandt, meinende dat se het all mit malckander hadden
vastgestelt en alles wat se deden, dat het maer was om goede myne te toonen.
Somige seiden dat Hollandt niet begeerde dat men te velde soude gaen, en Bicker
was bij S.H., die seide sulckx tennaestenbij van S.H. verstaen te hebben. - S.H. had
die heeren van Hollandt een revers gegeven, op wat conditiën dat men Antwerpen
soude tracteren, als het S.H. in kreech. - S.H. en H.H. wesen wandelen in de coetz,
en wasser geen goede tijding uyt Engelandt voor den coninck, en de Schotten
hielden het oock niet mit hem, maer mit het Parlement en Covenant, en was H.H.
niet wel tevreden op de coningin van Engelant, seggende si was oorsaeck van alle
quaedt en soud den coninck noch om sijn rijck brengen, en was heel ontstelt oover
'tgene de coningin ahn den prins de Galis wil doen door Germyn. - S.H. was
passelijck; op het hoff gegeten, nae den eeten mit juffer Crock gepraet.
24 junii/4 julii woensdach is bededach. Remon quam sondachs van Cortrijck door
Contrebutielandt mit 15 man alleen, dich voorbij Brug. - S.H. in de kerck geweest.
Remon vertelde de belegering van Cortrijck, daer de Spaensche gantz niet gedaen
hebben als een straetagema om haer leger te retireren door 2 daghen stilstant van
wapenen.

[116]
Remon brocht antwoort op het voorgaende van monsieur Du Brème en verseeckerde
secours van 3000 peerden en 3000 te voet, mitz dat in die plaetz die wij mit haer
hulp innaemen, men de catolijcke religie soude laeten, gelijck die te Maestricht sijn
getrackteert. - S.H. naemiddachs niet in de kerck, en waeren de heeren staeten bij
S.H., doch H.H. was in de kerck, en wolden de heeren die vrieheit van religie niet
toestaen oft op sich nemen, maer schicken drie heeren nae Den Haghe, om dat mit
die Staeten-Generael oover te leggen en vandaer in de provintiën, dat lang werck
soude geven, en liep den soomer deur sonder yet uyt te richten, en waeren de
89
heeren Heumen,... , André. - Om vijf uir quaemen de heeren weder bij S.H. en
seiden hem, dat de besendinge nae Den Hage te lang sold aenlopen; men soude
selfs yetwes bij de handt nemen mit de troupes van den staet, en wierd den Maeskant
voorgeslagen en Gelder, doch S.H. hadder geen treck nae, en solden de heeren
sich derop beslaepen. Bicker was
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bliede, dat hij sach dat dat van Antwerpen een stuyt kreech, en riedt seer om de
Francen of te seggen en mit der Staeten leger yetwes te beginnen. - S.H.
complaceert Hollandt; oock is hij swack en betraut sich dat werck niet, en daerom
gelooff ick niet, dat S.H. dit jaer yetwes sal aenvangen ofte in 't werck stellen. Amsterdam seit geeft men Antwerpen kercken, soo willen sie 2 papistekercken
t'Amsterdam bauwen, om de cooplieden te Amsterdam te holden, die anders nae
Antwerpen solden toegaen. - De heer van Brederod seid hij geloofde niet dat men
yetwes solde aenvangen, dat S.H. te swack was om yetwes uyt te richten, dat hij
nu tegen H.H. heel kinddelijck is en wil haer geen gehoor geven; sie moet S.H. nu
nae de ogen sien en durf haest niet spreecken; H.H. had geern dat prins Wilhelm
in de vergaedering quam en een of twe van de principaelste heren, doch S.H. wil
het niet doen. - 't Leger verderft heel in de schepen, loopen veul wech, en iss
niemantz bij het leger van hooftofficiren. - Op 't hoff gegeten; freulen Mauritz seid
dat die haer traut, die sal gewisselijck haer maechdom kriegen. - Madamoisel seide
sie vergaf wel haest yetwes, doch sie onthielt het lang en vergeet soo licht niet,
meinende freulen Mauritz. Prins Talmonts edelman hier. - Coopal schrieft noch, dat
alles wel staet, wil de twe soons hier leveren, doch den gouverneur wil den man
van Bergen spreecken, en die wol der niet henen gaen uyt vreese van sijn cop.

[117]
25 junii/5 julii donderdach bij de heer van Heumen geweest, Ruisch, Herbertz,
Wimmenum. - De heer André seide mij, dat desen dach sijn de heeren bij S.H.
geweest, en nae lang ooverleggen is goedtgevonden geen van de heeren te schicken
nae Den Haghe, maer aen Destrade te presenteren 3 à vier kercken, maer meerder
niet, en soo Franckrijck dat niet wilde doen, dat de Staeten nievers toe kosten
verstaen en elck sijn best doen, en sloeghen Destrade de Maeskant voor of Guelder,
daer hij seer oover gealtereert is en sal een reis nae Vranckrijck doen, om de coningin
90
daeroover te spreecken . - Ondertuschen iss geresolveert mit het leger te marcheren
en sijn [zien] of men de Mariaschans, de Peerle of Verbroeck niet sal kunnen
91
bemechtigen, oock Dendermonde, om niet heel osijf te sijn en het leger op de
schepen te verderven. - Huygens seide mij oock, dat men haest soude marcheren
en yetwes voornemen in korte daghen. - Desloge seide mij, als dit landt trèves wil
maecken en geen vreede, soo sal Vranckrijck aen dit landt geven 3 miljoen des
jaers en verobligeren sich, als dit landt weder in oorloch geraeckt, alsdan oock weder
in oorloch te treden, mitz dat dit landt 'tselfde aen Vranckrijck belooft. - S.H., H.H.
wesen wandelen. H.H. had die tijding oock aengaende de coningin en de prins de
Galis, dat hij soude desadvoueren wat de coninck gedaen had mit het Parlement,
oock dat de koninck niet wel mit de Schotten staet en dat de Schotten het mit het
Parlement holden, was heel qualijck tevreden op de coninginne. - Op 't hoff gegeten
en gewandelt, de heer Huygens genacht geseit, die
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mij nochmahls seide van haest te marcheren en dat Destrade nae Den Haghe was,
om alles mit den ambassadeur oover te leggen en daervan rapport te doen.

[118]
26 junii/6 julii vriedach ben ick niet in de kerck geweest, ginck mit S.H. wandelen in
den hoff; daernae ginck ick mit Greving wandelen, die mij seide dat de coninck aen
de prins de Galis belast had in Vranckrijck te gaen, dat de coningin alles woud
wagen en gaen daernaer in een clooster, als 't niet geluckte. - Ick was in den hoff,
daer 4 heeren staeten oock quaemen, en prateden mit malckanderen. - Ick adt bij
Vernuil. - Ginck bij de Groteperyn, die mij alles noch vertelde en dat Less niet mit
prins Talmont verlooft was; H.H. noch seer quaet, dat noit en sal vergaen, prins
Wilhelm, S.H. oock; riedt mij wieselijck daerin te dragen en mij wel voor te sien en
in generley manir mij ietwess laten mercken mit woorden ofte gesten, wandt het
soude mijne totale rouijne wesen. - En als se Less geseit had, dat ick se wel lieden
mocht, had se beginnen te lachen; H.H. weinich haer en cort. - Dat ick wel bij H.H.
stonde en soo wel als yemantz, dat se noch noit op mij had gekeven, dat se meest
van alle werelt doet; daerom moet ick het wel menageren. - Less had haer geseit,
92
dat se mit graef Hendrick soude getraut hebben . - Mit S.H., H.H. wesen wandelen,
die Goring had gesproocken, die veul wost te seggen van de quaeden toestandt
van de Spaensche; hebben Haere Hoochheiden in 't Haechjen geweest en muysijck
gehoort. Ick sprack een weinich mit Less en seid haer van 't leger. - Op 't hoff
gegeten. Grooteperyn meinde ick solde verseecker Albertine hebben off Lessje
selfvers.
27 junii/7 julii saterdach is S.H. wesen wandelen te peerde in den hoff; ick ginck
de oude Goring aenspreecken, die mij sijn verlies en armoede vertelde. - Ick adt op
't hoff; Crock meinde als S.H. Antwerpen belegerde, die stadt soud niet lang
tegenholden, solden oock ghene Spaensche soldaten in willen nemen. Meint men
solde den Spaenschen de brug afnemen en most men nae Backersveer gaen. - In
den hoff gelesen, daer Deschands mij van des princen van Talmontz edelman
vertelde en hoe hij beklaechde sijns heeren ongeluck, dat sijn heer hem niet wolde
seggen, waerom sijn disgratie quam, en quam nu heel te ongelegener tijt, nu de
graf van Solms soo sieck en der veul officiën en chargen sullen vacant worden.
Nota bene, wacht u voor diergelijcke en selfde rancontre, want ghij kunt u saecken
daer [119] niet goedt mit maecken, maer ter contrari u van 't hoff jaegen, in disgratie
brengen en uyt haer presentie. - Ick sat mit prins Wilhelm in de coetz, en spraecken
van de Fransche saecken ende 'tselfde hoff. - Ick adt t's aevons bij de heer van
Brederod, die meinde men solde haest opbreecken. - Destrade iss uyt Den Haeghe
wedergekomen, seit dat den ambassadeur en dingsdach sal komen, en meint dat
men mit hem sal eens worden oover de kercken te Antwerpen.
28 junii/8 julii sondach. Desloge seide mij, dat den ambassadeur volckomen macht
hadde en dat hij meinde hij solde sich mit de staeten veraccorderen oover het point
der geestelijckheit en kercken van Antwerpen. - S.H., H.H. in de kerck geweest.
S.H. gheeft mij een voorschrievens aen monsieur de Turaine. - Op 't hoff gegeten.
Prins
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Wilhelm seide mij vantselfs, als de graff van Solms compt te sterven, dan moet ghij
generael van de artilleri wesen. Ick seide, mijnheer, als ick u woort heb, soo gae ick
vast, 'twelck hij mij belooffde, soodat ick nu niet daeraen twijfele. Ick seide, mijnheer,
ick heb al voor vier, vijf daeghen in de wil gehadt U.H. daeraf te spreecken, doch
heb niet gedorst, omdat hij U.H. oom iss, vresende ghij solt het qualijck vinden; hij
vraechde mij, off ick all aen eenighe van de staeten had gesproocken off geschreven
onder de handt, oft se het mij wilden geven, als den graf van Solms quam te sterven.
Ick seide, mijnheer, ick sal niemandt spreecken als S.H., dan die het S.H. toe wil,
die sal het doch hebben, en U.H. Ick heb noch aen niemantz daeraf gesproocken
als nu aen U.H.; der sijn wel veul lieden die mij gesondeert hebben, off ick dernae
staen solde, doch ick heb altijt geseit, ick weet niet; S.H. sal dat ordonneren die het
hebben sal. Op 't lest seide ick, als het soo komt dat de graf van Solms kompt te
sterven, soo sal ick strackx bij U.H. gaen en bidden mij een goedt woort bij S.H. te
verleenen, 'twelck hij mij beloofde te sullen doen, soodat ick meine dat ick seeckers
gae, want dat van den heer van Brederod en dit komt oovereen. Ick badt prins
Wilhelm, als hij eenich commandement apart kreech, dat hij mij doch bij sich solde
93
nemen. Ick soud hem wel obwachten. Hij... , als Cabauterti sterf, soo moet ghij bij
de artilleri wesen en generael van de artilleri worden.

[120]
Daerop volchde 'tgene hiervoor geschreven. Madamoisel seide mij, dat madame
Catrine hier niet komen soude, seide, segt het niemantz, want 't iss een secreet. Ick seide prins Wilhelm, die plaetz soud recht voor mij sijn, want dan had ick wat te
doen en amploy in 't leger. Nu ben ick maer een volontair, als S.H. mij geen quartier
geeft. Dat iss waer, seide prins Wilhelm, ghij moet generael van de artilleri wesen.
- De heer André schrieft mij, dat S.H. de staeten geseit heeft, dat Destrade hem
gerapporteert, dat den ambassadeur sich mit de Staeten wil veraccorderen oover
de kercken en dat hij dingsdach selfs sal hier komen om 't vast te setten, en alsdan
sal men strackx marcheren in Godes naeme, doch den dach is niet vastgeset. S.H. is mit de koetz wesen wandelen mit twee peerden, sprack van 't leger aen de
Swaelve te laeten komen of te Getruydenberch of te Bergen, soodat het haest sal
gelucken. Sprack oock van die forten die de viant heeft, van haer sterckte en
besetting, om Hulst leggende en bij Antwerpen. - Ick sprack de heer André die mij
'tselfde seide 'tgene hij mij had geschreven, en dat d' ambassadeur soude komen
dingsdach. - Seide mij oock, dat Tienen, spreeckende van den graf van Solms doot,
seide, de charge van de artilleri die moet graf Wilhelm hebben; en dat seide den
heer van Heumen en andere van de heeren staeten oock, soodat ick meene, als
het soo wijt komt, dat ick geen swaericheit sal hebben. - De vrau van Brederod
prees mij, dat ick soo discreet was tegen de dames en dat ick in haer presentie niet
vuil sprack, gelijck sommige doen.
29 junii/9 julii maendach is S.H. wesen wandelen. De heer André seid mij, dat
alles bleef staen op de komste van de ambassadeur van Vranckrijck en dat Coopal
schrieft, dat alles noch blieft in voorigen staet, en verseeckert noch goede uytkomst,
dat hier nu weinich wort geacht. - Den Rijngraf seide mij S.H. had hem geseit hij
woud geern
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hebben, dat hij nae het gouvernement van Maestricht soude staen, als den graf van
Solms quam te sterven, en dat ick het generael van de artilleri soude krighen. Rummen seide mij hetselfde, alsoock dat den prins Talmont woud quiteren, als hij
het gouvernement van Maestricht niet kreech, en gaen weder nae Vranckrijck, oock
dat prins Wilhelm geseit had, ick sal den prins Talmont mit een pistool door het hooft
schieten, als hij soo continueert.

[121]
Dat prins Talmont mevrau placht mama te heten en ontfinck haer benedictie des
avonts en was heel wel aen 't hoff, als hij het koste wenschen, 'twelck hij in Den
Haghe selfs geseit heeft. - Rummen meint dat prins Talmont in Vranckrijck komende,
sal papist worden en trauwen datelijck. - Ick was bij juffer Merode en Grandperyn,
schreef een brieff ahn haer man nae Dort. - S.H., H.H. wesen wandelen in 't
Mastebosch. - Bicker iss wedergekomen mit goede resolutie van de gecommitteerde
raeden aengaende de belegering van Antwerpen. - Prins Wilhelm gaet morgen nae
Waelwijck. - Mit H.H. lang gesproocken van de coningin van Beemen.
30 junii/10 julii dingsdach de heer André schreef mij een brief, dat alles noch stond
in vorigen termines aengaende de belegering van Antwerpen en dat de heeren
staeten morgen mit de ruyter nae Bergen op Soom souden gaen. - S.H. in den hoff
wesen wandelen. Bij Ferie geweest. - Op 't hoff gegeten en Less armen dicwils
gesien. - Bij den heer van Brederod geweest, die mij seide dat het heele leger soude
oovergaen in Vlaenderen, marcheren nae Maldegum, om een feinte te maecken
en den viandt van Borcht te locken, en als hij van daer is, dan all de ruyteri en 4000
mussquetiers geschickt mit prins Wilhelm achteruyt, om Burch mit gewalt te
amporteren en alsoo sich meester van de sijde van Vlaenderen te maecken, en
daernae aen de Brabantsche siede te gaen, om sich oock daer vast te maecken.
Graf Hendrick seide, dat Picolomini mit 6000 man gekomen was tot Antwerpen in
Brabandt, Beck in Vlaenderen; H.H. seide 'tselfde oock. - Prins Wilhelm ginck nae
Waelwijck; reedt wat mit hem. S.H., H.H. wesen wandelen in den hoff; d'ambassadeur
van Vranckrijck quam. Op 't hoff gegeten.

[123]
Julius. - 1/11 julii woensdach is S.H. prins Wilhelm mit al de ruyteri door Breda
gemarcheert, en meenden H.H. de ruyteri gesien hebben, doch wierdt belett door
de deliberatiën van S.H., de heeren staeten en den ambassadeur van Vranckrijck,
die van achten tot half 12 besoigneerden. - H.H. sprack mij vanselfs van de plaetz
van de generael van de artilleri en seide, dat graf Mauritz haer geseit hadde dat de
Vriesche heeren onder de handt voor mij in Den Haghe daerom spraecken en dat
Noort-Hollandt voor graf Hendrick soude spreecken. Sprack oock van 't
gouvernement van Maestricht. - Ick seid, mevrau, iss het geschiet, soo is 't buyten
mijn weten, ick en weter niet aff, kan het qualijck gelooven, wandt de man leeft noch,
doch is 't geschiet, soo bid ick U.H. die willen mij geloove geven en sich
verseeckeren, dat het buyten mijn last is en dat ick er gantz geen kenniss aff heb
off last toe gegeven. - H.H. seide, ick heb 't niet gelooff en heb geseit, graf Wilhelm
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graf Wilhelm; daerom moet ghij strackx daerom spreecken; ick hoop ghij sult het
krijghen, het iss een trap om noch een veltmaerschalck te worden, dat u heer vader
oock geweest iss. - Ick bedanckte H.H. gantz onderdanich van die goede opinie,
alsoock die goede genegentheit die H.H. t'mijwarts heeft. Als het ongeluck quame,
soo sal ick de vrijicheit nemen om S.H. en U.H. daeroover te spreecken. - Graf
Mauritz had H.H. anders geseit als mij en heeft mijn van der Vrische heeren haer
solliciteren niet geseit. Gaet neffens graf Hendrick heel bedeckt tegens mij, doch
hoope door mijne oprechtheit en rechte ganck sal ick het ooverwinnen en door H.H.
gunst en genegentheit, daer ick nu af verseeckert ben, sal ick het amporteren; H.H.
iss voor den Rijngraff aengaende Maestricht. - D'ambassadeur en de staeten kosten
het niet wel eens worden mit malckander, en vielen harde woorden tuschen
d'ambassadeur en Bicker oover de kercken te Antwerpen; d'ambassadeur woud 6
de grootste kercken hebben, en de staeten wollen maer vier bequaeme geven. Scheiden soo sonder yet te doen; de staeten seiden sie wolden nae de Maes of
Gelder gaen, daer d'ambassadeur seer bang voor iss en heeft door die vrese alles
geaccordeert, en iss alles op pampier gebrocht en reversen van der Franchen en
94
onser sijde gegeven. S.H., de Staten, d'ambassadeur, d'Estrade geteyckent . - 't
Leger gaet heel in Vlaenderen, en sal het Fransche secours daer bij ons komen mit
dessein om Antwerpen aen te tasten. - S.H., H.H. wesen wandelen. Madamoisel
gaf mij tien boecken van Cassendra, gaet mit H.H. nae Bergen op Soom, iss lustich
en beleeft; die fraye armtjes gesien.

[124]
De heer André comuniceerde mij oock eenighe dinghen van de consultatiën. - Off
wij Antwerpen niet kosten krighen, behoorde men Brug aen te tasten, mitz dat het
voor ons was; dan souden wij de Franschen Gendt helpen winnen en bewaeren
Brug totdat men Antwerpen oock gewonnen hadde, en solden haer Brug alsdan
wedergeven. - H.H. was op graf Hendrick niet wel tevreden, sprack van 'tgene
tuschen hem en den graf van Solms iss gepasseert oover de plaetz als generael
van de artillerie.
2/12 julii donderdach is S.H. om negen uir te Breda opgeseten en nae Spruntelen
gekomen, om daer te eten te twaelf uir. Prins Wilhelm quam bij S.H. te Spruntelen,
en voeren vandaer om drie uir, quaemen te seuven uir te Bergen op Soom; H.H.
en madamoisel gingen mit nae Bergen. S.H. en H.H. waeren wel te passe. - Te
Bergen was tijding, dat Picolomini mit ettelijck duysent man lach tuschen Gendt en
Dendermonde. - Juffer Merode een bedt geleent. Grooteperyn seide mij, dat ick
heel wel bij H.H. stonde en oock bij de vrau van Donau.
3/13 julii vridach in de kerck geweest. - Op 't hoff gegeten. Naemiddachs seide
mij juffer Sibil, dat H.H. sooveul van mij hielt en seer wel mit mij tevreden was en
van niemantz sooveul sprack als van mij. Nu moet ick voorsichtich sijn, dat wel
menageren en mij niet laeten verleiden door all te groote stauticheit en familiariteit
oft presumptie. Juffer Groperyn seide mij 'tselfde oock en dat Maucke geseit had,
ick sal een man
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nemen, al is hij arm, S.H. die moet hem wel helpen, om maer van 't hoff te komen.
- S.H., H.H. wesen wandelen, en toonde mij H.H. veul civiliteit; dess avontz op 't
hoff gegeten mit Less.
4/14 julii saterdach iss S.H. om de wal gereden. Graf Mauritz quam mit sijne
brigade door Bergen, om scheep te gaen, en waeren maer schepen voor twe
regimenten; de rest van sijn brigade bleeff in de stadt door sijn voorspraeck. S.H.
wolde se te Wau geleit hebben. - Bij de heer van Brederod gegeten. S.H. en H.H.
wesen wandelen, was passelijck vrolijck, doch altijt bekommert om S.H. swackheit
en wunste sehr om de vrede en was heel tegens de conjunctie van de Franschen.
- Des avonts op 't hoff gegeten, en seide mij de vrau van Donau oock, dat ick wel
bij H.H. stonde, en sloech haer voor om mit H.H. nae Breda te gaen en haer daer
weder te geleiden.
5/15 sondach S.H. in de kerck geweest, H.H. niet; bij de prins van Talmont
gegeten. Der quamen noch geen schepen voor de ruyteri. - 't Voetvolck iss te
Philippine gelant en sal te Selsaten logeren. - H.H., S.H. reden wandelen en
spraecken van Bernevelt. - Ick was weder in de kerck.

[125]
H.H. was heel bekommert oover S.H. swackheit, wenschte den vreden en beklaechde
de conjunctie mit de Franschen, claechde oover de heeren staeten, dat sij daertoe
geneicht waeren, had S.H. morgen noch geern hier geholden; haere traenen die
quaemen altemitz voor den dach, en beklaechde seer S.H. voorstaende ongeluck.
Den ambassadeur van Vranckrijck quam bij H.H., daer se niet wel oover tevreden
was en had eenighe woorden mit hem oover de conditiën tuschen Vranckrijck en
desen staet. - Op 't hoff gegeten, mit de vrau van Donau gepraet nae den eten, die
lang van S.H. sieckte praetede, seide mij dat H.H. mij geerne mit had nae Breda.
6/16 julii maendach S.H. medecijn genomen en woude dien dach noch vertrecken,
doch door quaet weder, door H.H. bidden en op het versoeck van de heeren staeten
is S.H. noch gebleven. S.H. was desen dach heel swack en kranck; H.H. was heel
bedroeft, en kreetmadamoisel oock, en hadde den docter quaede opinie van sijn
sieckte en vreesde, als het continueerde, dat wij S.H. niet wedrom tehuys solden
brengen. - Prins Wilhelm iss te Wau gekomen mit de ruyteri en quam voor sijn
persoon te Bergen op Soom, reedt 's avonts wedrom wech. - De Franchen
ambassadeur beloofde H.H.S.H. te raeden, dat hij dingsdachs noch soude hier
blieven, maer bij S.H. komende, deedt heel contrairi en ginck in sijn schip slaepen.
- Van H.H. afscheit genomen, die mij veul eer deede en mij verseeckerde van haer
genegentheit. Van madamoisel en de andere dames oock afscheit genomen en
juffer Groteperyn, die mij beloofde te schrieven, en ick haer oock; sprack mij van
veul dinghen, seide mij dat Less had geseit, graf Wilhelm mach mij wel lieden.
7/17 julii dingsdachs iss S.H. om 6 uiren van Bergen gegaen en in sijn nieu schip,
daer gegeten, quam te seuven uir te Selsaten, wass passelijck wel. - Remon quam
bij S.H. uyt het Fransche leger mit monsieur De Bergera, captein de guarde van
maréchal de Grammont, doch wat se seiden, wass secret. - S.H. passelijck wel
geweest.
8/18 julii woensdach S.H. wel geweest, twemael te peerdt gewandelt; op 't hoff
gegeten. - De Fransche brigade sal ammunitie morgen ontfangen en het heele leger.
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[126]
S.H. iss passelijck wel geweest.
9/19 julii donderdach iss den ambassadeur van Vranckrijck bij S.H. gekomen, en
hebben Remon mit Bergerac mit S.H. gesproocken, en nae eenighe conferentie
sijn die beyde weder nae 't Franche leger gegaen. - S.H. iss niet uyt geweest, wass
passelijck wel. Hagius van Bergen gekomen. - Beverweert seide, dat den hertoch
van Lorraine nae Brugen marcheerde mit sijn leger, 't bagagi ginck binnen Gendt.
- S.H. seide dat de Franchen de 22 souden te Groot-Eyckelo komen; ick gelooff
maréschal de Grammont sal se comanderen. - Beverweert seide, om den viant te
amuseren, soo mocht men mit 't leger den myne maecken offte men nae Brug
woude, sijn [zien] off men Picolomini van Antwerpen koste trecken en schicken op
een nacht alle de ruyteri achteruyt nae Antwerpen mit vierduisent mannen te voet,
om te sijn [zien] off men de brug oover de Schelde koste leggen, die men in passant
te Hulst moste vinden. De brug oover sijnde, soude Picolomini sich niet durven laten
sien, omdat 8000 peerden hem altijt op den hals souden kunnen komen, en 't
voetvolck geretranscheert, souder niet sijn dat hij dorste aentasten, doch Beverweert
meinde S.H. soude daer niet toe komen. - S.H. ginck te half acht te bed sonder
eeten.
95
10/20 julii vriedach op 't hoff geweest; S.H. had een colder aen. - Prins Wilhelm
sal mit de ruyteri marcheren de Francen tegemoet nae Lovendegum. - Rintzwoud
en Brederod waeren heel bekommert om S.H. en seiden, niemant kan geen huys
mit hem houden; als Beverweert wat seit, soo snaut hij hem toe ende kijft op hem.
Rintswoud seit, ghij heren hoort S.H. in te spreecken; wij seiden, wij sullen het ons
wel wachten; het iss de heeren staeten haer werck. - S.H. heeft de ponte en de brug
te Hulst laeten komen, om te sien off men den viant kan attrapperen, hebbende
hem van Antwerpen gelockt. - S.H. heeft niet aen taefel gegeten. Ick adt tehuys. De naemen van alle de maréchaux die nu in Vranckrijck sijn, maréchal de Schaune,
la Force, Bassompiere, Estre, Lospital, Schonberg, Brèse, Lameilleray, Grammont,
Gassion, Turaine, Plessis-Prallyn, Rantzau, dertijn in 't getal. - Om vijf uir des avonts
soo quam monsieur de Marcheville mit Aquilius in 't leger, seiden dat den hertoch
van Orléans mit het heele leger gekomen was bij het canael tuschen Gent en Brug
en verwachten daer [127] tijding van S.H.; sie hadden de hertoch van Lorraine
gisteren bij de Buskamper gesien, donderdach den 19/9 julii, doch doe se myne
maeckten om hem aen te tasten, retireerde hij onder Brug en schickte sijn bagagie
nae Gent. - De Franchen quamen sonder bagagi, en had Monsieur selfs niet bij
sich; Aquilius vertelde mij dat alless selfs. - S.H. nam strackx resolutie om S.H. prins
Wilhelm mit alle de ruyteri daerheenen te schicken, om te sien off sie het
gedestineerde volck wilden schiken; der was niemant die oerloff kreech om mit te
gaen als ick, en Huygens ginck mit mijn. Voer om negen uir uyt het leger en quam
te half tien bij S.H. prins Wilhelm t'Assenede, daer de ruyter begosten te marcheren,
doch liep alless soo lang aen, dat het twaelf uir wierde eer prins Wilhelm marcherde.
S.H. had prins Wilhelm niet geseit en was niet wel tepasse, daer hij seer oover
bedroeft was. - Prins Wilhelm om twaelff uir gemarchiert, quam om negen uir aen
de brug bij Sint-Joris. - S.H. was heel desperaedt vandaech, seide tegen graf
Hendrick en Haulterive, ick wold dat ick doot was en uyt dese martilleri en quellinge
van de werelt.
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11/21 julii saterdach om negen uir daer gekomen sijnde, vond S.H. prins Wilhelm
den hertoch van Anguyn aen de brug, die hij salueerde mit groote civiliteit, en deedt
den hertoch veul eer aen prins Wilhelm; gingen strackx te peerdt, om nae monsieur
le duc d'Orléans te rieden en reden soo een half uir en quamen den hertoch tegen.
Prins Willem, van het peerdt staende, ginck den hertoch van Orléans tegemoet, die
prins Wilhelm siende, stond van sijn peerdt off en salueerde prins Wilhelm heel
beleeft. Prins Wilhelm hem de complimenten maeckende, liet hij prins Wilhelm de
hoet strackx opsetten en ginck te peerdt sitten, reedt onse ruyteri voorbij, all riedende,
die hij heel fray vond. In 't rieden seyde den hertoch van Orléans, dat hij 1980
compagniën te voet hadde en 280 compagniën te peert in 't leger; hij had veul
edelluyden van qualiteit bij sich en het heele hoff van Vranckrijck, den hertoch van
Nemours, van Brissac, van Candael, van Retz, chevalier de Guise, Rohane en veul
andere, maer één cordon bleu, monsieur de Vilitien, gouverneur van Bologne. - Bij
een huys comende, hielt den hertoch van Orléans, duc d'Anguyn, maréchaulx de
Grammont, Gassion, Rantzou reedt in 't velt, en was d'ambassadeur La Tulleri en
Destrade daerbij, en nae lange delibera[tie] [128] en debat van wedersijden, off se
aen S.H. solden volck schicken off niet, allegerende S.H. swackheit, dat het volck
niet wel wedrom kost comen als te scheep, dat sie haer leger swack maeckten en
daerdeur te swack worden om yetwes uyt te richten, doch nae lang debat soo
resolveerden se volck te schicken en dat volgens het contract uyt vreese, dat wij
anders den vreede mochten maecken mit Spaenjen, en wierd doe vastgestelt, dat
maréchal de Grammont soude komen mit 3000 ruyter en 3000 te voet.
Den hertoch van Anguyn soud eerst selfs hebben gekomen, en dan solder meer
volckx sijn gekomen, doch om S.H. swackheit bleef dat achter, en doen den hertoch
van Anguyn niet kame, doe wolden oock geen Swytser komen. - Als de resolutie
96
genomen, nam een yeder afscheit van den anderen, en ging Monsieur eeten.... ,
prins Wilhelm bij den hertoch van Anguyn, daer den hertoch van Orléans daernae
quam, en droncken sterck, soodat prins Wilhelm droncken wierdt, begosten te
singen; den hertoch van Orléans ginck wech, nam afscheit van prins Wilhelm, den
hertoch van Anguyn oock, doch prins Wilhelm wold niet wechgaen en bleef daer
noch mit drie dronckene luyden. Gramont was oock vol; om vijf uir wold prins Wilhelm
noch nae den hertoch van Anguyn rijden, dat men hem niet kost afraeden, reedt
soo henen, all droncken sijnde, vond den hertoch op 't veld, nam afscheit van den
hertoch van Anguyn, die heel beleeft tegen hem was, en hadden groote kenniss
tesaemen gemaeckt. - Den hertoch van Orléans begost om ses uir te marcheren
mit sijn leger en weder nae Cortrijck toe; Anguyn d'arrièrguard. - Wederkomende,
begost maréchal de Grammont sijn volck bijeen te krighen en sich gereetholden om
te marcheren. - En begost sijn volck om seuven uir oover de brug te marcheren, 8
regimenten te peerdt, 5 Franschen, 3 Duytschen, heel goedt volck en sterck, ende
5 regimenten te voet, goedt volck, doch swack; heb se niet al gesien, en marcheerde
maréchal de Gramont met sijne troupen voor. Prins Wilhelm volchde nae sijne
troupen, doch het ginck lancksaem voort, en quamen om seuven uir eerst te Eyckelo,
om 10 uir in S.H. quartir.
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12/22 sondach. Maréchal de Grammont ginck mit sijn volck logeren te Klein-Eeckelo,
en prins Wilhelm quam te 10 uir te Selsaten, daer wij S.H. niet vonden, die [129]
nae den maréchal toe was gereden om 7 uir des morgen, en was S.H. soo moede,
dat hij van het peerdt most afsitten onderweechs; was niet lang bij den maréchal
de Grammont, en spraecken van geene affairen. - Ick ginck in de kerck; Goedthals
preeckte. - S.H. adt in prins Wilhelms quartir, daer wij noch nae toe reeden en
vonden S.H. aen tafel, die passelijck wel was; men seid mij, dat S.H. quaet op mij
was, omdat ick mit prins Wilhelm was geweest, doch hij seid mij niet. - S.H. quam
om vijf uir in 't quartir, daer de maréchal de Grammont soude komen, om mit S.H.
te spreecken, en den ambassadeur Tulleri oock. - Prins Wilhelm was heel bedroeft,
dat S.H. eerst bij de maréchal van Grammont was geweest, eerdat hij hem
gesproocken had. - Ick ginck tehuys en te bed leggen om ses uir en maeckte mij
schoon.
13/23 maendach julii is S.H. in 't quartir geweest van den maréchal de Grammont,
die te Klein-Selsaten iss logeren. - Den maréchal de Grammont quam weder bij
S.H. en brocht hem het ghehele leger rontom, dat se allegaer admireerden en
vonden het heel fray volck. - Ick vertelde S.H. 'tgene gepasseert was op prins Wilhelm
ridt, hoe hij van den hertoch van Orléans, van den hertoch van Anguyn en andere
iss ontfangen en geërt geweest, en was S.H. wel mit mij tevreden. - De heer
Brederode, graf Hendrick en andere heren bij mij gegeten. - S.H. ginck in den
maréchal de Grammont sijn quartir, sach de infanteri en ruyteri, die S.H. heel goet
vond, besonder. - En quam S.H. heel laet tehuys, oover negenen. - Ick heb vandaech
aen H.H. geschreven. - Prins Wilhelm seide mij, dat men oovermorgen sal
marcheren, en hoopt hij noch wat goets dit jaer dat S.H. sal uytrichten.
14/24 julii dingsdach ben ick niet uyt mijn huys geweest om een stercke durchloop
wille en ginck wel twintich op de stoel. - S.H. ginck niet uyt. Maréschal de Grammont
en den ambassadeur quamen bij S.H., en wierter ordre gegeven om 's anderen
daechs mit den dach in wapenen te sijn.

[130]
15/25 julii woensdach iss het heele leger gemarcheert mit den dach, maréschal de
Grammont mit de Franchen voor; in vijf regimenten bestaet het voetvolck, Rambure
123 geleder, elck van 4, Noirmoutier 71 geleder, oock 4 in 't gelit, Faber van Sedan
57 geleder, 6 in 't gelit, Grammont en Du Havre 56 geleder, 6 in 't gelitt, behalven
die derbij liepen, in alless 1500 man, passelijck volck, acht regimenten te peerdt,
97
vijf Franche,... , drie Duytsen, Siller, Streuf, Baens. - Van S.H. leger marcherde de
Schotten voor, daerop de Franschen, d'Engelsen, Brederod; 't was heel heet, en
marcheerden S.H. juist op den middach, bleef veul volck achter, wel twintich doot
door hitte. - Ick ginck nae Hulst, sach graf Hendrickx vrau, Grietje, en was heel
lustich, bleeff tot acht uir daer en ginck in 't quartir te Steecken. - S.H. reedt den
heelen dach in de hitte en was dess avontz heel moede. Maréschal de Grammont
adt mit S.H. in 't velt; de Franchen marcheren heel slecht, blieven seer leggen op
de wech.
16/26 julii donderdach iss S.H. stil gelegen en voormiddachs en des naemiddachs
gewandelt; S.H. was soo heel niet wel, en quam den maréschal de Grammont des
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avonts bij S.H., en wierdt geresolveert des anderen daechs mit den dach te
marcheren. - Ick adt tehuys mit eenighe officiren, de heer André oock, die niet wist
wat men soude aenvangen.
17/27 vridach iss S.H. gemarcheert 's morgens om drie uir, de ruyteri voor, daerop
de Franche brigade, d'Engelse, Brederod, de Schotten; maréchal de Grammont
volcht onse troupen, daerop de bagagie en de trainen. - In 't marcheren sijn weder
eenige soldaten gestorven door groote hitte, omdat het volck recht op den middach
marcheerde.

[131]
S.H. wass passelijck, sach de ruyteri te Loockeren oover de brug marcheren; den
maréchal Gramont adt mit S.H., en quam S.H. dien avont niet uyt sijn huys; de heer
van Brederod en ick reden om de wachten, om die te besien, en seiden dat de
pycken mosten dess nachts op de wech staen en de mussquetiers in de campen
ter sieden. - De heer van Brederod seid, dat S.H. gheen desein had en wost niet
wat hij doen soude, dat Picolomini, Berk te Wettere, Dendermonde laghen, Loraine
oock. - Crock seide S.H. had de march op Vilvoorden in sijn sinn, dat nievers toe
dienen soude; tot Antwerpen sach hij geen raedt; de heer van Brederod seide mij
dien aenslach mit Cotera. - Prins Talmont seide mij, dat mevrau nu wat beter was
tevreden op hem, en woude mij niet seggen de reden ofte oorsaeck van sijn disgratie;
H.H. hetede hem neefjen, dat nu seer verandert iss; hij bedanckte mij noch van mijn
civiliteit en vrientschap aen hem bewesen, en seide mij hij wass van dieselfde
humeur, als yemantz in ongeluck wass. 18/28 julii saterdach isser niet voorgefallen;
S.H. iss twemahl wesen wandelen, wass niet heel wel; der quamen drie ooverlopers.
- Prins Wilhelm heeft bij maréschal de Gramont gegeten ende gespeult.
19/29 sondach mit S.H. in de kerck geweest. Grammont quam bij S.H. en sprack
om het quartir te retrancheren. - S.H. iss soo heel wel niet geweest, heeft desen
naemiddach niet uytgereden. - De graf van Waldeck iss desen verleden nacht uyt
geweest, en quam hem een Franche partie, geleit door Ravenhiller, tegen, wasser
wat dissordre en wierdt Couvielle gequetst; de ruyters waeren van de drie Duytsche
regimenten. - Bij de heer André geweest, die mij seide hoe de Hollanders en de
Geldersche heeren soo sterck droncken en alse wat in 't hooft hadden, dan wolden
se vechten. En raeden S.H. om op te trecken, 't leger yetwess te doen te geven,
'twelck André noch belett heeft, want daerdoor een groot ongeluck uyt kost ontstaen
en S.H. yetwess doen mochte 'twelck hij daernae wel soude beclaegen. - Vosbergen
en Moulert sijn gekomen en door den prins van Talmont gehaelt. - Herberts seide
mij, als het vreede ofte trevess wierde, dan solden alle die regimenten van
Eerentruyter en Ferens gecasseert worden, de vijftich compagniën oock, alle
compagniën op tseuventich mannen gebrocht ende de collonels en capteins laeten
uytsterven, sonder weder yemantz in haer plaetz te stellen.

[132]
20/30 julii maendach. S.H. iss om acht uir uyt geweest, dess voormiddachs, bleef
wel een groot quartier uir staen voor sijn deur, eer hij sijn dingen gereet kreech, in
presentie van all de werelt en pistede langs de leersen; hij was heel grinich en liet
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dat S.H. aen prins Wilhelm geseit hadde, als men hem sprack van het drostschap
van Bredevoort, als ick mijn gerechticheit wil wechgeven, wat gaet yemantz dat aen;
soodat S.H. heel swack wort en seltzaem van humeur en seer verandert iss, want
voor desen all hebbende geen recht, soo solde hij 'tselfde sich alleffenwel wel
toemetigen. - Den graf van Nassau-Sarbrück, collonel Streuf en Beens hebben bij
mij gegeten; S.H. ginck wandelen vroech nae den eeten. - Ick was bij maréchal de
Grammont en reedt des naemiddachs alleen wandelen mit mijn peerden; weder
inkomende, wierdt mij geseit dat de Françoisen voor Duynkercken laghen, dat
Carasena en Bouquoy cito cito daerheenen waeren getrocken, oock dat den hertoch
van Lotteringhen in een clooster was gegaen, heel maelcontent.
98
21/31 julii dingsdach S.H. weder voor de deur gepist. Ick sprack S.H., die mij
seide te willen weten op wat repartitie de compagni Wahlen stond, en dat se mit
nominatie moste vergeven worden. Ick seide, U.H. die vergeeft die Waelsche
compagni als de Franche en Engelsche; hij seide, die worden oock mit nominatie
vergeven. Soo sweech ick still. - S.H. iss te half acht wesen wandelen. - Tehuys
gegeten mit ettelijcke officiren heurde ick nae den eten, dat S.H. de compagni van
Sterckenburch ahn Broursma had gegeven en die van Haersholt ahn Berck, een
subite verandering van opinie ende maxime, want S.H. had de heer Vossbergen
dieselfde antwoort gegeven als mij. - Maréchal Grammont bij mij geweest en bij de
heer van Brederod gegeten, daer se heel sterck droncken. - De tijding van dat de
Françoisen voor Duynkercken leggen of daernae toe sijn, continueert noch.

[133]
22 julii/1 augusti woensdach. Ick heb S.H. niet gesien; hij is niet uyt wesen wandelen.
Men weet noch niet seeckers van de Françoisen haere march. - De prins van Talmont
en ander aten bij mij en droncken sterck; wij sijn heel goede vrienden. - Haucourt
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bij mij geweest, die mij... dat prins Wilhelm noch werck van mij maeckte en veul
van mij hielt, sprack mij van duc d'Anguyn.
23 julii/2 augusti donderdach. Ick ben desen voormiddach niet wel geweest van
het drincken, en begint mijnen meerder te loopen; heb den durchloop sterck ghehadt
en bin den heelen voormiddach niet uyt geweest. - Der komt tijding, dat den hertoch
van Lotteringen vergeven iss van de Spaensche. - Oock dat de Francen
Sint-Wynoxbergen hebben ingekregen. - S.H. iss wesen wandelen, iss passelijck.
- Der sijn drie gecomiteerden van Munster geweest, die raporteren dat Menderswijck,
Pau en Knuyt de articulen hebben geteyckent en dat de andere heeren het niet
100
hebben willen doen . - Haucourt gaet uyt mit 200 peerden en 50 man te voet, om
100 peerden en 200 man te voet op te slaen, die te Langebrugge leggen.
24 julii/3 augusti vriedach niet uyt geweest om dess durchloops wil en S.H. niet
gesien,
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99
100

Foutieve datum gecorrigeerd.
Hier ontbreekt een woord.
Op 25 juli werd te Munster overeenstemming bereikt over de 70 ‘Artyckelen provisionelijck
verdragen tusschen den ambassadeur extraordinaris ende plenipotentiarisen van den koninck
van Spagnien ten eenre, ende d'ambassadeurs extraordinaris ende plenipotentiarisen van
de Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden ter andere zijde, omme geinsereert te
worden in het tractaat, 't welck ghemaeckt sal worden tot Munster’. Poelhekke, Vrede van
Munster, 298.
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die oock niet uyt is geweest, iss soo heel wel niet, en iss bedroeflijck, dat een heer
die soo noodich ahn het landt iss geweest en sooveul dienst gedaen, dat het nu
also goedt was dat hij uyt de werelt scheide ende dat tot dienst van 't landt en tot
best van sij eighen soon, want hij sijn soon heel achter hout en uyt alle saecken
ontreckt, waerdoor hij eens een groot naedeel kan bekomen en bij de Staeten in
kleinachtinge komen, die alles wel mochten aen sich trecken. 'tLandts saecken kan
S.H. niet meer doen, 't manckeert hem aen memori, verstant, oordeel, spraeck en
sterckte dess lichaems. O jammer over jammer, waer kan een Godt toe laeten
komen, als hij iemantz tehuys [134] wil soecken ende straffen; daerom moet men
wel op sich letten en op sijn leven, want de eene ofte d'andere tijt kompt Godt en
101
besoeckt ons, gelijck nu aen S.H. . - Haucourt iss wedergekomen, heeft Langerbrug
ooverrompelt, 2 capteins gekregen, 2 lieutenants, 60 peerden, ettelijcke gevangens,
een soete actie en dat door hulp van den nevell. - De heer André bij mij geweest,
die mij seide dat men sprack om de Francen wech te doen te water off te land; de
ruyteri wil niet te water, en wort mit den maréchal de Grammont daeroover
ge[de]libreert. - Men spreeckt oock om het leger op te breecken, nae Assenede te
leggen. - Men seit dat de Fransen voor Sint-Wynoxbergen leggen. - 't Wort niet wel
genomen, dat Pau, Knuyt, Meinnerswijck die articulen van vrede hebben geteycken,
en meint André het sal noch wonderlijcken handel geven. - Tehuys mit Vriesche
officiren gegeten, den helen naemiddach gespeult. Der iss convoy gegaen. Graf
Fritz, Welder commanderen, en isser grooten mangel van broot; een broot van 4
stuyver kost 20 stuyver, dat noch noit gebeurt iss in ons leger.
25 julii/4 augusti saterdach heeft S.H. den durchloop sterck gehadt ende woud
niet goetz gebruycken, adt niet als vruchten en dronck waeter daertoe, dat hem heel
swack maeckte. - Der quam tijding, dat de Franschen Sint-Wynoxbergen in hadden
gekregen nae drie voleën van canon en waeren vandaer gegaen naer Duynckercken,
hadden de duynen in tuschen Duynckercken en Oostende. - Den maréschal de
Grammont reedt sijn convoy tegen mit 600 peerde en 500 man te voet. Adt dess
middachs bij prins Wilhelm, speulden dess naemiddachs, wonn 3000 gulden en
scheiden doen deruyt off uyt het speul. - S.H. niet gesien. Prins Wilhelm reedt voorbij
de frondt van 't leger wandelen, seid mij dat hij uytreed mit 1200 peerden, seid ick
soud mit hem gaen. Ick adt dess avonts bij prins Wilhelm; [135] en reedt hij om tien
uir uyt, Spijck, graf Hermen, Haersolt, Verneul colonels, Welder, Steenhuysen,
Randwijck majors, en reedt nae Haesdonck, om daer in ambuschcade te staen,
hebbende Crock voorgeschick mit 200 peerden, om de viant uyt te locken. Reedt
tot aen haer wercken, kreech 15 of 16 gevangen, doch de viandt volchde niet, en
quam prins Wilhelm om één uir weder tehuys dess sondachs. - Prins Wilhelm had
de carabijns niet bijeengedaen noch de curassirs, reeden door malckander, dat niet
wel stonde, 'twelck hij een andermahl moet veranderen. Oock bestellen ende
belasten, dat het eerste gelit ruyters maer de pistolen treckt, de anderen de degens,
want onse ruyters hebben die faulte oover haer, all sijn se niet aen den viandt en
dat se de pistolen in de handt hebben, soo schieten se doch
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De campagne stagneerde, de vrede kreeg steeds meer kans, de Fransen protesteerden,
maar van een belegering van Antwerpen kwam niets terecht. Rampzalig oordeelde Willem
Frederik; een verkapte zegen, merkt Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 235, op.
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gelijck af en doen een salve; dat moet ick wel onthauden en in memori gedachteniss
hauden. - Der waeren noch tsestich volonteren mit Chastillon oock.
26 julii/5 augusti sondach. S.H. iss wat beter geweest; ick ginck om 3 uir te bed,
was moede en bleef heelendal leggen.
27 julii/6 augusti maendach ben ick heel swack geweest, had een alteratie van
de coortz, had groote pijn in 't hooft, in alle mijn leeden en kost dien heelen dach
niet opstaen. - Der quamen brieven van Aquilius van Wynoxbergen. - S.H. iss mit
de coetz uyt geweest wandelen bij maréchal de Grammont.
28 julii/7 augusti dingsdach is het wat beter geweest, en reedt voormiddach uyt
wandelen. - Der quam groten alarm, dat ons convoy geslagen was, dat geleit wierdt
door Somersdijck. - S.H. iss vandaech voor het eerste mahl te peerdt geweest in
veertien daghen tijts.
29 julii/8 augusti woensdach heeft S.H. last gegeven te marcheren mit den dach.
- Der quam tijding, dat de Francen voor Mardijck laghen. - S.H. iss nu passelijck;
de durchloop holdt wat op. - Ick ben Godtloff passelijck sterck wedrom.

[136]
30 julii/9 augusti donderdach iss S.H. gemarcheert door Waesmunster, daer hij in
een jufferenclooster ginck ontbijten, en marcheerde tot Melsen toe, daer S.H. liet
stucken voor het casteel brengen en schickte Gleser mit de guardes daerheenen,
om 't casteel te vermeesteren. Gleser wierd in 't been gequetst, en bleven der 4 of
5 doot, en wierdt het opgeëist, doch den captein en wolde het niet oovergeven. Der wass niet bij der handt, alless gebreck, niet een schup off spay. - Den
vice-admirael van Zeelandt [Johan Evertsen] soud nae het Bourengatt gaen en sijn
[zien] dat in te kriegen.
31 julii/10 augusti vriedach iss S.H. om half vijf uytgereden, wass niet wel bij sijn
sinnen. Wold eerst nae Rupelmonde rijden, doch vergat het in 't rijden. - Hij liet het
casteel weder opeischen, doch den captein wol het noch niet oovergeven. - Mayor
Huygens wierd swaerlijck gequetst effen boven sijn manlijckheit, een swaere
quetseur, neffens mijn sijde. - Om vijf uir gaven sie sich op, naedat men heur
buytenwerck had ingenomen, en trocken den naevont noch uyt. - Der quam tijding,
dat den admirael het Bourengatt ingenomen had. - De Schellde iss te Teemsch
bijkans soo breedt als de Wael, een musquett kan hem effen ooverschieten, daer
een yeder oover verwondert wass oover de breete; te Mel iss het viereendeel soo
breet.

[139]
Augustus. - 1/11 augusti saterdach sijn de staeten dess morgens bij S.H. geweest.
- De maréchal de Grammont bij de staten, om te resolveren van sijn vertreck, en
wierter geresolveert, dat hij dess avontz om seuven uir soud vertrecken. - S.H. reedt
wandelen, en wierdt doe openbahr, dat de Franschen souden vertrecken. - Ick adt
tehuys, marquys d'Humière oock, sach dat edelmanshuysjen dat bij Teemsche lach.
- Den maréchal vertrock om acht uir mit alle sijne troupes van Teemsche, en
ordonneerde S.H. aen graf Mauritz mit te marcheren mit sijn brigade en Verneuil
regiment tot oover het canael op Buscampervelt, omdat hij seecker soud
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ooverkomen. - De heer Brederod en ick gingen afscheit van den maréchal de
Grammont nemen. - S.H. gaf ordre uyt om te vier uir dess anderen daechs te
marcheren.
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2/12 augusti sondach iss S.H. om vier uir gemarcheert nae Sint-Gillis, sach het
heele leger voorbij marcheren, dat heel fray en sterck iss, goedt volck, niet één jong,
Brederodess troep voor, daerop de Schotten, de derde troup de Engelsen, den
Francen de arrièreguarde, de ruyteri heel achter. - Huygens iss dootlijck kranck. Ons volck heeft Boeregat weder verlaten.
3/13 maendach. S.H. iss desen morgen niet uyt geweest; de heer André bij mij
geweest, die mij seide hoe alles soo wonderlijck toeginck onder de heeren
gedeputeerden van 't leger, hoe somige soo droncken; hij meinde men solde het
leger hier eindigen. - Ick adt des middachs bij de staeten, die mij seiden dat het
dessein was geweest op Ruppelmonde ende de forten Callo, Verbroeck, Peerle,
Maria, maer dat S.H. het desein in 't marcheeren had vergeten en had sich te
Teemsche aen 't canael opghehauden. - Ick reedt mit prins Wilhelm wandelen, die
mij 'tselfde oock seide, [140] beklaechde seer S.H. swackheit, seide, der iss nu niet
meer te doen, doch Antwerpen iss soo seeckers in onse handt geweest als ick se
daer neerlegge. - Major Huygens iss desen avondt om ses uir gestorven van sijn
quetseur, een heel eerlijck man en braef soldaet, soo goet als der yemant in 't leger
iss. - Ick adt dess avontz bij prins Wilhelm.
4/14 augusti dingsdachs iss S.H. dess morgens rieden wandelen. Ick sprack hem
en recomandeerde hem den lieutenant van Huygens tot captein en captein Hoen
tot major, doch hij gaf geen rechte antwoort. - Pelnitz iss geslagen en gevangen,
hebbende heel wel gedaen; onss quartir wort mit barièren verseeckert. - Ick heb
major Huygens neffens eenige officiren uytgeleit buyten 't leger. - Nae den eeten
ben ick te Hulst geweest, daer graf Hendrick heel sieck iss.
5/15 augusti woensdach quam der tijding door graf Hendrickx page, dat hij dootlijck
kranck was, had den gheheelen nach gedolt. - De heer van Brederode seide mij,
dat hij gehoort had dat Knuyt apart voor S.H. getrackteert had, die hertoch van
Meurs sal worden, dat men hem Tournhout soud geven en aen H.H. Sevenbergen.
Daertegen soud hij belooft hebben, dat men van dese sijde niet soude aenvangen
ofte tenteren. De Françoisen souden dit geïntercipieert hebben, als het nae Bruissel
ginck; hij seide oock, men moet den vrede hebben, het kost wat het kost; H.H. iss
der oock seer toe geneicht en drieft het heel sterck. - De Francen die protesteren
der tegen en willen H.H. groote presenten doen, alse verandert van opinie, en veul
duysent kroonen vereeren, doch ick geloof niet dat het helpen sal, omdat S.H.
indisspositie niet toelaet langer in den oorloch te continueren; 't lichaem en de
memori iss te swack. - Menninga seide mij, dat de Spaensche te Mechelen alle
processen lieten opsoecken die tegen S.H. daer leggen, om hem die in handen te
stellen en te casseren. - De heer Vosbergen lang bij mij geweest, die mij seide hoe
S.H. soo [141] swack en onbequam wierd, seide, het leger moet wech off het hooft,
102
sal men noch yet uytrichten, en laeten prins Wilhelm ageren . - Ick heb tehuys
gegeten en den heelen naemiddach gespeult. S.H. iss niet uyt geweest.
6/16 augusti donderdach in de kerck geweest bij de staeten; daernae ben ick het
quartir
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Frederik Hendrik weigerde taken over te dragen aan zijn zoon. Zie Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, VI, 236: ‘Ende alsoo de prins seer afnam in kracht ende verstandt, rieden dat sijn
Hoocheyt aen prins Wilhelm de directie van 't leger soude laten, maer daer toe was noch de
princesse noch de prins selfs niet ghenegen’.
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omgereden mit Wijnbergen en Picheler. - Tehuys gegeten. Mit S.H. gewandelt,
daernae bij de heer van Brederod gespeult en bij de hondert gulden verloren. - Des
avontz gantz niet gegeten.
7/17 augusti vriedach ben ick 33 jaer geworden, gae nu in mijn 34. Mit S.H. wesen
wandelen om het geheele quartir. - Mit Kuyn nae Hulst gereden. - Bij prins Wilhelm
gegeten. - Na den eeten iss S.H. nae Hulst geweest. - Marquys de Roquelore iss
uyt Vranckrijck gekomen.
8/18 augusti saterdach is S.H. niet uyt geweest; der quam tijding, dat Meenen
van de Spaensche was ingenomen bij surprinse. - Pelnitz die quam weder van
Antwerpen, had veel eer ontfangen van Picolomini en don Jan de Borgia, die hem
een peert gaf. Wosten wel van S.H. swackheit te spreecken.
9/19 augusti sondach iss S.H. in de kerck geweest; doe de predicatie haest uyt
was, schickte maréchal de Grammont aen S.H. en liet hem weten, dat de viant mit
2000 peerden en voetvolck aen sijn quartir was en dat het gheheele leger daerop
volchde, badt S.H. hem eenighe ruyteri te schicken. S.H. liet prins Wilhelm mit de
ruyteri daernae toe riden en schickte 5 Franche regimenten oock daernae toe en
volchde selfs in persohn, doch daer was niet één mensch, en had hij niemantz
gesien noch iemants van sijn volck. - Prins Wilhelm adt bij Destrade en wonn de
Francen 1000 pistolen af. 10/20 maendach iss S.H. nae het klooster geweest van
den Polder van Namen, adt daer, was passelijck; het regende den gehelen dach. Ick adt dess avonts bij prins Wilhelm, die mij 350 gauden cronen afgewon.

[142]
Maréschal de Grammont was bij de staeten, klaechde seer dat haer leger niet
uytrichtede, dat soo sterck en fray was, behalven het Fransche secours, en dat de
Francen Meenen verloren hadden, om haer troupen swacker gemaeckt te hebben.
Wolde oock seggen, dat S.H. geen leger meer leyden kost, most het prins Wilhelm
oovergeven. De staeten baden hem, dat hij op die manir aen S.H. niet wilde
spreecken, want S.H. soude sich teseer bedroeven, nemende het teseer ter herten.
Sie hadden sooveul dienst van S.H. ontfangen, adventagie en victori geduirende
sijne regering, sie mosten S.H. swackheit wat te goede holden en baden maréschal
de Grammont hij solde S.H. doch spaeren.
11/21 augusti dingsdach iss den maréchal de Grammont bij S.H. geweest, heeft
hem gesproocken om het leger te amployeren tot diversie van de Francen, omdat
se Menen verloren hadden, om haer weder wat te helpen. Den maréschal de
Grammont seit, dat hem S.H. geantwoort heeft, 't is nu heel een ander tijt als voor
desen, want sint dat ghij sijt bij mij gekomen, hebben de staeten vrede gemaeckt,
soodatter niet te doen iss voor mij. Ick sal niet doen of aenvangen buyten last van
de staedten, en al kost ick Antwerpen krigen soo licht als ick mijn handt omdraide,
ick solde het nu niet nemen oft sien te krigen. Den maréschal de Gramont ginck bij
de staeten, wass heel gealtereert en vertelde haer dat en seide hij was ongeluckich,
dat hij soo bedrogen was; hij soud het aen sijn coninck en sijnen raedt ooverschrieven
en laeten weten. De staeten seiden, wij kunnen U.E. verseeckeren, dat wij van geen
vreede weten te spreecken, en verseeckeren U.E., dat het noch niet gesloten iss.
De staeten quamen bij S.H., die sie
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seer gealtereert ende quaet vonden ende verstoort. Naedat de staeten S.H. ten
deelen geseit had dat den maréschal de Grammont aen haer geseit had, heeft S.H.
geseit, dat er niet aen en was en dat het niet waer was, seid dat hij dat niet geseit
103
had; den anderen seiden van dat S.H. het geseit had . - Ick adt bij de heer van
Brederod, daer men der seer af sprack en vreesde men, dat het S.H. geseit had.
Somersdijck quam der oock, die oock daeroover heel bedroeft was, seide, S.H. doet
prins Wilhelm veul tecort; die sal het moeten misgelden, want de Staeten sullen nu
sooveul autoriteit aen sich nemen, die prins Wilhelm niet licht sal kunnen wederkrigen
als mit groote patiënti ende lanckheit van tijt. - Ick brocht prins Wilhelm thuys, doch
adt daer niet, ginck bij de graf van [143] Stirum, die kranck was, en adt mit Slavata
thuys.
12/22 augusti woensdach reedt ick nae Hulst en soo nae 't fort Sint-Anna, waer
de vrau van Brederod was, die mij seide dat ick noch heel wel bij mevrau stonde
en heel wel mit mij tevreden was. - Dat mevrau heel bedroeft was oover S.H.
swackheit en sich seer daerin quelde, en vreesde sij dat het H.H. niet lang solde
maecken en wel eerder sterven als S.H., oock dat Sulekum soo tegens mevrau was
en dat hij seide, als mevrau van S.H. ginck, Godtloff, dat wij het opperhuys quijt sijn.
- Ick sach graf Hendrick, die heel qualijck was, en 't fort Nassau en Grietje. - Bleef
tot ses uir te Sint-Anna. Wimmenum quam uyt Den Haghe, wost niet veul te seggen
als dat het wonderlijck toeginck in Den Haghe en dat se heel oover malckander
leiden, dat S.H. presentie daer wel van doen was, dat Hollandt nae den vrede jaachte
en wol die mit gewelt hebben. - Ick quam om acht uir thuys, brocht prins Wilhelm
thuys, adt alleffenwel tehuys.
13/23 augusti donderdach in de Fransche kerck geweest, die sondach het
nachtmael uytdeelen. - Desloge seide mij Beverweert seide, dat S.H. aen Herberts
geseit had, dat de vrede gemaeckt was en dat men alle Francen, Engelsen en
Schotten solde afdancken, 'twelck een sottepraet van hem was, dat hij niet behoorde
te seggen, al was het waer. Hij is heel loss en spreeckt altijt van S.H. swackheit en
onbequaemheit, dat hij oock niet behoorde te doen, hebbende al sijn eer door S.H.
De heer van Donau seide mij 'tselfde oock en seid, noit doet geen basterdt goedt,
sie kunnen haer potsen niet laeten. - S.H. was gantz niet wel, heel swackjes en flau,
reedt doch uyt, doch kost qualijck op 't peerdt sitten. - Grammont iss soo quaedt op
S.H., wil niet weder bij S.H. komen, heeft een edelman nae Vranckrijck geschickt,
om alless te raporteren ende oover 't gepasseerde te klagen. - Ick brocht prins
Wilhelm tehuys, die bij Sulestein adt; ick sprack vrau Aluva aen. Adt tehuys mit
Haren, Moiré, Meulen.
14/24 vridach. Noit siet men dat goedt iss, dat sich legers conjungeren, want der
kompt alletijt twist en misverstandt onder en quaede correspondentie, den honger
oock; soo dickwils als ick het gesien heb, soo heb ick het soo bevonden; daerom
kan ick geene
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Er bestond een diepgaand verschil van mening tussen de Republiek en Frankrijk over de
vredesonderhandelingen te Munster. De 70 getekende artikelen waren voorlopige artikelen;
de vrede was zeer zeker nog niet getekend (er waren nog geschilpunten over de koloniën en
de meierij van Den Bosch); maar Frankrijk interpreteerde dat anders. Zie hiervóór 1646, noot
68, pagina [90] en noot 100, pagina [133]. Het advies van Holland op dit tractaat bestemd
voor de Staten-Generaal sprak van een trèves van 30 jaar. Holland wilde in feite vrede sluiten
en op 18 september werd dat voorstel ingediend. De Fransen waren dus terecht wantrouwend.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 236 en Poelhekke, Vrede van Munster, 297-309.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

267
conjunctie goedtvinden als voor corten tijt, en siet men het alle daghe aen de
Beyersche en Keisersche, aen de Sweetsche en Hessische en Fransche legers.

[144]
Ick ben bij Gleser geweest, die passelijck wel iss. - Ick ginck nae Hulst, om graf
Hendrick te sien, die niet heel wel iss. Ick sach het fort Moervaert, dat fray iss van
vier bolwercken; drie dijcken sijn der afgesneden mit de contrescharp. - Ick adt dess
middachs bij cornel Wijnbergen mit de heer van Brederod en andere. - Vosbergen
seide mij te Hulst S.H. sprack alletijt, dat de vrede gemaeckt was, en wat men hem
te contrari seide van dat de Staten noch niet gesloten hadden, maer dat Knuyt geseit
hadde, men moet noch tracteren ende sluyten; soo wol hij het niet aennemen. Hij
wil oock niet gelooven, dat onse vloot voor Mardijck leit en de Spaenschen daer
wechjaecht en haer schepen neemt. - S.H. reedt wandelen tot in 't Fransche quartir
en keerde doen wederom, sonder Gramont te sien. - Ick ginck mit de heer van
Brederod nae Sint-Anna, adt dess avonts daer en ginck in mijn jacht slaepen.
15/25 saterdach heeft mijn jacht om 3 uir seil gemaeckt, quam om 5 uir te Lillo,
daer vijf bolwercken sijn. Vandaer ginck ick te voet nae de Kruysschans, vierhoeck
wel gepalissadeert, en wees mij de major, Cornelis Dingman van der Sonne genaemt,
van het fort de attaque van den viant, waer hij de twe bruggen had geleit en waer
de twe palissaden uyt waeren gekapt, daer de major voorstond en defendeerde en
bewaerde het gadt, en was sonder dess majoor couragie, diligentie, wackerheit en
voorsichticheit het fort naest gadt gesalveert en voor desen staet bewaert. - Ick
ginck op Lijfkeshoeck, mit vier bolwercken omsingelt, een fray fort, en sach men
104
dess viants forten en 't landt van den Doelen heel oover den wech die graf Wilhelm
was gemarcheert; ginck in de schaloep ende jacht en quam om 1 uir weder in 't fort
Sint-Anna, daer de vicontesse was; sie seid mij, dat graf Mauritz goede aparentie
had om aen 't hoff te trauwen. - Wij kregen tijding, dat te ses uir de colonels bij S.H.
souden komen, doch Bredero, ick en Haulterive gingen niet. - S.H. hielt doch raet
mit de colonels en vraechde haer meeninge op hetgene hem de staeten geseit en
voorgedragen hadden, te weten dat sij geern hadden, [145] dat S.H. Antwerpen,
Gendt, Brug of Dam souden belegeren, de wiele men meest in de naesoomer hier
had uytgericht. Ferens de olste sprack eerst, seide, ick ben weinich geïnformeert
van dess viants sterckte, doch sooveul ick in 't Sas verstaen heb, soo sijn se noch
passelijck sterck aen volck, en de riviren, de situatiën van de steden sijn sterck, laet
in 't jaer, niet verseeckert van soo een droochte als verleden jaer, ons leger niet all
te sterck; besloot dat het niet doenlijck was voor dit jaer. All de andere cornels
waeren van die meininge.
16/26 sondach bij S.H. in de kerck geweest; nae de predicatie sprack hij de heer
van Brederod en mij oock aengaende S.H. de colonels had voorgedragen, en seide,
hier sijn staeten, die willen ick sal Antwerpen, Gendt of Brug aentasten. Ick vinde
het niet doenlijck, de colonels die gisteren gesproocken, vinden het oock niet goedt;
wat iss u beyde opinie. - De heer van Brederod seid, te Breda iss het all mijn meining
geweest, en heb altijt gesustineert, als de Francen mit haer heel leger niet in het
Landt van Was quaemen, soo was het niet doenlijck, maer wil U.H. yet doen, omdat
het leger te veld

104

Stadhouder Willem Lodewijk.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

268
iss, daer iss de Maeskant. Ick was oock van die meining, doch S.H. woud van de
Maes niet hooren. - S.H. iss niet uyt geweest, mit Brederod en Rinswoud gewandelt,
die drollich sprack van sijn confraters en Nyvien. - Thuys gegeten, en seide de graf
van Wittjenstein van de heeren staeten, alsdat de eene seid, ick woud wel cornel
sijn; de ander, ick moch liever veltmaerschalck sijn; en hielden soo een
dronckenmanspraet; de derde seid, was ick een dach generael, ick soud het leger
wel laten ageren. - Sie seiden oock, men moet Burcht of Swijndrecht aentasten,
doen drie, vier assauten; wat isser aen gelegen, of wij vier- of vijfduysent man
verlieren. Wie moeten doch trèvess maecken en dancken het volck af, soo iss dat
voorgekomen, en men maeckt sooveul maelcontenten niet.
17/27 maendach heb ick de vrau van Brederod gehaelt te Hulst en in 't quartir
gebrocht, daer se heeft gegeten mit de vicontesse en andere in de heer van Brederod
huys, waeren vrolijck. Ick brocht se weder te Hulst. Ick gaf Traes een kysten, dat
ick mit speulen gewonnen had. - De vicontesse seid, dat madamoisel Catrijn nae
Cassel ginck, en daer soud den cuhrvorst oock komen. De vrau van Brederod seid
hij soud niet van Berlijn komen. Prins Talmont staet noch niet wel te hoof. - Bij graf
Hendrick geweest, die nu passelijck iss. - De heer van Spijck seide mij, dat Mardijck
saterdach aen de Francen was oovergelevert. - S.H. niet gesien, was passelijck.
Van de vrau van Donau een brief gekregen.
18/28 dingsdach ben ick des voormiddachs aen prins Wilhelm sijn huys geweest,
die men niet sach, omdat hij sliep; ick adt tehuys mit ettelijcke officiren. Aen de vrau
van Donau geschreven. - Nae den eeten sprack ick eenighe van de staeten, die
waeren seer bekommert om de Francen quijt te worden en wosten niet hoe sie die
mit goedt fatsoen souden quijt worden.

[148]
S.H. voer mit de koetz wandelen, was passelijck; prins Wilhelm quam oock in de
koetz; Donau viel in een breede sloot. - S.H. sprack al van den vreden en van sijne
reisen van Breda op Buiren en van sijn bauwen te Honselersdijck en Breda. - Ick
ginck dess avonts bij prins Wilhelm eeten, die mij van S.H. swackheit sprack en hoe
hij nu soo tot den vreden was geneicht, en bedroefde sich, dat men in Vranckrijck
en hier in 't landt daer soo van sprack; prins Wilhelm gaf Knuyt de schult en was
niet wel op hem tevreden; daernae sprack van Amsterdam en van den heer Bicker
en wat men doen kost. - Hij sprack oock van prins Mauritz en van S.H. gheduirende
de armyniaeneri, hoe S.H. den degen op Marquet trock, omdat hij yetwess gepraet
had van S.H. aen prins Mauritz. - Hoe prins Mauritz sijn degen had op taefel geleit
in de vergadering van de Staeten-Generael, doch hij had se alletijt vastgheholden.
- Nae het discoureeren speulden prins Wilhelm en ick tesaemen en speulden tot
woensdach 's morgens om half acht.
19/29 augusti woensdach tot acht uir gespeult; ick wonne 250 kroonen. - S.H.
reedt nae Sint-Anna; prins Wilhelm ginck slaepen, en ick reedt om half elf van prins
Wilhelm sijn huys en quam voor 12 te Sint-Anna, lang eer se aen taefel saten. S.H. was passelijck, reet om het fort. Ick sprack mit de vrau van Brederod, die mij
toonde veul vrientschap, seide mij hoe Talmont soo qualijck stond te hooff, dat de
viconte en
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vicontesse het geweldich mit hem hielden, doch dat hij niet soud opdoen. - De heer
van Brederod seide hij meinde dat prins Talmont Less woud wechvoeren. - En
verseeckerde mij de vrau van Brederod, dat ick wel te hooff stond. - S.H. quam om
achten tehuys; ick adt dess avonts mit Vandermeulen en ginck vroech te bedde,
naedat ick eenige [149] brieven had geteyckent en geordonneert en aen de vrau
van Korck 1000 gulden geschickt.
20/30 donderdach. Ick sliep lang, ginck bij S.H. eeten, daer den marschal de
Gramont adt. Nae den eeten speulden wij, en verloor 663 kroonen, prins Wilhelm
200 pistolen, Desloge 300 pistolen, en won Roquelore 800 pistolen. - Ick adt avontz
bij prins Wilhelm, en speulden tot vier uir, doch niemantz wonne yetwess.
21/31 augusti vriedach lang geslapen, bij den Rijngraf gegeten. S.H. iss nae Hulst
geweest, doch ick wass niet mit; ick speulde mit Bergerole. - Prins Wilhelm gesien
en hem aen het hoff geleit. S.H. niet gesien. - Ick ginck sonder eeten slaepen en
vroech te bedde.
22 augusti/1 september saterdach ister niet voorgefallen als dat den Rijngraef
nae Swijndrecht was gereden en in een rancontre sijn cornet en quartiermeester
gevangen. - S.H. wesen wandelen mit de koetz. - Bij prins Wilhelm gegeten.
23 augusti/2 september sondach is S.H. in de kerck geweest. - Ick heb tehuys
gegeten. - S.H. iss nae den eeten wesen wandelen. - Dess avonts bij prins Wilhelm
gespeult en gegeten, daer Roquelore 20 duysent gulden verspeulde.
24 augusti/3 september maendach heeft S.H. bij den maréschal de Grammont
gegeten, en wierter gespeult, en verloor hij 800 pistolen. - Dess avonts mit Kuyn
tehuys gegeten. 25 augusti/4 september dingsdachs ben ick te Hulst geweest en
heb bij vrau Aluva gegeten en nae den eeten gespeult. - S.H. reedt wandelen, doch
heb hem niet opgewacht off gesien. - Prins Wilhelm liet mij haelen, om te speulen.
26/5 woensdach ben ick op 't fort Sint-Anna geweest, om de vrau van Brederod
te besoecken, quam om 6 uir weder tehuys, ginck vroech te bedde; ick sach S.H.
niet.

[150]
27 augusti/6 september donderdach is S.H. mit den maréschal bij den heer van
Brederod wesen eeten. - Dalone verloor 1400 pistolen. - S.H. reedt een weinich
wandelen, doch den regen deedt hem wederkeren nae huys. - Bij de vicontesse
geweest. Mit prins Wilhelm gespeult en 12 paertiën verloren, die mij seide van de
vrau van Bornevael, van Alckemade, van Willemine, sijn dessein op Phijcke,
Willemine heel te hebben en liever voor sijn vrau als yemants, gravin X van Nassau,
Florentine, Solms, Loo. - Sijn ahnslach op Limburch, en wass heel vriendlijck en
confident.
28 augusti/7 september vridach mit S.H. in de vroechpredicatie geweest ofte
voorbereiding van het heilige nachtmahl. - Tehuys gegeten. Bij prins Wilhelm
geweest, die mangel aen het ooghe had, mit hem gespeult, 3 partiën gewonnen. Een lieutenant brocht tijding, dat de Francen Veuren in hadden gekregen. Vrau van
Brederod genacht geseit hier in 't quartir. - S.H. ginck mit de koetz uyt, doch ick was
niet mit. - En adt alleen tehuys en ginck vroech te bed.
29 augusti/8 september saterdach bij Radzeviel geweest, adt tehuys. Mit S.H.
rieden wandelen mit de koetz. - Een caemerling van duc d'Anguyn quam van Veurne,
brocht
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tijding dat se Veurne sonder slach off stoot in hadden gekregen, hoe het regiment
Spanjaers van duc d'Anguyn selfs mit dartich peerden was geslagen en 17 veendels
gekregen, 400 gevangen, 120 peerden, sloegen 500, krigende veul van Carassene
sijn bagagie. - Den maréschal sprack S.H. om sijn voetvolck volgens last van duc
d'Anguyn nae Mardijck te schicken en begeerde schepen. S.H. had liever gehadt,
dat het heele volck, ruyter en voetvolck, hadden vertrocken, en maeckte swaricheit
in de schepen, seide, den trèves iss gemaeckt, ick sal mischien in een dach off vier
vertrecken en om uwenwil sal ick niet blieven; en kregen harde woorden mit
malckanderen; de staeten quamen bij S.H., en Grammont ginck bij de staeten, en
duirde het tot 9 uir; op het lest wierd haer schepen toegestaen. - Grammont
beklaechde sich seer oover S.H., beklaechde sijn ongeluck en schreef het S.H.
105
swackheit toe .

[151]
106

Lintloo wass voll en sprack S.H. staut aen, seide mit vloecken, men moet noch
wat doen. S.H. wass quaet. - Wimmenum seide aen Grammont, waerom kundt ghij
niet mit u ruyter vertrecken. Gassion heeft het verleden jaer wel gedaen en nam
alleen mit sijn guardes een fort in en sloech eenighe ruyter; waeroover Grammont
seer quaet wierd en seid, ick ben soo vaillant niet als Gassion. Wimmenum, Lintloo,
Nijssen nae Den Haghe vertrocken.
30 augusti/9 september sondach heeft S.H. en veul officiren, soldat, prins Wilhelm
het heilige nachtmaehl ontfangen. - Ick heb tehuys gegeten. - S.H. die reedt mit de
koetz uyt wandelen; ick reedt mit hem; was passelijck wel, sprack al van vreede en
vertreck. - Ick adt dess avonts tehuys mit Meulen, Bergerole. - Schoenenberch
schreeff van Eickelo, sijnde uytgeschick op parthi, dat duc d'Anguyn Duynkercken
belegert hadde. 31 augusti/10 september maendach ben ick te Hulst geweest,
sprack freulen Margriet en sach graf Hendrick, die nu wat beeter wordt. - Reedt aen
het hoff, daer de maréschal de Grammont was, die oock seide dat Duynkercken
belegert wass. - Vandaech sijn de troupes te voet van maréschal Grammont
vertrocken, tuschen 15 à 16 hondert man mit officiers. - Ick adt bij prins Wilhelm,
die seer beklaechde S.H. swackheit en seide, S.H. die wilt niet uytrichten dit jaer;
hij gelooft dat hij noch bequaem genoech iss, maer dat hij door Knuyt soo iss
ingenomen tot de vreede, die hem seit, als U.H. yetwess doet, soo sult ghij den
vreede verachteren; die S.H. nu wil hebben, het kost wat het kost. Prins Wilhelm
seide als S.H. yetwess doen woude, het wass nu de beste occasie van de werelt,
want den viant iss achter de rivier wech en gheheel nae de Francen toe, en Beck
iss gemarcheert mit ettelijcke regimenten. - Prins Wilhelm had eenighe discoursen
mit H.H. oover den vrede; prins Wilhelm isser tegen, H.H. wil vreede hebben, en
kregen harde woorden. Prins Wilhelm seide, U.H. wil mijn opinie weten, en als ick
se segge, soo worden U.H. daer gemelijck oover; ick solde op een andermael U.H.
mijn meininge niet seggen; en ginck soo wech van Bergen nae het leger. Prins
Wilhelm iss seer quaet op Knuyt.

[152]
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106

Zie hiervóór 1646, noot 103, pagina [142].
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van het leger, op hoop dat se souden tot het vertreck genegen sijn, maer sie
andtwoorden dat het beter iss, dat het leger blieft liggen, om de Françoisen te
favoriseren in haere desseins. Oock als S.H. kan, dat hij noch yet remarquabels
aenvange, 'twelck S.H. niet sal aenstaen. De reeden van Hollandt iss om de
Spaenischen daerdoor te eerder tot vreede te bewegen en tot betere conditiën. S.H. heeft twee brieven van Antwerpen gekregen, waerinne sie schrieven S.H. iss
wel, riet alle daech uyt wandelen, en sijn verwondert dat hij niet doet, de occasie
sich soo schoon representerende om yetwess uyt te richten, daer S.H. heel quaet
oover wierde. Ick gelooff dat hij te Breda all in sinn heeft gehadt om niet te doen,
want anders soude hij het geheele leger niet in Vlaenderen hebben getrocken. Musch heeft een instrucktie gekregen en besworen, die heel nau bewonden iss,
waer men hem alle sijne profijten afneemt en sijn gesach, door Van der Meer van
107
Delft ingestelt en Vett, Van der Holack en Verbolt . - Mit prins Wilhelm gespeult
en vijf parthiën verloren, iss nu 13 parthi. - Ick seide prins Wilhelm, dat men onder
dat decksel, datter de Françoisen wechgingen, men 3000 à 4000 man soude te
scheep doen en sijn [zien], off men van achteren in het Frants quartier kost komen
te Swijndrecht en tasten se van vooren oock heel fel aen; ick geloove men sal se
amporteren; hij wasser wel toe gesint en wolde wel dat S.H. het doen wilde, doch
seide hij, S.H. wil niet doen, en ick kan niet doen; soo ben ick ongeluckich, het landt
en de Francen.

[155]
September. - 1/11 september dingsdach heeft mij Wijnbergen geseit, dat Deloges
geseit soude hebben het wass beter voor de coninck van Vranckrijck, dat hij S.H.
4 off 5 tonnen gautz de jaers had gegeven als dat S.H. nu soo tegens Vranckrijck
soude sijn en dat om eenich goet dat men hem vereeren sal van de andere sijde.
- Ick heb bij de viconte gegeten, daer graf Hendrickx vrau wass. - Mit S.H. uyt
geweest in de coetz, en kreech hij tiding, dat Gassion voor Duynkercken wass, Beck
te Gendt, Lotteringer mit 3000 man te Halteren, Carassena tuschen Oostende en
Brug. S.H. was passelijck. - Desen avont heb ick den hertoch van Lunenburch
onderholden, die mij seide dat, als hertoch Fridrich storf, dan wass hij hertoch van
Lunenburch, die het met haer hielt, maer Augustus was goet keiserisch en had veul
kinder. - Niet gegeten, seneblaeder ingenomen.
2/12 september woensdach bij de staeten in de kerck geweest, tehuys gegeten.
- Boschuysen iss gekomen. Hardenbroeck major geworden van Wijnbergen. - Mit
S.H. te Hulst geweest, die sijn koetz liet stillhauden, opdat ick daerin soude gaen
sitten. S.H.
107

‘In desen tijdt is het oock gebeurt dat verscheyden klachten dickwils te voren ingekomen
zijnde, dat eensdeels in de griffie van haer Ho. Mog. alderhande onordeningh was; ende dat
de griffier verklaerde geen meester daer te zijn, yeder clerck meende selfs griffier te wesen;
anderdeels oock dat de griffier voor expeditie ende directie van saecken sich excessivelijck
liet beloonen ende vereeren, ende aen de heeren van de vergaderingh oock geen behoorlijck
respect droech; men te rade bevonden heeft te committeren de heeren Verbolt, Meerman,
Vet, Hoolck, Roorda, Nykercke ende Nyveen, om te formeren een instructie. Zijne
quaetgunstige hadden gheremarqueert, dat hy niet meer tot tractement genietende als achtien
hondert gulden, ende drie hondert guldens tot huyshuer; ende van hem self niet als matige
middelen hebbende, met exactien moest bekomen soo groote ende excessive middelen als
men seyde; daer beneffens aen sich toogh de directie van des landts saecken, ende de
dispositie over de ampten die vacant vielen’. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 244-252.
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reedt de stadt om. Ick ginck bij graf Hendrick, die nu veul beter iss. - Der quam
tijding, dat de Franschen Duynkercken verleden saterdach hadden beginnen te
belegeren en te beschieten, dat den marquys de Carassena in disgratie iss, omdat
hij Meenen sonder last heeft aengetast, waerdoor den pass om Duynkerken te
belegeren open iss geworden. - S.H. quam de post van Antwerpen tegen, die S.H.
seide dat een courir uyt Spagnjen wass gekomen, die den vreede mitbrocht, oock
dat se uyt Hollandt en Amsterdam deselfde tijdinge hadden, 'twelck S.H. seer wel
geviel, en seide, dat iss heel goet en het beste. Godt geef ons den vreede. Toonde
groote genegentheit daertoe.

[156]
3/13 september donderdach. De graf van Waldeck iss saterdach in de schans
Sint-Anna gekomen. - De viconte van Manchau bij mij geweest en gediscoureert
van de Fransche saecken en van de jalousiën die tuschen Franckrijck en dit lant
sijn. - Seide oock verwondert te sijn het subyt changement van S.H., die desen
winter te Breda in 't begin seer geneicht wass tot den oorloch, en nu sint één, twee,
drie maenden is hij heel genegen tot de vrede.
Sijn meininge, dat S.H. om sijn 1) ouderdoms will den krijch moede wass en
geerne voor sijn doot een goede vreede sijn [zien] soude, bevindende sich swack
om de fatigues van de oorloch uyt te staen. 2) om den Spaenjaert niet heel te
verjaegen, om dit landt niet heel in vreede en rust te stellen en buyten vreese, om
sijn soon en sijn huys niet inutiel hier in 't landt te maecken en buyten gesach te
stellen, want als der geen soldaten sijn, soo heeft de prins niet te seggen en soude
half als een particulier gereeckent worden. 3) dat S.H. door Knuyt soo ingenomen
iss tot de vreede om reeden van wisselinge en andere saecken, oock door
aendrieven van H.H. 4) om de Fransman soo nae niet te hebben en Antwerpen,
Gendt, Brug tot een scheitmuir te hauden.
Haulterive quam oock bij mij, die mij seide dat hij meinde Hollandt soude mittertijt
meester van het heele landt worden en Amsterdam van Hollandt. Amsterdam sal
dan sijn als Venetiën, doch daer hoort tijt toe. - Aen 't hoff geweest, bij Willem van
Haultyn gegeten. In 't rieden viel ick van het peerdt en weet niet hoe. - S.H. voer
wandelen mit de koetz, doch ick wass niet mit. - Bij Lindenaer geweest. Mit
Hoochwau en joncker Willem tehuys gegeten.

[157]
4/14 september vridach iss heer Boschuysen bij mij geweest, die mij eenighe
pampiren brocht en seide, dat de Staeten resolutie genomen hadden om 't leger te
velt te laten en als men kost, noch yet uyt te richten. - Ick hadt gasten gebeden,
maer most se weder afseggen laten, omdat S.H. uytreedt. - S.H. iss uyt geweest
nae het dorp Sint-Nicolaes en reedt altijt te peerdt. - De heeren gecommiteerde
Lintloo, Wimmenum, Nijssens sijn weder uyt Den Haghe gekomen, brengen mede
dat het leger noch te velde sal blieven en richten noch yetwess uyt tot dienst van
den lande. - Tehuys alleen gegeten.
5/15 september saterdach ben ick aen het huys geweest van den hertoch van
Lunenburch, doch hij wass niet tehuys en hij vertrock dien dach nae Antwerpen. -
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Ick kreech een brief van de vrau van Brederod, die mij schreef dat H.H. op mij
begeerde ick soude komen tot Breda, om H.H. op te wachten in het promoveren
van de professoren en most
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sondachsavonts daer wesen . Ick vraechde S.H. verloff, die mij het toestond. Mijn gasten, de vrauwen en mans Haersholdt, Welder, Krock quaemen bij mij eeten;
ick bleef tot drie uir en doe ginck ick wech nae Hulst en Sint-Anna, sach graf
Hendrick, graf van Waldeck. - Der quam een edelman van monsieur d'Anguyn bij
S.H., die seide dat Duynckercken noch niet belegert wass, maer dat hij sijn magasijn
maeckte en begost aen de circumvalatie te wercken. - Ick ginck dess avontz scheep
en vond mijn jacht heel periculeux op het hooft sitten, van om te slaen.
6/16 sondach voer de heer van Dona en ick om drie uir van Sint-Anna en gingen
in de schaeloup sitten, omdatter geen wint wass, quamen om negen uir te Bergen.
Ginck in de predicatie. - Adt om elf uir, reedt om twaelf uir uyt Bergen mit een convoy
van 70 peerden en quam om ses uir te Breda.

[158]
H.H. wass bliede en deedt onss veul eer aen, sprack mij heel vrie van secretaris
Huygens, van Beverweert, van Lintloo, van Vosbergen en van de Staeten. Wass
heel qualijck op de Francen tevreden in 't generael en Gramont en 't hoff, oock op
Deloges. - Ick adt mit madmoisel, die wass niet wel, adt niet; nae den eeten sagen
wij H.H. weder en prateden.
7/17 september iss H.H. om 10 uir in de kerck gegaen, om een aenvanck te
maecken van de installing der Illustre Schoole, en deedt Rivedt een harangue.
109
Daernae lass Haussman de articulen en ordre van de Academie ; de professoren
aten op het hoff. - Nae den eeten reedt H.H. wandelen in 't Mastebosch, sprack
qualijck van de Fransen en van den prins van Talmont, van sijn veranderen van
religie, dat hij het alleen gedaen had om lieutenant-generael te worden van de
ruyteri; kost hij dat niet krigen, sal hij weder wechgaen en worden wedrom paeps;
H.H. sprack oock van madam de la Trémouille en van 't huys, dat desen prins van
Talmont Laval most heeten, oock van sijn broeder, die geern cardinael wass, en
was heel qualijck op haerlieden tevreden. - Aten mit mamoisel, prateden wedrom
mit H.H. des avontz. - Ginck juffer Granperyn besoecken.
8/18 dingsdach om half elf ginck H.H. wedrom om harangues te hooren en
geschach het in 't clooster daer de begientjes in geweest sijn, dat heel wel is
begonnen toegericht te worden, en deedt Reness, rector magnificus, de eerste
harange, en theologant. Naedat de musijck gespeult had, begost daer [Johann
Henryk Dauber], een jurist, die sijn harange heel wel deedt, all van buyten. Nae den
eeten ginck H.H. wedrom, en doe deedt den professor medicine [Albertus Kyper]
de oratie, oock van buyten, heel wel, en was seuven uir, eer H.H. tehuys quam;
H.H. wass niet wel op Heenvliet tevreden, omdat hij hebben wold, dat madamoisel
op de bruiloff van sijn dochter soude komen. - Van het paternoster dat Heenvliet
aen la reine-mère presenteerde. - Van die man die in H.H. coutz in de portir piste.
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In 1646 had Frederik Hendrik in Breda een ‘Illustre collegie of schoole tot bevordering van
de loop der waerheyt in alle wetenschappen ende konsten, om te versien tot den gemeynen
oorbaer ende opvoedingh van de bloeyende jeucht’ opgericht. Aitzema, Saken van staet en
oorlogh, VI, 204.
André Rivet, hoogleraar in de theologie te Leiden, was curator van de Illustere School te
Breda geworden. Zie voor het reglement van de school Aitzema, Saken van staet en oorlogh,
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[159]
H.H. retireerde sich vroech, om weder vroech op te staen. - Ick ginck bij juffer
Grandperyn, die mij seide hoe H.H. Less noch soo qualijck tracteerde, alletijt op
haer keeff en qualijck tevreden wass en hoe die soetert alletijt kreet, alse alleen
wass en in haer bedde. - Dat H.H. alletijt continueerde soo qualijck tevreden te sien
op den prins Talmont, dat de viconte Manchau H.H. gevraecht had vanwegen prins
Talmont om verseeckert te sijn voor één van haere dochters, die geantwoort had,
qu'il allié au diable, ny asteur ny jamais de sa vie il en aura une. - Der moet noch
wat meer schuylen, want sie seyde, ick mach u alless niet seggen van madamoisell;
ick diene H.H.; doch na lang bidden seide sij, dat freulen Mauritz twe brieven had
gevonden in het schriefgetuich van mamoisel, dat se had opgedaen mit behendicheit
en maeckt Less wijs, dat se het open had gevonden; freulen Mauritz is heel
ingenomen tegen mamoisel, doet haer alle dach quaede diensten bij mevrau,
daerover sie madamoisell soo bekieft; Less had Grandperyn oock haest in het spel
gebracht, seide dat sie van alles kenniss had, die het strackx ontkende aen prins
Wilhelm. - Freulen Mauritz soud graef Fritz wel willen hebben, als hij haer eischede
ten hauwelijck, 'twelck mischien geschieden sal en geadjusteert door de derdehandt;
sie wil den heer van Donau niet hebben, ick kan niet weten waerom. - Ick most
gaen, dorst niet langer blieven; het wass elf uir.
9/19 september woensdach ginck ick in de kerck, daer Reness preeckte; om half
tien ginck H.H. wedrom nae de Illustre Schole, daer een professor van de cruyden
de harangue deede, [Johan Brosterhuisen] genaemt, heel kort. Daer die in de
astrologi of mathematijck [Jonh Pell], die het heel wel maeckte, had goede myne,
goede uytspraeck, deedt sijn harangue heel uytwendich, sonder te lesen. - Nae den
eeten ginck H.H. wedrom, om de laeste te hooren, den professor historiarum, die
het wel maeckte, [Johannes Philemon] genaemt. Den seuvenden professor [Henricus
Bornius] deedt sijn exkuyse, niet gereedt te sijn, omdat het hem te laet wass
aengedient en dat hij geen boecken hadde, daer H.H. en de damess wel mit tevreden
waeren. Iss alsoo dat werck door H.H. begonnen, bij S.H. teweghe gebracht, door
H.H. mit goede ordre en fatsoen ten einde gebracht tot groote eer van Haere
Hoocheiden, waerdoor se een onsterfelijcke naem sullen verkriegen bij de
nacomelingen. - H.H. tehuys komende, quaemen de professoren H.H. bedancken
voor de sorg van de school en van de moite die H.H. tot den einde toe had genomen.
- De magistraet quam H.H. oock bedancken voor de benefici van de stadt en badt
H.H. ten eeten, doch H.H. excuseerde het, hebbende voorgenomen donderdaechs
van Breda te gaen nae Bergen op Soom.

[160]
H.H. liet mij een brief sien van S.H., daer S.H. in verwondert wass, dat de Staeten
soo stilsaten en lieten de Francen soo voor Duynkercken voortvaeren, sonder het
te beletten onder de handt. - S.H. wass oock niet wel tevreden op de Staeten,
klaechde oover veele, besonder oover Lintloo, daer ick hoope noch eens de occasie
van te kriegen om mij tegens hem te revangeren; H.H. seide haer leven sulcke
brieven of discoursen van S.H. niet gehoort te hebben ofte gesien, soodat S.H. heel
gealtereert moet sijn geweest. - 'tWelck een groote eer voor mij wass, en toonde
H.H. dat se sich op mij betraude; daerom sal ick oock haer diener wesen en blieven
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ghij u modereert en niet teseer daeroover verheucht en verhooveerdicht; het iss
periculeux, de heren sijn veranderlijck, daerom moet men sich te meer voorsien en
het menageren. - Mit mamoisel dess avontz gegeten, wass vrolijck; nae den eeten
bij H.H. geweest, die sich vroech retireerde, om 's anderen daechs te vertrecken;
H.H. keef eerst seer op Heenvliet, doch daernae seide sie hem niet en maeckte
hem noch goede myne. - Rivett gaet te Breda wonen.
10/20 september donderdach iss H.H. om acht uir op de koetz gaen sitten en
quam om één uir te Rosendael, daer H.H. des middachs adt. Prins Wilhelm quam
daer bij H.H., en quam H.H. om vijf uir te Bergen op Soom en vond S.H. in sijn
kaemer, passelijck wel. - H.H. liet mij den brief lesen van Buseroy. Madamoisel adt
op 't hoff alleen; ick adt in mijn huys en ginck vroech te bed.
11/21 vridach in de kerck geweest te Bergen. Daernae op het hoff gegaen, daer
d'Estrade mij seide, datter 24 staetenschepen voor Duynkercken leggen en dat
monsieur d'Anguyn sich vastmaeckt bij Duynkercken en wacht ordre uyt Vranckrijck,
wat hij doen sal, of hij de stadt sal belegeren of niet. Is wel mit de Staeten tevreden.
- De maréschal de Grammont adt bij S.H. en begeerde H.H. te salueren, die het
hem refuseerde, waeroover hij heel qualijck tevreden iss en sprack spijtich, klaechde
het aen prins Wilhelm, die strackx bij S.H. en H.H. quam. S.H. iss daer niet wel in
tevreden. - Madamoisel sien eeten, gaf haer perseken, gisteren oock. - Mamoisel
en freulen Mauritz hebben in één bedt geslapen een nacht. - Prins Wilhelm quam
om vijf uir te Bergen en sprack S.H. en H.H. oover die saeck, en wass een ieder
verwondert ende bedroeft daeroover.

[161]
12/22 saterdach ben ick bij den heer Boschuysen geweest, die meint dat S.H. niet
sal aenvangen of uytrichten, want alles wat men hem voorslaet, daer vind hij
swaricheit in en spreeckt het tegen; leggen de schult op H.H. - S.H. reedt uyt
wandelen om de stadt Bergen; sprack lang mit hem; hij seid aen de heer van
Brederod, dat Beck, Picolomini, Loraine oover waeren getrocken heel sterck en dat
se achter de wateren lagen en dat de steden wel sterck versien sijn, 'twelck een
voorboode iss, dat S.H. niet doen wil. - Broursma seid dat hij prins Wilhelm van S.H.
wegen seide hij soude den maréschal 's middachs bij S.H. brengen ten eeten, die
sich excuseerde op den vischdach dat het saterdach wass, en wold S.H. nae den
eeten opwachten; hij quam nae den eeten, en scheideden niet heel wel, omdat S.H.
morgen noch niet wil marcheren. Grammont wold H.H. oock niet sien, ginck wech
mit quaet genoegen. - Ick ginck bij den graf van Waldeck, die oover prins Wilhelm
claechde, dat hij geen amitié had en niemantz achtede. Seid oock, dat de grevin
van Nassau geseit had H.H. was oorsaeck vanwegen haer quaet tractament, dat
se soo kranck wass geworden ende leid en sterf, en hoe prins Wilhelm soo vloeckte
en reynieerde, als hij bij den Francen waass. - Ick wass bij Rockelore;
wederkomende, sach H.H., die wel wass en lustich. - Ick adt dess avontz mit
mamoisel, die heel wel opgeschickt wass; de juffers waeren heel qualijck getracteert.
- Ginck mit de juffers wandelen, die meinden dat Rinswaude door sijn schrieven
oorsaeck iss, dat H.H. soo qualijck op de Francen tevreden iss, daer hij heel qualijck
aen doet en H.H. en haer heel huys grooten ondienst mit doet. - Dess middachs
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bij Brederod gegeten, waren lustich. - De vrau van Brederod seid, dat haer suster
de Riengrafin alletijt geseit had dat H.H. van jongs op hooveerdich, eigensinnich en
trots wass geweest.

[162]
13/23 september sondach iss S.H. in de kerck geweest; H.H. liet in 't hoff prediken
door Goedthals. - Rockelore iss bij H.H. gekomen en haer gesalueert. - Monsieur
Milett quam van Duynkercken, seide dat duc d'Anguyn Duynkercken had beginnen
te belegeren verleden dingsdach 8/18 en dat hij den maréschal de Grammont liet
seggen, dat hij Duynkercken had aengetast; hij soud het kriegen off hij soud niet
levendich vandaer worden gebracht. Men seit dat sijn leger 18.000 te voet iss, van
alles oovervloet; laet kleine schepen langs de strand brengen, om het inkomen te
beletten. - Marquys de Leude iss in de stadt mit 3000 man, heeft alless in oovervloet
en de Spaenschen verseeckert die stadt wel te defenderen en te beletten, dat se
de Francen niet souden inkrigen. - S.H., H.H. waeren uyt wandelen. S.H. mij niet
recht verstaende, meinde dat ick seide, dat de Francen Oostenden souden inkriegen.
S.H. wierd quaet en seide, de Francen Oostende, dat iss onmeugelijck. Sie mochten
den duyvel doen of wel duyvels wesen. Sprack al van vreede. - Goring quam in de
koetz, seide, soolang het hier in 't lant geen vreede iss, soo kan het in Engelant
oock geen vreede worden. Off nu H.H. en S.H. daerom den vreede soo soucken,
weet ick niet. - Hij seid oock, dat de Schotten mit de Engelsen voor 4 miljoen
veraccordeert waeren en dat de officiren voor den koninck hielden altemael, behalven
Lesle, dat niet geloofflijck iss. - Maréschal Grammont wass op 't hoff; watter
gepasseert, weet ick niet. Mij iss geseit, dat hij heel wel van S.H. iss gescheiden.
Hij ginck noch dess avonts bij de staeten en dede Haere Hoochmogende te weten
de belegering van Duynkercken, wass heel wel tevreden en wass verwondert, dat
S.H. niet uytrichtede, hebben soo schoone gelegenheit. - Prins Wilhelm op 't hoff.
110
- Ick gaff freulen Mauritz eiyer, madamoisel melecotons en adt bij de vrau van
Brederod; H.H. had veul officiren in haer camer dess avontz.

[163]
14/24 september maendach ben ick bij Boschuysen geweest, die mij seide dat S.H.
noch all uytvluchten socht om niet te doen, had noch een brief aen de Staeten
geschreven, om te vragen wat hij doen soude, seggende dat Beck, Picolomini,
Loraine achter de Neet leggen, Picolomini sijnde nae Duynkercken, als Goring seit.
In summa, S.H. wil niet uytrichten dit jaer, hetwelck een groot ongeluck iss voor
S.H. prins Wilhelm, want daerdoor sullen de Staeten al meerder authoriteit aen sich
trecken en maecken het als in Venetiën, stellen provededores, die alle macht aen
sich hebben. - De soldaten murmureren en seggen H.H. iss daer oorsaeck van, dat
men se hier soo leggen laet. - Boschuysen seide, dat Knuyt geseit had van de
wisseling van Duynkercken en Maestricht voor verseeckert, dat nievers anders
uytkompt als uyt de discoursen die prins Wilhelm mit Knuyt geholden heeft, als prins
Wilhelm mij selfs geseit heeft. - S.H. reedt wandelen, die all van de sterckte van de
viant sprack en datter niet te doen wass en sprack heel soober van de belegering
110
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dat S.H. niet genegen was om yet te doen en wol van geen dingen hooren, en als
men hem seit dat de viant vreese heeft off swack iss, seit hij, het iss niet waer. Prins
Wilhelm presenteerde mit 3000 man te voet, de ruyteri tot voor Bruissel te gaen;
doen wass hij quaet; H.H. kijft oock altijt als men van den oorloch spreeckt, en
continueert tegens de Fransen te sijn. - Prins Wilhelm seide mij Willemine
gesproocken te hebben en van het meisken in sijn huys te Sint-Gillis, dat dicwils
sijnde [ziende]. - H.H. sach veul officiren, doch Grammont quam niet. Mamoisel
ginck bij de vrau van Brederod eten. - Ick adt bij de juffers, en seide mij Grandperyn,
dat freulen Mauritz soo pijckantich op mij wass en socht mij quaede diensten te
doen bij H.H., haer seggende ick hooveerdich geworden zedert mijn reiss van Breda,
achtede nu niemantz en quam heel weinich in H.H. caemer, [164] doch H.H. hielt
mij partij, seggende, ick heb hem noch alle daghe in mijn caemer gesien; en neemt
freulen Mauritz alle gelegentheit waer om mij quaede officiën te doen. Madamoisell
had het aen juffer Grandperyn selfs geseit en toonde goede genegentheit, wass
niet wel op freulen Mauritz tevreden. - Seid dat den churvorst van Brandenburch
mit madamoisel Henriette soud trauwen, dat madamoisel soude weigeren den prins
van Galess te nemen aen S.H., als men het haer voorsloech, 'twelck niet geloove.
- Freulen Mauritz heeft haer gedachten noch op graf Fritz, doch H.H. wold geerne
sien, dat de heer van Donau haer nam, en daerom sal gearbeit worden. - H.H. wel
twee uir mit d'Estrade gesproocken des avontz.
15/25 september dingsdach ben ick in de kerck geweest, daernae mit S.H.
uytgereden, bij de vrau van Manchau geweest. - Mit S.H. gegeten. S.H. en H.H.
wesen wandelen mit de koetz. - S.H. prins Wilhelm seid, dat Beck gheen 6000 man
wass, dat hij achter Mechelen lach en dorst niet oover de Nete komen; wass niet
wel tevreden, dat men niet uytrichtede. - Ick gelooff S.H. iss quaet op de Francen,
omdat se geseit hebben dat S.H. nu geen macht heeft en dat men alletijt sich aen
de Staeten moet adresseren, en daerom gelooff ick dat S.H. niet wil aenvangen,
om haer te toonen dat, als hij niet wil, datter dan niet geschiet, all willen het de
Staeten hebben. - De heer van Brederod seide mij, dat S.H. soude gewesen hebben
op Beverweert, seggende, siet dien ondanckbaeren requel rieden, hij soeckt mij te
111
affronteren en quade diensten te doen, mijn soon tegens mij op te rotten, doch
ick sal mijn revange hebben en maecken hem soo klein, dat men seggen sal dat
hij sich aen mij heeft willen vrieven. Beverweert heeft S.H. noch niet gesproocken,
en iss heel qualijck op hem tevreeden, op Sulekum en Dechand. - De coningin van
Engelant iss te deelen oorsaeck, dat men in Vranckrijck soo spreeck van H.H., want
die hondert discoursen aen de coningin van Vranckrijck van H.H. heeft geholden,
en als Grammont derbij kompt, sal het geweldich aengaen. - Prins Wilhelm wass
gisteravont meer als een uir bij H.H. alleen. - S.H. adt mit mamoisel, en waeren
lustich. Prins Talmont en Beverweert sijn nu veul tesaemen en troosten malkander.
Beverweert iss heel ontset, heeft geen continantie, doet niet als fleuten.

[165]
16/26 september woensdach iss S.H. te peerdt uyt geweest om de wal van Bergen.
Ick sprack lang mit hem, doch all van vredesaecken, en doe wass hij wel tevreden.
S.H. had niet wel geslapen desen nach. - Op 't hoff gegeten. Monsieur Milet
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vertelde mij 'tgene hij in monsieur le duc d'Anguyn quartir had gesien bij
Duynkercken. - Mit Douchand gespeult. - S.H. reedt mit de koetz uyt wandelen,
sprack weinich, sliep veul in de koetz. - Ick seide prins Wilhelm, S.H. heeft de Staten
en Grammont mit goede woorden uyt Vlaenderen gehaelt, en nu dat hij se hier heeft,
doet hij doch niet en blieft still leggen. Prins Wilhelm seide, op die wiese kan men
alle werelt attraperen. 't Is oock aen Vranckrijck en den hertoch van Anguyn oock
geschreven, dat men yetwess doen soude, maer S.H. heeft om uyt Vlaenderen te
komen gedaen. Grammont seide te Sint-Jyliss all hij sach wel dat S.H. niet doen
wilde. - H.H. heeft men niet gesien, had pijn in 't hooft, madamoisel oock; ick adt op
't hoff en sach de juffers eeten. 17/27 september donderdach iss S.H. niet uyt
geweest. Beringan en Dechand bij mij geweest, spraecken van de Franse saecken,
hoe deselfde hier te hoove verandert waeren en hoe subyt H.H. verandert wass in
drie maenden, in één maent en dat de fault uyt Vranckrijck quam, omdat men H.H.
niet genoech gecaresseert, gedefereert en te kennen gegeven die obligatiën die
Vranckrijck aen S.H. had, oock omdat men H.H. gechicaneert had mit haer pretensi
en altemitz niet een hups present gedaen, 'twelck versuymt, en sal men tijt hebben
'tselfde wederom te herstellen en repareren als het geweest iss, want het iss een
glorieuse vrau. - Bij de prins van Talmont gegeten, daer wij sterck droncken en
waeren lustich; Somerdijck en anderen waeren der oock, die mij seide dat de prins
van Talmont hem gesproocken had van Less, en woud het mij seggen, doch wij
hadden geen gelegentheit alleen te sijn.

[166]
S.H. reedt mit de koetz uyt wandelen; den prins van Talmont en ick reeden mit S.H.
- Dess avontz adt ick mit mamoisel, en wass heel vrolijck; H.H. sach men niet. 18/28
september vrijdach in de kerck geweest. Mit S.H. bij den maréschal geweest, daer
Destrade quam, die mij seide dat hij van Brasset brieven had gekregen, dat de
Staten-Generael persisteerden bij haere eerste resolutie van te veld te blieven en
yetwess aen te vangen en dat se bliede waeren, dat de Francen Duynkercken
belegert hadden. - Destrade seid mij oock, dat hij mit H.H. lang gesproocken had,
en hadden van alle het gepasseerde gesproocken, en H.H. had te kennen gegeven,
dat haer dat facheerde dat men sich aen de Staeten adresseerde ende niet aen
S.H., gelijck men placht te doen. Destrade seide daerop, alwat wij gedaen hebben,
iss door last van S.H., die ons aen de Staeten gewesen heeft, seggende, alwat mij
die belasten, dat sal ick doen. Soo mosten de ministres van Vranckrijck sich ommers
bij de Staeten vervoegen, om haeren koninck wel te dienen. - Daerop ginck S.H.
wech en adt te Woude bij S.H. prins Wilhelm, wass lustich en adt passelijck. - S.H.
quam om half vijff tehuys; ick ginck bij de vrau van Brederod, daernae op 't hoff, en
sach men H.H., die sprack van de Franche regering, dat de Francen solden geseit
hebben, krigen wij Duynckercken, soo sullen wij wel anders spreecken en quellen
de Hollanders te zee en voeren den krijch mit Spagnien buyten haerluyden. - De
112
Francen solden aen den paus belooft hebben, alse de Spagniers wech hadden
gejaecht, ons dan aen te tasten, om ons te ooverweldigen en te dwingen papist te
worden. - Dat Vranckrijck mit Portugal, Sweden souden een compagni oprichten,
om dit landt in Oost-Indiën indracht te doen in de negotie. - H.H.
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sprack oock van de wisseling van Duynckercken tegens Maestricht; dat von se niet
geraden. Ick seide dat ick gelooffde, [167] dat het Hollandt doen soude, estimeerende
Duynckercken seer en houdende gantz niet van Maestricht. - Monsieur Saint-Ibar
was daer oock en seide sijn gevoelen en maximess, die H.H. nu beter gevallen alse
plachten. - Ick adt dess avons bij madamoisell, en waeren vrolijck.
19/29 saterdach iss S.H. niet uyt geweest. - Den maréschal de Grammont bij S.H.
geweest, die men seid dat soud vertrecken, en vraechde S.H. twe-, driemahl, off
de Francen niet haest wech solden gaen, doch niemant hadder van gehoort. - Ick
adt op 't hoff, en quam der tijding door een soldaet, dat se het Roode Fort in hadden
bij Duynckercken, daerdoor op de haven kosten sien, dat de Francen tzedert sondach
op de stadt geapprocheert hadden; de stadt heeft een wal, muir en gracht, en
behalven dat noch een groot quartir buyten om de stadt, geretrancheert mit
bollewercken, dat van Winoxberch begint en gaet tot aen de Strang. Men weet niet
eigentlijck de forces van de viant in de stadt. - H.H. liet mij strackx nae den eeten
haelen in haer kaemer en sprack heel lang mit mij; kost noch all mercken dat se
heel seer tegens de Francen wass ingenomen. Sie wolde haer ontschuldigen, dat
se den maréschal niet gesien had, en leggen de schult op Desloge, daer se heel
quaet op iss, en seide, als er een gouvernement vacant iss, moet men hem bij den
maréschal schicken, dat hij hem avanceert, want hij haut de partij van de Francen,
en die winnen hem 't gelt off. Daeraen siet men de veranderlijckheit van de
menschen; voor desen estimeerde se hem en woud hem helpen voor Dona. - H.H.
keef seer op den admirael [Maarten Harpertszoon Tromp], dat hij den hertoch van
Anguyn soo helpt voor Duynckercken, seide, ick wold dat den duyvel dien reeckel
haelde. Ick wed hij heeft gelt gekregen, gelijck oock veul van de regeringe der heeren
staeten; en bleef den heelen naemiddach in de caemer, daer Sulekum quam mit
het boeck van 't huys dess cardinaels Antonio. Buseroy quam oock. - Op 't lest quam
S.H. prins Wilhelm, daernae veul officiren tot seuven uir.

[168]
Ick sach Less altemitz aen van tersieden, dat het H.H. niet merckte, en lachten mit
malckander; Less wees mij op freulen Mauritz, die sie niet lieden mach, en nae den
eeten vraechde se mij, wanneer ick haer soude seggen waerom freulen Mauritz
gisteren geseit had, allwat ick voor desen van mij geseit heb, iss niet mijn meining
geweest off iss niet soo; dat Less dat wil weeten en sal mij daeroover soecken te
spreecken. - Ick ginck mit de juffers praeten op het groote sael. - Men moet sich
wel voorsien in dese werelt, nemen sijn tijt waer alse sich presenteert, en
mesnageren die wel, want de humeuren van de menschen veranderen, de tijden,
die maximen en alwat daeraen dependeert, en wat men den eenen tijt verheven
heeft, sal men een maent twe, drie daernae gantz niet achten, en dan iss het eerste
vergeten en alle het werck verkerft, en heeft men sijn tijt, sijn moite, sorge vergeefs
genomen. Daerom moet men sich van de occasie dienen alse sich presenteert; alse
voorbij iss, kompt se noit weder. Exempelen van de veranderlijkheit, Talmont,
Beverweert, Heenvliet, Desloge, Brederod, Haulterive, ick selfs; de eene tijt is 't wel,
wort qualijck, de ander is 't qualijck, wort wedrom wel, en soo kan men gheen staet
maecken op de saecken van de werelt, besonder aen het hoff, daer de verandering
groote plaetz heeft, temeer als de vrauwen regeren, die quinteux sijn en bisard,
colerisch.
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20/30 september sondach iss Kuyn bij S.H. geweest, en belastede hem alle het
geschut te scheep te doen en maer ses groote en ses van 12 pont bij sich te holden.
- S.H. ginck niet te kerck, liet op het hoff predycken door Goethals; H.H. seer verkolt,
sprack daernae van Gramontz inciviliteyt tegens de damess. Ick seide ick had
gehoort het soud hem in Vranckrijck niet wel worden afgenomen, dat hij H.H. niet
gesien had, omdat sie sullen meenen, dat H.H. des te quaeder tevreden op
Vranckrijck soude wesen; H.H. continueert quaet op Frans te blieven. - De heer van
Brederod seid de Staeten hadden geschreven aen S.H. hij soude in het velt blieven
en doen noch yetwess om de Francen diversie te maecken, en gaf S.H. ordre, dat
het voetvolck voor acht daegen soude broot nemen, dingsdach beginnende. - Op
het hoff gegeten, in de kerck geweest; nae de predicatie sprack ick Somersdijck,
die mij seide dat de prins van Talmont hem geseit had, [181] dat hij verstaen had
dat Somersdijck qualijck te hoove stonde en dat om S.H. prins Wilhelms wil, omdat
H.H. de opinie heeft, dat Somersdijck prins Wilhelm tegens S.H. en H.H. oprockent
en goet Frans holt, sijnde niet tot de vrede geneicht. Daernae deed hij sijn onschult
aen Somersdijck, dat hij hem niet eer geseit had dat hij qualijck te hoove stonde,
en woude hem de oorsaeck vertellen, die Somersdijck wel wiste, en seide, de
caressen die ick ontfong van H.H., ende vrieheit die men mij gaf, sijn oorsaeck
geweest dat ick mijn fortuyn pousseerde, 'twelck tot mijn leetwesen qualijck geluckt
iss. Patiëntie. Somersdijck seide oock, dat de viconte hem geseit had dat hij H.H.
had aengesproocken om één van de dochters, dat die soud geseit hebben, nu noch
nimmermeer en sal hij een hebben van mijne dochters. - Somersdijck seide mij het
miskontentement dat prins Wilhelm heeft, en dat hij geseit had, men tracteert mij
soo qualijcken, ick sal het niet langer lieden; ick heb noch voor 4 mael hondertduysent
gulden credijt, daer sal ick desen winter mit uyt het landt gaen en passeren mijn tijt;
ick kan niet lijden, dat men mij soo qualijck tracteert, en sal het noch eens revangeren
t'eniger tijt. Donau was der present, als hij dat seide; H.H. is de oorsaeck, omdat se
S.H. tot de vrede persuadeert, daer sie Sevenbergen voor hebben sal, 'twelck Goring,
Knuyt onder de handt tracteren en noch meer belooft hebben, 'twelck tot disreputatie
113
van S.H. is, dat prins Wilhelm seer verdriet , en als hij kan, sal het beletten, want
het iss sijn interes en oock dat van het landt, want de Staeten sullen jalousie daerdoor
krigen, meer macht en autoriteit nemen en dat tot naedeel van prins Wilhelm.

[169]
Prins Wilhelm seide, ick heb voor drie daeghen yet gehoort, dat sal ick beletten, het
kost wat het kost. H.H. heeft haer douari verhoocht tot 100.000 gulden, en in het
huys sijn meer als een miljoen rijxdaelers schult. - Het landt in Borgundiën iss sooveul
belast mit schulden, dat S.H. het niet soude willen aennemen op die conditie, want
hij solder veul moeten bijleggen alle jaer, en daerom meint Somersdijck, dat het
geen wisseling iss, maer alleen dat het pro forma geseit wort. - H.H. soeckt S.H. te
holden in die staet als hij nu iss, wandt dan kan sie mit hem doen wat se wil, want
als prins Wilhelm in de regeringe quam, solde H.H. niet te seggen hebben en sie
wil mit regeren, 't kost wat het kost. - Maréschal Grammont wass op 't hoff; men
seide dat hij dingsdaechs vertreckt, en gaet graf Mauritz mit hem tot voorbij
Maestricht. - De heeren

113

Zie hiervóór 1646, noot 102, pagina [141].
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staeten waeren bij S.H. en delibereerden van de marche. - Men sach H.H. desen
avont, die heel vercout wass; Less weinich gesproocken. - Ick ginck mit de vrau van
Brederode eeten dess avontz. - Somersdijck seide mij ick most mij wel voorsien,
blieven in de respect bij H.H. en menageren het faveur dat se mij toonde, want sie
iss hooch in haer waepen en lichtgeraeckt, meint strackx men mepriseert haer. De heer van Brederod lachtede om prins Talmont, omdat hij sich soo geferiseert
had, en seide, die geck viel mit de deur in huys, ghij gaet voorsichtiger en baut op
een goet fondement, continueert soo, het sal u wel gelucken. Ick seid, ick ben een
diener van het huys, sal alletijt doen wat men mij belast, en pretendeer anders niet.
21 september/1 october maendach iss Grison bij mij geweest, seide mij dat hij
last van S.H. had om nae Maestricht te gaen en S.H. weder te komen vinden en
doen hem rapport van de heele Maeskandt. - Hij seid mij van Doorluchticheit hertoch
van Lunenburch, dat sijn volck seide sie wolden wel één van S.H. dochters hebben,
doch hij was malcontent, dat men hem soo qualijck tracteerde en minder werck van
hem maeckte als van den prins Radzeviel.

[170]
Om tien uir op 't hoff gegaen, daer men mij seide dat de Francen wechgingen en
graef Mauritz mit 30 compagniën mit haer. - Ick adt op 't hoff; nae den eten quam
de maréschal de Gramont bij H.H. en bleef een halfuir; op 't lest maeckte H.H.
excuse, dat het haer schult niet wass geweest dat se hem niet eerder gesien had;
hij seid het was hem leet H.H. soo importuyn wass mit sijn gesicht, en scheiden soo
van malkander; hij salueerde madamoisell oock en niemantz meer. - S.H. voer mit
de koetz uyt wandelen en sprack om de soldaten sonder waepen te laeten
marcheren. - Ick ginck bij de vrau van Beverweert. - Men sach H.H. des avontz, die
nu heel mit Saint-Ibar eens iss en iss heel verandert en gantz ingenomen tegen de
Francen en spreeckt sooveul quaetz nu van de Franzen alse placht te doen van
Saint-Ibar. - Ick adt mit mamoisel, ginck vroech te bed.
22 september/2 october dingsdach iss S.H. om vijf uir op de koetz gaen sitten,
om den maréchal genacht te seggen, sach se marcheren, waeren noch passelijck,
ongeveer 2000 peerden. Graf Mauritz ginck tot Maestricht mit 30 compagniën
peerden, sijn regiment, graf Fritz, Haersolt, graf Herman. - S.H. quam om negen uir
weder in de stadt en danckte Godt, dat hij de Francen quijt wass. - Mit S.H. gegeten,
namiddach gespeult mit Alart; H.H. des avontz gesien, die al op één manir van de
Francen sprack en sprack Saint-Ibar vruntlijck aen, dat se voorleden winder niet
soud gedaen hebben sijnde qualijck op hem tevreden, als S.H. oock. - S.H. gaf de
heer van Brederod last om Beverweert en de officiren te seggen, dat hij mit het leger
morgen woude marcheren, dat noch noit is geschiet. - Om drie uir wiert er ordre
gegeven om te vier uir in de waepen te sijn en te vijf uir te marcheren.
23 september/3 october woensdach iss S.H. en H.H. om half seuven op de koetz
114
gaen sitten en reden door het leger, dat om half vijf had beginnen te marcheren ,
geleit door
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Begin oktober ‘nam sijn Hoocheyt voor om Venlo te belegeren: te minsten, de mine maeckende,
om de Spaensche macht te separeren; ende aen de Fransche het innemen van Duynkercken
te lichter te maecken... De tocht na Venloo begost den derden october des morgens te vier
uyren’. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 237-238.
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de heer van Brederod en daernae van prins Wilhelm, die te Spruntelen bij het leger
logeerde; S.H. adt te Spruntelen en voer mit H.H. nae Breda, daer se te [171] vier
uiren quaemen. S.H. voer noch nae het Speulhuysjen; in de koetz sat niemants
meer bij H.H. als Haulterive en ick, en als men van de affairen woud spreecken,
seid S.H., laet wij niet meer van den oorloch spreecken, laet wij van bauwen en
planten spreecken; en wenschte heel seer nae den vrede. - S.H. iss sooseer tot
den vrede geneicht, dat hij wunscht dat het leger heel te gronde ginck, om maer
nae guarnisoen te gaen, wil van niet hooren en iss quaet als men hem spreeckt van
het leger of nae eenighe ordre vraecht, iss anders passelijck, doch niet sterck
genoech om fatigue uyt te staen en om veul mit het leger uyt te staen. - H.H. sprack
mij in de koetz van Grammont en wass heel civiel tegen mij en heel vrie in 't
spreecken. - In de stadt seid mevrau, S.H. heeft tot den vreede oock geconsenteert
niet als stadtholder, maer als één van de nobelen van Hollandt en daerom als
particulier, doch Gelderlant, Utrecht hebben daer niet op gelett en hebben tot den
vreede oock geconsenteert, seggende, nu dat S.H. dertoe geneicht iss, soo willen
115
wij S.H. meininge daerin volgen . - Mit mamoisel gegeten, was vrolijck; des avontz
mit de juffers gewandelt, bij Grooteperyn geweest, die mij seide dat de luyden qualijck
van mij en haer spraken en daerom 3 nachten hadden gekreten. - Heenvliet heeft
mij al wandelende geseit, dat S.H. soo een quaden brief had gekregen van de
116
Staten-Generael en dat Musch dat expres gedaen had om de Staeten te doen
failleren, willende tonen nu dat hij niet te seggen had, dat alles qualijck ginck. - S.H.
heeft qualijck gedaen soo dicwils aen de Staeten geschreven, besonder aen die
van Hollandt alleen, 'twelck hij noit gedaen heeft voor desen, die nu meer en meer
macht sullen nemen, 'twelck prins Wilhelm eens qualijck sal komen, en S.H. iss
bedrogen geweest, meinde andere resolutie te krigen.
24 september/4 october donderdach iss S.H. om de stadt gereden. Prins Wilhelm
quam mit het ghehele leger door Breda, de ruyteri om ses uir, 't voetvolck om 9 uir,
al goet volck; ick sach het voetvolck marcheren. - Op 't hoff gegeten; nae den eeten
reedt S.H. wandelen. H.H. niet; der quamen veul officiren [van] H.H. afscheit nemen.
- Ick adt avontz mit mamoisel en nae den eeten sprack ick lang [172] mit H.H. van
de regering, van Beversweert, Somersdijck, van Brederod, en toonde mij groote
genegentheit en affectie, betrauwende sich op mij, belaste mij haer te schrieven.

[173]
25 september/5 october vriedach iss S.H. om vijf uir op geweest te Breda en ginck
te half ses op de koetz sitten, om nae Teteren te vaeren, daer het leger lach, en
marcheerde om half seuven nae Loon op Sant, daer S.H. bij de paep adt, die een
117
histori van Severus en sijn soon Caracalla vertelde, 'twelck op prins Wilhelm
sloech; een yeder wass beschaemt oover des paeps stauticheit. - Prins Wilhelm
marcheerde tot

115
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Op 18 september stelden de Staten van Holland voor in Munster niet langer te onderhandelen
over een trèves, maar over vrede. Dit voorstel werd aan de provincies gezonden. De adviezen
uit de provincies Overijssel, Utrecht en Gelderland kwamen begin oktober binnen. Zie hiervóór
1646, noot 103, pagina [142]. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 276-278.
Zie hiervóór 1646, noot 107, pagina [152].
De Romeinse soldatenkeizers Lucius Septimius Severus en diens zoon Marcus Aurelius
Severus Antonius, bijgenaamd Caracalla.
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daerentoe mit het leger en ginck doe weder bij de ruyteri, nemende ordre van S.H.
die mit het leger marcheerde oover de hey en logeerde in kleine huyskes twe uiren
van Den Bosch. - H.H. en mamoisel waeren des morgens op, doe S.H. vertrock, en
kreeten, doch ick sach se niet. - In S.H. koetz sadt niemantz als Haulterive en ick,
sliep veul, sprack van alderhande dingen, lachte seer, als hij Beverweert heurde
singen, die de geheele wech oover niet deed als singen. 't Was heel goet weder.
Ick sach het huys te Loon op Sant.
26 september/6 october saterdach was S.H. mit den dach op de koetz en
marcheerde nae Den Bosch, daer S.H. adt, en marcheerde het leger deur. S.H.
reedt om het casteel en om de stadt. Woud daer niet slaepen, voer om vijf uir uyt
de stadt en ginck te Hintum bij het leger logeren. Ick ginck op 't clooster te Couwaeter
onbekent, brocht S.H. druyven.
27 september/7 october sondach ginck S.H. mit den dach op de coetz sitten en
marcheerde mit het leger tot één uir, sonder halte te doen, adt op de heyde niet wijt
van de Reekse meulen; door dat lang marcheren sonder halte bleven veul soldaten
achter. S.H. wasser heel quaet oover en bekeef de officiren, die het niet costen
gebeteren, want het ommogelijck iss dat een leger wel marcheert, als men de
soldaten geen tijt geeft te onbijten en te rusten.

[174]
Om drie uir begost S.H. weder te marcheren en quam om half vijf aen de Reekse
meulen. S.H. ginck strackx in huys. - Ick reedt mit Broursma nae Ravestein en sach
de vrau van Rummen mit haer susters; sie seid dat de cuhrvorst niet quam en soud
mit madamoisel Henriette trauwen; sie seide mij oock ick most nu vrijen dat ick niet
goetvond. - Ick quam te half seuven weder in 't quartir, adt bij den heer van Brederod.
28 september/8 october maendach iss S.H. voor den dach op de coetz geweest en
marcheerde mit het leger, quam om seuven uir te Graef, adt bij de graf van Hoorn
om negen uir, voer mit de coetz om half elf weder uyt de stadt, achterhaelde het
leger, dat al een deel oover de brug wass gemarcheert sonder halte, waeroover
veul soldaten achterbleven, en wass wel één uir eer se stil hielden, hebbende
gemarcheert seuven uir gaens. Om drie uir marcheerde S.H. weder en quam mit
den avondt in 't quartir, dat het heele leger qualijck comt, want niemant weet waer
hij iss, en kunnen de soldaten geen stroy vinden om te slaepen, dat de soldaten
heel degouteert, en klaegen seer daeroover, dat men se soo fatigeert, seggen, men
wil ons tot schelmen maecken tegens onsen danck, want wij kunnen soo niet
marcheren. - Prins Wilhelm bleef mit de ruyteri oover de Maes, logerde te Wansum.
29 september/9 october dingsdach iss S.H. om seuven uir eerst gemarcheert
door de Roode Beeck, waerbij S.H. om 10 uir halte maeckte op de heyde, waer hij
adt. - De heer van Brederod en ick spraecken mit malkander en lieten 300
musquetiers in de pas van Roode Beeck, om het bagagi te favoriseren, en sonder
S.H. weten, 'twelck wel door quam. Om half vier begost S.H. weder te marcheren,
meinde te Velden te comen, doch kost niet, omdat het te wijt wass en den dach te
kort. Nam sijn quartir op [175] de heyde bij ettelijcke huyskess om half seuven dat
het duyster wierde, weder tot groot ongemack van het leger, want alless eerst in de
nacht aenquam, en kost geen soldaet
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stroo of vuir krigen. S.H. ginck strax te bed. - Op de coetz seid ick S.H., dat hij niet
één schup of spay had noch geen kruyt of loot, daer hij seer oover verwondert wass,
meinde hij had 6000 spaeden, kruyt en loot genoech, schreef nae Gennep,
Nimmegen om kruyt en loot te schicken en gereet te hauden en aen Martini, die
aen de Vooren lach, dat hij sich soud haesten te come. - S.H. wass desen dach
heel haestich en keef seer, woud niet hebben dat men hem yetwess vraechde of
seide.
30 september/10 october woensdach is S.H. om half acht gemarcheert door
Velden en quam te negen uir mit het leger bij Venlo, daer het leger logeerde achter
malckander in vier troupen. Ginck in sijn huys afsitten, ginck niet uyt, adt dess
middachs in een ander huys en wass niet wel tevreden. - Prins Wilhelm schickte
S.H. contschap mit Moire en Berleben van des viantz marche; daer keef hij tegen,
liet prins Wilhelm seggen hij soud mit de heele ruyteri opsitten en comen oover de
brug. - S.H. keef seer tegens de schippers, die van Venloo quaemen en seiden sie
kosten geen brug maecken, omdat haer scepen te klein waeren en geen gereetschap
hadden, doch woud S.H. een scheerbrug hebben, daermede kosten sie S.H. helpen;
soo wiert er een scheerbrug gemaeckt, die te vier uir veerdich wass. Ondertuschen
quam de groote brug, die liet S.H. strackx slaen en sach lang toe dat se gemaeckt
wierd.

[176]
S.H. belaste Kuyn om een bateri op de stadt [Venlo] te maken en dat se als morgen
vroech most speulen. - En keef S.H. seer, dat de schippers mit de amunitie en train
niet waeren opgekomen, 'twelck S.H. eigen schult is, want hij niet woud hebben dat
se peerden namen om de schepen op te trecken, oock dat se andere schepen
naemen, omdat de haere te diep gaen, sijnde de Maes heel leech.

[183]
1/11 october. - 1/11 donderdach heeft onse bateri beginnen te schiten, ses halve
cartauwen, doch deden weinich schade, omdat se te kort sijn. - De viant heeft
gisteren en vandach heel veul mit canon geschoten van alle canten, doch doet geen
schade. - De heer van Brederod is van desen morgen mit sijn brigade behalven
118
Erentruyters regiment gemarcheert naer... om daer te logeren. - S.H. is te peert
uyt geweest voor den eten oover de brug, en quam prins Wilhelm hem tegen. - Nae
den eeten heel laet ginck S.H. de bateri besien en schickte Haulterive op de wacht,
om de aproche te beginnen. - Ick adt thuys en ginck de bateri besien. - S.H. heeft
belast 't canon in andre schepen te setten en hier te brengen. - Pompeo heeft de
quartirmeester van Verneul dootgeschoten, fieltachtich en heel vilain. - Major
Randewijck is desen avont van het fort oover Venlo mit een canon van 6 pont
dootgeschoten.
2/12 october vridach heeft Haulterive een rechte linie gelopen, die tuschen de
stadt en 't fort liep langs de Maes. - Ick reedt om het quartir en vond het heel seltsaem
leggen, dat men het niet begripen cost, en lach het eene front vlack in de heyde,
dat men der te peert inrijden kost, en soo periculeux als ick het oyt gesien heb. 118

Niet ingevuld door Willem Frederik.
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Ick adt tehuys. - De gouverneur van Venlo [Portières] schickte sijn vrau en dochters
uyt de stadt.

[184]
S.H. reedt om het quartir, wass qualijck tevreden, dat het leger soo oopen ende

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

285
bloot aen de heyde lach, ordonneerde wercken en wacht. - Prins Wilhelm quam
aen het hoff, had van sijn contschappers vernomen dat Beck en Loraine quaemen
langs Diest gemarcheert. - Aluva heeft Haulterive verlost en iss in de tranche op de
wacht.
3/13 october saterdach heeft Aluva verleden nacht seer geavanceert nae de
linckehandt nae het hoorwerck, hadden kleine alumnen gemaeckt, doch elcke reis
wedrom ingelopen, doch nae den eeten om vier uir vielen se uyt mit 150 man,
joughen de Engelsen wech, sloegen 20 doet, maer collonel Alua quam mit sijne vier
compagniën uyt van achteren oover het velt en jouch de viant hals oover de cop
wedrom in het hoorwerck, achterlaetende 3 dooden. - S.H. iss in de aproche geweest,
reedt nae den eeten om het quartir, wass quaet dat het noch niet geretrancheert
wass, 'twelck uyt manquement van schuppen niet kost geschieden. Daer iss oock
gheen polver, cogel noch lonte. Ferens heeft Alua verlost desen avont. - Der quam
tijding van de verovering van Duynkercken, verleden woensdach uytgetrocken 30
september/10 october. Uyt Duytslant, dat Aussburch aen de Sweden wass
oovergegeven. - Collonel Wylich adt bij mij. Ick sach gisteravont gloyende coogels
uyt stucken schieten, daerdoor de stadt heel [185] in brandt quam. - Een veendrick
van mijn regiment wiert dootgeschooten.
4/14 october sondach seid mij Van der Meulen, dat het leger van Loraine quam
gemarcheert, 10.000 man, en dat se noch 10 regimenten verwachten, dat S.H. aen
prins Wilhelm belast had mit de ruyteri aen de brug te komen. - S.H. in de kerck
geweest, prins Wilhelm oock, die mij seide dat S.H. wederom andere last gegeven
had, dat de ruyteri in 't quartir soude blieven. - De heeren staeten waeren gister bij
S.H. geweest, soo had hij haer gevraecht off sie niet goetvonden, dat S.H. de heer
van Brederod liet weder in 't quartir komen, omdat hij van alle canten contschap
kreech, dat den viant quam aenmarcheren; soo vraechden de staeten, of S.H. de
stadt dan niet voor ontset hielt. S.H. antwoorde, jae; soo vraechden de staeten, hoe
sterck de viant wass. S.H. seide hij wost het niet en wiert quaet daeroover. - Desen
dach heeft de heer van Brederod laeten vraeghen, of hij oock soud aprocheren; soo
heeft S.H. hem laeten antwoorden hij sal het hem wel seggen laeten, als het tijt iss,
en geloove dat S.H. dat expres niet wil toelaeten, omdat hij vreest dat Brederod te
ras soud voortgaen tegen de stadt, die S.H. niet in 't sinn heeft te gewinnen, want
alles stelt hij soo dernae aen, want alles manqueert, der sijn geen schuppen, stucken,
cruyt, loot, lonten, en den viant kan uyt en in de stadt gaen, soo hij wil.

[186]
Desen dach hebben de ruyter van de stadt buyten geweest en twintich Guylickse
boeren mit karren in de stadt gebracht en het goedt prijs gemaeckt. - De soldaten,
vrauwen en schippers die spreecken heel vilain van al desen handel, en sal S.H.
een grote disreputatie causeren, 'twelck droevich iss dat hem in sijn auderdom
ooverkompt, 'twelck hem in ons lant veul sal tekort doen en bij de regering sijn credijt
doen verliesen. - Eerentruyter, Wijnbergen en ick prateden daeraff en beklaechden
dat als sijnde getrauwe en oprechte dienaers van S.H. - Ferens heeft niet
geavanceert uyt mangel van schuppen; Douchand heeft hem verlost desen avont.
5/15 maendach october is S.H. te peerdt om 't quartir geweest, dat hij laet
retrancheren. - Prins Wilhelm quam bij S.H. Ick reedt nae den heer van Brederode,
sach sijn quartir,
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dat van de hoochten gecomandeert iss, adt daer; hij kreech tijding, dat de Lorainsche
oover de brug te Reurmund quaemen gemarcheert. - Steenhuysen heeft 150 ruyter
geslagen, Lorainoisen. - Douchands heeft weinich geavantzeert, iss van collonel
Eerentruyter verlost.
6/16 october dingsdach heeft de viant van Straelen 150 man in de stadt geschickt
om 7 uiren. - S.H. had Eerentruyter belast het hoorwerck aen te tasten; 't volck stond
gereet, doch om dat secours bleef dat ten achteren. - Eerentruyter had passelijck
mit de sap geavanceert tot aen 't hoornwerck.

[187]
S.H. reedt om het quartir wandelen en besach 't retranchement. - Ondertuschen
brocht den viant secours in de plaetz, 1000 man. De prins van Ligny quam mit 40
compagniën peerden tot bij Kakerck, schickte 15 troupen mit het voetvolck, die
brochten het bij lichten daeghe in de stadt omtrent half tien. - Ick heb tehuys gegeten.
- Nae den eeten reedt S.H. weder om het quartir wandelen. Tehuys comende, viel
de viant uyt mit 600 of 700 man, jouch ons volck heel uyt de tranché wech en sollen
tot voorbij de bateri geloopen hebben, had Wijnbergen niet gekomen en den viant
weder teruggejaecht; der bleef ettelijcke 30 doodt en gequetst. Collonel Alua kreech
een schoot mit canon in de rechterarm, Eerentruyter was kranck en swack, kost
niet wel ageren, sadt bij de bateri; de oorsaeck dat ons volck soo loopt, is dat wij
geen logementen hebben noch corteguarden, oock geen canon, dat de viant al in
oovervloet heeft, en wijkunnen hem niet doen, noch mit musquetten noch nievers
mede, en kompt ons volck op het velt, quelt hij se mit het canon, dat se niet duyren
kunnen op 't velt en springen in de linie, dat alle disordre causeert.

[188]
Wijnbergen heeft Eerentruyter desen avont verlost. - S.H. heeft belast niet meer
voor Venlo te schrieven, maer uyt het leger bij Venloo.
7/17 october woensdach, Castelrodrigo had geseit, horende dat S.H. doot wass,
't is mij leet, het was ons goede vrunt. Der sijn al veul die de opinie hebben, dat het
119
S.H. meninge niet iss Venloo te gewinnen , omdat hij het soo slecht aenstelt, want
hij belett niet datter gheen volck inkompt. Der sijn geen stucken, geen schuppen,
spayen, geen cruyt, loot, polver. Hij wil geen rijs laeten haelen of hauwen om
banketten te maecken en brengt door dese reeden onse soldaten half op den
fleisbanck, die daer seer oover doliëren ende klaeghen, tot schippers en vrauwen
incluys. De reeden iss ons onbekent; men presumeert dat de viant S.H. Venlo en
Roermond belooft heeft en dat hij daerom dese fainte maeckt. Andere meinen dat
hij het doet om de Staeten spijt aen te doen en te trotseren en quellen, sijnde quaet
dat se hem langer in het velt holden als hij begeert. Alletijt hoe het iss, het iss een
groote eer voor den gouverneur Portières, die daerdoor in groot estime en credijt
sal comen, want men sal niet weten dat S.H. de saecken soo slecht heeft
aengevangen, en ter contrari sal het een groote schande voor S.H. sijn en voor dit
landt en de gantsche militie, die 80 jaer den oorloch gevoert [189] hebben ende
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gekomen te sijn als soo te ageren, of dat het alle de werelt wost, dat het S.H. intentie
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noit geweest iss, 'twelck wij wel kunnen ordelen, die het gesien hebben, maer den
viant en vreembde die sullen het niet willen gelooven en nemen het tot haer
avantagie, en een yeder sal het gevoelen deraf hebben nae sijn sinne en
goedtduncken en nae dat hij geaffectionneert is; den viant in 't lant, bij de geallieerde
sal S.H. een groote clap en schandtvleck kriegen, die hij niet licht sal uytwischen,
want hij de tijt niet heeft noch de sterckte niet ofte beleit, verstant, memori.
- Dechand quam mij seggen, dat S.H. den here prins Wilhelm mit alle de ruyteri
ontboden heeft om oover de brug te marcheren, waeroover de stadt seeckerlijck
ontset iss, en sullen in een dach of twe of drie marcheren, en hebben onse reputatie
wel bekladt en gerouwineert, doch niemant heeft der part of deel aen; het iss S.H.
dicwils gesecht en geremonstreert van sijne dienaers, doch hij deedt of hij het niet
verstond, en woud niemant hooren, deedt niet als kijven en raesen en vloecken. S.H. iss in de aproche geweest. Prins Wilhelm quam mit de ruyteri tot aen de brug.
Ick adt tehuys mit monsieur Greving, Desloge en andere. - Nae den eten reedt S.H.
om het quartir. Ick ginck in de aproche bij Wijnbergen, daer de wercken wel waeren
en een cortguarde, en wiert er noch eene gemaeckt; den viant heeft niet op sijn
wacht aengevangen, iss still geweest; de sap iss dicht tot aen de [190] gracht van
't hoornwerck. - Prins Wilhelm vraechde mij tweemael, wat mij van dit werck dochte,
en wost noch niet, off S.H. de stadt woude winnen ofte niet. - De ruyteri marcheerde
oover de brug en logeerde te Velden. - Desloge heeft Wijnbergen verlost.
8/18 october donderdach. S.H. iss niet uyt geweest desen morgen. Kuyn bij mij
geweest, die mij seide hoe de soldaten, schippers en al het volck soo qualijck
spraecken van S.H. oover dese belegering. - Ick adt op 't hoff. S.H. is passelijck; hij
reedt wandelen, doch ick wass niet mit hem; ick speulde mit graef Hermen. - Den
viant heeft op Desloges werck niet gedaen desen nacht, iss stil geweest. Desloge
heeft niet geavantzeert, heeft een goede corteguarde gemaeckt, dat heel nodich
iss en een goedt werck. Greving heeft Desloge verlost desen avont.
9/19 october vriedach. Der iss niet gepasseert op Greving sijn wacht; hij heeft
een corteguarde verveerdicht. - S.H. iss in de aproche geweest, nae den eeten
wesen wandelen; hij iss vanavont wederom qualijck geweest, kost niet wel spreecken,
woud canon hebben en schicken de tochtpeerden daerom, doch sonder convoy. De heer van Brederod leit noch in sijn quartir sonder stucken en weinich schuppen.
- Ick heb den gehelen naemiddach gespeult en niet mit S.H. uyt geweest. - Askyn
heeft Greving verlost.
10/20 october saterdach. Askyn heeft de wercken verbetert en niet veul
geavanceert; de viant heeft oock geen uytval gedaen, maer vier canons
gedemonteert; Meteren mit de guardes heeft Askyn verlost. - Bij prins Wilhelm
geweest om half twaelf, die ick noch in het bedde vonde, en pratede mit hem tot
oover eenen.

[191]
Hij beklaechde seer dat S.H. hier dede, en seide, hij doet sich schand aen, aen mijn,
uluyden en het gantsche leger en hij sal gheen tijt hebben om het te verbeteren,
want sijn daeghen sijn te kort. - Hij beklaechde dat S.H. meint de Staeten te quellen
en te offanceren, die derom lachen, want sie kriegen meer stoff en materi om tegens
hem
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aen te gaen, hem de regeringe te ontnemen, meer authoriteitz te nemen en S.H. in
alles te krencken, 'twelck op lest op prins Wilhelm sal uytloopen. - Hij beklaechde
seer hoe de Staeten, besonder de quaetwillige, de gemeinte, den viant, de
geallieerde soude spreecken, besonder Vranckrijck. - S.H. had noit gewilt, dat hij
yetwess doen soude; den aenslach op Lier en Herentaels had hij hem al
geconsenteert, doch doe alles veerdich wass, woud hij niet hebben dat prins Wilhelm
gaen soude. - S.H. heeft oock niet willen toelaeten, dat prins Wilhelm de prins van
Ligny sloech, dat hij meint licht gedaen te hebben, tot tweemael toe, altoos eenmael
gewis. - Prins Wilhelm meinde had men gewilt, men soude Venlo, Reurmond,
Straelen al hebben en nu voor Stevensweert leggen; alletijt meint hij dat, als hij het
te doen had gehadt, hij soude het soo geklaert hebben. Meint S.H. heeft niet gewilt.
- Prins Wilhelm wass bang, dat H.H. niet goetz in Den Haghe soud uytrichten,
want H.H. soud sich niet kunnen onthauden van praeten, daer haer Musch en al
die gemiscontenteert sijn, in sullen helpen en aenporren, 'twelck doch niet sal helpen,
maer meer quaetz doen en de gemoederen ontvreemden. - H.H. had gevraecht
aen prins Wilhelm te Bergen in haer caemer, wat bent ghij gesint, bendt ghij Spaens
of Frans. Prins Wilhelm seide, gheen van beyde, maer als ick yetwess soude sijn,
soo wass ick liever Frans, want die hebben mij geen grootvaeder en 4 oomen
omgebracht. H.H. seide, de Fransen hebben het [192] oock gedaen. 't Is waer, seide
120
prins Wilhelm, maer het was door de Spaensche factie en Guisiaenen . - H.H.
seide, dat maecken u een deel jonge gecken wijs. Prins Wilhelm seide, U.H. gelooft
al te veul een deel olde gecken; doe wass H.H. quaet. - Buyseroy had aen prins
Wilhelm verhaelt 'tgene bij het tractaet voor S.H. soude wesen. Prins Wilhelm seide
dat het S.H. dieners niet waeren die hem dat raeden, doch hij kost niet beletten, dat
het S.H. deed, maer als hij eens aen de regering quam, solde hij het strackx
wedergeven ende wil het niet hauden. Wil van sijne grootste vianden, van sijn huys
en het landt niet hebben ofte besitten. All wil S.H. hebben, dat hij het accordt
teyckent, sal prins Wilhelm het niet doen. - Ick seide, mijnheer, U.H. kan niet beters
doen, want daermede toont ghij altijt, dat ghij gheen part of deel daeraen hebt, en
U.H. moet altijt die maxime hauden van een viant te blieven van de Spaenjaertz,
want sij sijn de uwe en wat sij doen, dat iss maer uyt noot, om S.H. te bedrigen en
om hem daernae uyt te lachen en het aen alle de werelt bekendt te maecken. Prins
Wilhelm seide, daer sal ick noit afwijcken. - Voor mijn part ben ick soo viant van de
Spangiaertz, dat kost ick sie mit een lepel waeters verdrincken, ick soude het doen.
- Ick speulde mit prins Wilhelm nae den eeten en won hem 7000 gulden af, doch
hij won se weder, quijt. - De heer van Brederod aen het hoff geweest. - Kuyn seide
mij, dat Musch soo qualijck stond en dat se hem wel aen den hals mochten komen.
- Beklaechde oock S.H. handel, kost er niet uyt maecken of begripen, seide, dat sal
ons arm prins Wilhelm quaet doen, en S.H. had ongelijck sijn eenichsten soon soo
qualijck te tracteren, die hem soo gehoorsaem iss altijt geweest, maer de jalousie
doet de olde luyden de jonge apprehenderen en vresen, want S.H. veult wel, dat
hij niet meer ageren kan, en dat wil hij voor ons verbergen, doch wij sijn [zien] het
wel, en was 't beter voor S.H. en H.H., voor prins Wilhelm, het landt en ons alle, dat
hij in Den Haghe bleef [193]
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en liet prins Wilhelm door sijn ordre ageren, 'twelck hem een groote eer soude sijn
soo een capabelen soon te hebben. S.H. swackheit soud bedect sijn, en alles soud
wel gaen, maer het sijn straffen Godts, die men niet ontgaen kan. Onse Heere Godt
121
wil het landt en S.H. straffen en 't lant door S.H. .
11/21 october sondach om half negen des morgens quam de prins van Ligny mit
alle sijn ruyteri, 3000 peerden, en convoyeerde 900 man te voet, andere seggen
1600 man, tot aen de schans oover Venloo, waer se ooverscheepten en marcheerden
doe mit vliegende veendels in twe batallons in de stadt, en de ruyteri ginck strackx
wederom wech. - S.H. wass in de kerck. - Graef Fritz quam weder en marcheerde
dicht langs de viandt, niet wetende dat hij op den wech wass. - Ick adt thuys; nae
den eeten reedt S.H. uyt. Ick sprack lang mit den heer van Rintzwoud, die heel van
mijn opinie wass, soo aengaende S.H. in 't schrieven van dien brieff aen de Staeten
alsoock aengaende hetgene S.H. hier doet, en vreest datter veul speels uyt sal
ontstaen; als S.H. in Den Haech komt, want veul luyden maer occasi soucken en
maer blijde sijn alse yetwess kunnen vinden om S.H. te quellen en tegen te gaen,
daer se nu stoff genouch toe vinden, 'twelck haer van onss eigen officiers en staeten
die hier sijn, genouch sal geseit worden. - Rintzwoud was oock in eene opinie mit
mij, hoe S.H. en H.H. alsoock prins Wilhelm mit de Staeten en de regeringe van de
steden van Hollandt moste leven, civijl, affabel, beleeft, aentreckent, waerdoor se
souden gelieft worden, geërt, gerespecteert, en souden haer die burgemesters op
de handen draghen uyt inclinatie en affectie, en soo moet ons volck geregeert
worden; sie willen gekent sijn, [194] en als men dat doet, kan men met die luyden
doen wat men wil.
Soo heeft prins Wilhelm saligher gedaen; daerdoor heeft hij die humeuren soo
kunnen leiden en regeren; prins Mauritz heeft het oock alsoo gedaen. Ick hoop prins
Wilhelm sal het oock soo doen; doet hij anders, sal het hem slim daerom gaen en
slimmer als S.H., want hij heeft geen kredijt noch respect. - Rinswoud seide mij, dat
hij gehoort had dat de Staeten gehoopt hadden, dat S.H. soude sterven desen
soomer, en dan souden sie prins Wilhelm een nieuwe instructie maecken en stellen
hem eenighe heeren staeten bij, sonder dewelcke hij niet doen soude, alsoock een
krijschraet van de voornaemste en oldste officiren, 'twelck ick vrese van prins Wilhelm
wegen. - Der iss in de aproche niet gepasseert; de graf van Hoorn heeft
lieutenant-collonel Meteren verlost. - Der waeren ooversten verwondert dat S.H. de
heer van Brederode liet leggen in sijn quartier, want hij deedt gheen dienst, en S.H.
die stelde die troupes in dangeer om geslagen te worden, als de viant woude, wandt
den heer van Brederod hadt gheen canon, en den viant kan op hoochten bij sijn
quartir stucken planten, vallen hem van achteren en van vooren aen en amporteren
hem mitdertijt soo. Hij kan oock beletten dat hij geen vivres krijcht. - Desen avondt
niet gegeten. Ben Godtloff heel wel, daer ick Goode voor dancke van herten, sal
Hem daervoor looven, dienen danckbaerlijck mit gedachten, woorden en wercken,
hoope het sal lang continueren, doch verwecken mijn vlees daerdoor niet tot
wulpsheit, maer hauden het in den toom, gelijck godtsaligen doen moeten, strijden
mit den geest tegen het vleesch.
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12/22 october maendach ben ick in de aproche geweest bij den graf van Hoorn, die
niet geavantzeert heeft, maer heeft een corteguarde begost omtrent de punte nae
de Maes toe; Kyrpatrickx heeft de graf van Hoorn verlost.

[195]
S.H. iss desen dach niet uyt geweest. - Thuys gegeten en gespeult. - S.H. heeft
graf Fritz bekeven.
13/23 october dingsdach heb ick op 't hoff gegeten, de heer van Brederod oock,
die van S.H. last kreech om mit sijne troupen morgen in S.H. quartir te komen. Prins Wilhelm gaet de heer van Brederod mit de ruyteri tegen. - De viant iss still
geweest, heeft op Kyrpatricx wacht niet gedaen en iss oock niet geavanceert.
Haulterive heeft Kyrpatrix verlost.
14/24 october woensdach. De heer van Brederod iss dissen morgen mit den dach
bij S.H. gekomen, logeert oover de Maes in 't cronenwerck. - Haulterive heeft op
sijn wacht de punt van de sap verlaeten, waer den viant nu in logeert, een werck
tegens ons aen; sommige seggen dat hij het sonder last heeft gedaen van S.H. S.H. iss voorbij de troupen van den heer van Brederod gereden, heeft bateriën
geordonneert. - Tehuys gegeten, nae den eeten gespeult. S.H. is niet uyt geweest
om de grooten regen. - Als de viant woude, kost hij ons heele aproche opslaen,
schickende bij nacht 10 off 12 compagniën te peert in de stadt, en vallen mit alle
macht uyt; sie sloegen niet alleen de aproche heel op, maer souden de stucken mit
kunnen insleepen. - S.H. heeft gisteravont 500 werckers laeten comanderen voor
de aproche. Picheler heeft Haulterive verlost in d'aproche; der gaen altijt 21
compagniën, 12 mit een cornel, 9 mit een lieutenant-cornel.
15/25 october donderdach ben ick in de kerck geweest, daernae in de aproche,
daer niet gepasseert was, en hadde Picheler de drie corteguarden besett. - Tehuys
gegeten mit Zulestein, daer se vertelden hoe de heer van Brederod Popma en Beens
gequelt hadde; ick speulde en wonn 200 gulden. - S.H. reedt uyt wandelen, sprack
mij van het Sweetsche leger en toonde, dat hij blijde wass dat se Ausburch hadden
verlaten.

[196]
Ick gelooff dat Goring daer oorsaeck van iss en dat die vanwegen Castelrodrigo
belooft heeft dat, als het vrede iss, dat de Spagniaertz alsdan den coninck van
Engelant sullen helpen tegens het Parlement, 'twelck een brug iss om Engelant aen
den derden man te brengen, want alsdan sullen de Francen het Parlement te hulp
comen, en soo sal het Vranckrijck off Spagniën kriegen, een groot ongeluck voor
S.H., die alliantie, 'twelck hem eerst soo qualijck hier in 't landt gestelt heeft door de
jalousie. Ten anderen doet het hem nu andere maximes nemen als hij tot noch toe
gedaen heeft, daerdoor hij sich in kleinachtinge brengt en haet en rouineert daerdoor
sijn arme soon prins Wilhelm, die het niet gebeteren kan en sach het geerne anders.
Ick hoope sijn ontschult sal noch eens aen den dach komen, en het sal hem des te
beter gaen. - Der comen drie staeten uyt Den Haghe, Bicker, Vermeer, Vett, om
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S.H. weder in het guarnisoen te haelen , 'twelck een aenvanck iss, als den oorloch
continueert, om alletijt soo te
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ageren, waerdoor S.H. een deel van sijn autoriteit quijt iss, 'twelck qualijck comt
voor prins Wilhelm, daer dit werck al op uytslaet. - Wijnbergen seide dat hij een brief
van sijn neef had ontfangen, die seide dat se te Aernem soo vilain en soo opentlijck
spraecken, dat men all hoorende most doof sijn, al siende blint, al spreeckende
stom, want men wost niet wat men seggen soude. - Enno Ferens heeft Picheler
verlost; het heeft sterck gevroren.
16/26 october vridach. S.H. laet een hoornwerck aen de brug maecken, om de
retraicte te maecken, als hij aen de ooversijde van de Maes sal marcheren. - De
heer van Heumen seide lestent, al winnen wij Venlo niet, soo sal den coninck van
Spagniën Venlo doch quijt worden dit jaer, [197] seggende dat op S.H. - De Staeten
seggen sie hebben S.H. niet belast voor Venloo te komen, om het te belegeren,
maer alleen in het velt te blieven en te doen dat tot dienst van het landt, wat S.H.
sal dienstich vinden. - Op 't hoff gegeten. Nae den eten mit Dubret gespeult. S.H.
iss wesen wandelen. - Prins Wilhelm seide, had S.H. gewilt, men sold den prins van
Ligny in sijn quartir geslagen hebben. Hij keef noch oover de twe majors die S.H.
gemaeckt heeft, Broeckhuysen en Slavata. - Dechands heeft Enno Ferens verlost;
der iss niet gepasseert.
17/27 saterdach sijn de staten mit convoy van Nimmegen gekomen, Ruys,
123
Meerman,... , en hebben last S.H. te versoucken in Den Haghe te comen, 't leger
noch drie weecken in 't velt te laeten, totdat se nae Vranckrijck kunnen schicken,
om haer te laeten weten dat se, alse nu goede conditiën wilden hebben, dat
Vranckrijck die kriegen kost en desen staet mede, dat als Vranckrijck niet wille peys
of trèves maecken, dat het de Staeten doen willen, sonder langer te wachten, en
willen soolange haer leger te velde hauden totdat den vrede getroffen is, en laeten
het aen S.H. goedtvinden wy S.H. het leger soolang wil laeten commanderen. Tehuys gegeten mit de heer van Brederod en andere officiers. S.H. reedt uyt en
ordonneerde waer de ruyteri soud staen ende het voetvolck in 't ofmarcheren, en
liet tot verseeckering van de brug en retraicte noch een hoorwerck maecken ende
retranchement. - Des avonts gespeult mit Dechants en Ziel en daernae
124
gecollationneert . Des avonts om half twaelf mit Ziel ticktack gespeult voor een
grauwe ruyn, die ick heb; hij sette 100 Franse kroonen daertegen, en won Ziel het
eerste spul af en daernae de revange oock, en iss mij Ziel tweehondert Fransche
kroonen schuldich.

[198]
18/28 october sondach iss S.H. in de kerck geweest. Gaf ordre dat de bagagi van
de ruyteri most te elf uir oover de brug marcheren en de bagagie van het voetvolck
des naemiddachs om drie uiren. - S.H. reedt wandelen, om de posten te besien
waer de troupes souden staen, alsoock de nieuwe wercken te besichtigen. - De
ruyteri ordonneerde S.H. nae de stadt, de Fransche aen 't retranchement, de guardes
aen de sortie, de sess Neerlantsche en Duytsche regimenten aen het nieuwe
retranchement, de
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drie Schotten in het nieuwe hoorwerck, die daernae mit de ponten afvoeren. - S.H.
gaf ordre om te drie uiren te marcheren.
19/29 october maendach stond S.H. om 12 uir op en marcheerde om twee oover
de brug, en liep tot 7 uir aen eer alles oover wass; doen begost S.H. te marcheren
en quam sonder halte te houden tot Wanckum om half twee eerst, 'twelck de soldaten
heel matteerde en afmatterde. - S.H. wiert aen taefel heel qualijck en kost niet
125
spreecken, had teveul frontynniack gedroncken. - S.H. gaf last om mit den dach
te marcheren. - S.H. woud niet veranderen om de naeste wech te gaen aen de sijde
van Kleef en niet op de sijde van Brabandt, maer hij woud sijn resolutie niet
veranderen; oock, soo seide hij, 't iss u maer te doen om de heer van Heumen sijn
will, dat men sijn landt niet soud verderven. - Spijck klaechde mij oover prins Wilhelm,
en schient hij staet niet meer daer soo wel bij; hij wil Somerdijck niet genoech gehoor
geven, volcht sijn eigen kop en den raedt van de Franschen. - Fontaine had in dat
dorp gelegen dat ick mit Wijnbergen omreede.
20/30 dingsdach begost S.H. om ses uir te marcheren en tot voorbij Boxmeer;
daer maeckte S.H. een wiele tijt halte mit sijn koetz en liet de heer van Brederod
van sich gaen mit 120 compagniën te voet en 37 te peerde, om nae alle die
Brabantse guarnisoenen te gaen. Beverweert, Haulterive gingen mit hem, Talmont
oock. De rest van de troupes quaemen al gemarcheert nae Gennep. S.H. prins
Wilhelm quam oock in de koetz en quiteerde de ruyteri.

[199]
S.H. voer aen het casteel te Gennep en adt bij den heer van Leewen en om half
vier voer S.H. weder vandaer en quam te half seuven te Nimegen. - De heer van
Lewen seide hoe den cuhrvorst van Brandenburch soo grof en vet was en heel
sijckelijck. - Het volck dat oover de brug quam, most tot Nimmegen marcheren, doch
de helfte quam niet binnen, en hebben de troupen haer leven soo niet gemarcheert;
de troupen te peert bleven te Midlaer en Moock, 'twelck groot goet dede, want anders
sollen die van Gelder veul gevangens gekregen hebben ende bagagie, want de
ruyter sloegen een parthie van 150 man. - S.H. ginck om elf uir des avontz noch te
scheep, om naer Tijl [Tiel] te gaen.
21/31 woensdach voer des morgens aff mit den dach, quam om 9 uir te Tiel en
om twaelf uir te Buiren. Prins Wilhelm volchde te lande en quam een wenich nae
S.H. - Nae den eeten ginck S.H. om vier uir te bed, prins Wilhelm oock, en adt ick
bij Steelant. 22 october/1 november donderdach stond S.H. vroech op, doch ginck
niet uyt, adt wel, reedt dess naemiddachs wandelen. Prins Wilhelm reedt op de
jacht. - S.H. liet de koetz van Culemburch haelen en gaf ordre om des anderen
daechs mit den dach te vertrecken.
23 october/2 november vriedach is S.H. voor ses op de koetz gaen sitten, quam
te negen uir te Tiel, ginck scheep en maeckte strackx seil; ick verloor veul gelt, dat
ick leende, oock tegens prins Wilhelm mijn Engelsen diamantrinck. S.H. quam te
acht uir voorbij Rotterdam, te half twe tot in Den Haghe. S.H. was passelijck wel;
hij ginck desen avont noch booven bij H.H.
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24 october/3 november saterdach. S.H. ontfinck alle visiten van de hooghe colleges,
prins Wilhelm oock. Ick adt op het hoff. Ginck bij de gravin van Hanau. Daernae
voer ick mit S.H. uyt nae het Noorteinde; H.H. en mamoisel gingen allene mede;
ick sprack altemitz mit mamoisel en sij mij oock, doch weinich; H.H. lettede seer
daerop.

[200]
25 october/4 november sondach S.H., H.H. in de kerck geweest, dess naemiddachs
mede. - Ick wass tweemahl in de kerck. - S.H. ginck bij Gleser. - Ick woud de
ambassadrise van Dennemarck [Leonora Christina van Oldenburg] sien, doch
excuseerde sich. - Ick had de eer H.H. te sien in haer cabinet, die mij van alless
heel vrie sprack; H.H. wass soo heel wel niet. Ick adt mit de juffers en bleef tot 11
uir des avontz praeten.
26 october/5 november maendach iss de heer André bij mij geweest, seide mij
dat alles in Vrieslandt wel stonde en in rust wass, doch dat se yetwess practiseerden,
want Abraham Roorda geerne weder een langen landtsdach hadde, gelijck sijn oldt
gebruyck iss. - Ick adt tehuys mit de Rijngraf en andere officiers; ick woud de princess
van Portugal sijn [zien], doch sie excuseerde sich, sijnde kranck. - Ick wass lang bij
de vrau van Somersdijck, die mij veul vertelde. - Men sach H.H. niet, die niet wel
was. Mamoisel had medecijn genomen voor haer quaet been. Mamoisel eedt nu
niet meer in het sael, maer beneden bij de kleine mamoiselless. - Ick ginck dess
avontz praeten bij Grandperyn, die mij seide dat Less nu twe meiden had en heel
kort geholden wierdt, want sie wass noit alleen of een meit of een juffer of vrau
Varyck waeren bij haer, en kost Grandperyn haer niet eensjes komen t'spreecken.
- S.H. had aen Less geschreven, dat den churvorst van Brandenburch nu quam; hij
meinde om haer te trauwen; soo wolde S.H. Less haer meyning geerne weten, of
se daertoe soude kunnen verstaen; Less antwoorde, dat se S.H. in alless soude
gehoorsaemen, doch dat soud se niet geerne doen. S.H. antwoorde Less, doch
H.H. heeft den brief geholden. - S.H. heeft Less noch eens gesproocken oover die
materi; doe begost Less te krieten dat beweechde S.H. oock tot traenen. - H.H.
sprack mit freulen Mauritz van den cuhrvorst, dat hij soo lelijck wass, soo plomp,
soo kranckelijck dat hij niet lang kost leeven, en Less hoorde het alless aen, daer
H.H. heel oover verschrickt wass, Less noch meerder, die seide, wat sal ick mit den
krancken man doen, die doch niet lang kan leeven. 't Is te beklaegen, dat ick om
sijn geltz wil en een weinich landt soo ongeluckich moet sijn en verkoft worden. Och,
wass ick doch doot of wass ick een bourin, soo mocht ick doch iemantz nemen die
ick kende, nae mijn sinn en die ick liefhad.

[201]
Prins Wilhelm iss tot dit hauwelijck oock seer geneicht en wunscht het seer. - Goring
en een ander milord spreecken om madamoisel Albertine te geven aen den prins
de Galiss, en iss de coningin seer daertoe geneicht, die het seer drieft, seit die soud
hem beter passen als den auste mamoisel, schelende teveul van jaeren. S.H. heeft
madamoisel Albertine daervan gesproocken, die der niet op antwoorde. - H.H. seide
lestemael, der sijn veul staeten en andere die wunschen en raeden dat S.H. soude
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woude en doen woude. Ick vreese neen, niet alleen van Less, maer oock van
126
Albertine . - H.H. tracteert Less noch heel qualijck, bekief se dickwils, en dat arme
schaepjen doet niet als krieten, verderft haer oogen en haer vel en wil den curvorst
niet geerne hebben, vreest daervoor, als hij kompt in Den Haghe. - Less heeft twee
brieven gekregen en eenen wedrom geschreven. Prins Wilhelm bekeef haer heel
seer, H.H. oock, die daer seer oover kreet in het begin; H.H. kan het noch niet
vergeten, verwijt het haer noch altemitz eens alledaech. - Borckstorf iss onbekent
in Den Haghe.
27 october/6 november dingsdach Vosbergen, Casembroot, Oosterse, Rosema
sijn bij mij geweest, de secretaris van de Raet van Staet, prins Wilhelm. - Op 't hoff
gegeten; wass mit den Raet van Staet mit de petitiën van het jaer '47 in de
vergadering van Haer Hoochmogende. - Armaveille seide mij, dat Burckstorf gisteren
ahn S.H. had gesproocken, oock dat de jaegermeesters vrau van 't lant van Kleef
te Nimmegen geseit had, dat de cuhrvorst quam om madamoisel te eischen ten
hauwelijck, dat sie het verseekert wiste, en heeft daerop gewet mit drie, vier
personen, Vlijm onder anderen. - Ick gelooff dat de Staeten de petitiën begeren, om
aen te wijsen, dat de lasten te groot vallen en die niet langer kunnen dragen, oock
om te seggen dat ons leger lang soo sterck niet iss geweest van volck en dan noch
6000 Francen, en dewiel dat S.H. daermede niet heeft kunnen uytrichten, watt isser
hier naemahls te verwachten, en daerom moet men nootsaeckelijck den vreden
maecken, behalve de groote diversie die Vranckrijck mit sijn machtich leger heeft
gegeven.

[202]
Te hoove gegeten. Nae den middach den geheelen dach tehuys gebleven. Des
avonts ginck ick te hoove. - H.H. quam in de caemer, doch ginck strackx wedrom
binnen en quam niet weder. Mamoisel quam niet in S.H. caemer. S.H. adt heel laet,
soodat ick niet kan weten wat dat beduyt, of Burckstorf daer geweest iss. Ick sal
het vernemen. - Mit prins Wilhelm dess avontz gegeten, die mij weder veul van de
vrau van Borneval sprack. - Ick ginck bij de princess-royal.
28 october/7 november woensdach ben ick bij prins Mauritz geweest, bij Gleser.
Ick heb tehuys gegeten. - Des naemiddachs buyten geweest in 't Bosch, om H.H.
huys te sien, alwaer den ambassadeur van Dennemarcken [Corfitz Ulfeldt] wass. Op 't hoff geweest, maer men sach H.H. niet noch mamoisel; men seide dat se
schreef. Ick geloove dat het iss om dat Brandenburchsche hauwelijck; het iss heel
verandert aen het hoff; men siet niemantz niet, sint dat de roep hier iss van
Burcksdorf kompst in Den Haghe.
29 october/8 november donderdach ben ick te Honselerdijck geweest en gesien
wat S.H. daer heeft laeten maecken en wat hij noch wil bauwen. - Kuyn seide mij,
dat Burxdorf vanwegen den cuhrvorst van Brandenburch iss bij S.H. en H.H. geweest
onbekent en dat hij mamoisel oock heeft gesproocken, en meinde hij dat alles
127
gedaen iss en dat den cuhrvorst hier sal komen, en dan sullen se trauwen . - Den
ghehelen
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Zie hiervóór 1644, noot 7, pagina [26], noot 59, pagina [98]; 1645, noot 72, pagina [85] en
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naemiddach mit Desloge gespeult en verloren; des avontz niet gegeten.
30 october/9 november vridach meende ick in de kerck te gaen, doch S.H. nam
mij mit nae Honselerdijck, daer hij mij een hert liet schieten; quam te 6 uiren weder
thuys. - Groteperyn seide mij, dat het mit mamoisel en den curvorst al gedaen was
en dat sie geconsenteert had, doch sij kost mij niet meer seggen, omdatter volck
bij quam en vrau Varijck, die soo op mamoisel past, dat se haer noit alleen laet. Juffer Merode heeft mij veul vertelt van H.H. veranderlijckheit, dat se nu den eenen
aenhaelt en den anderen, die se heeft geëstimeert, dat se die wedrom haet en hoe
dat se op de regeringe heeft gekeven en veul andere dinghen.

[203]
31 october/10 november saterdach mit Casembroot mijne saecken ooverleit en
128
vastgestelt het huys te vercopen . - Bij de vrau van Vieleers geweest, die mij twe
spiegels uyt Italiën komende oovergaf. - Men heeft S.H. niet gesien; op 't hoff was
niemant; prins Wilhelm op de jacht. - Ick ginck tehuys eeten. - Kuyn quam nae den
eeten bij mij, seide mij hoe dat Burxdorf alle avont bij H.H. quam en hoe vrie hij mit
haer sprack en leefde, oock hoe dat mamoisel sich soo wel comporteerde, die drie
jouwelen had ontfangen van Borxdorf in den naem van den courvorst, die heel
schoon waeren en kostelijck, en dat mamoisel had aen Borxdorf een ring weder
gegeven, die heel fray wass, een diamant, dat daermede het hauwelijck gesloten
wass en dat in drie weecken solden gesanters komen om mamoisel opentlijck te
129
eischen, en in ses weecken soud den cuhrvorst komen , dan solde de hoochtijt
geschieden. - H.H. had geseit, kompt den cuhrvorst niet haest, soo sal ick mijn
dochter geven aen één van Nassau; en dat soud ick sijn geweest, soodat het een
groot ongeluck voor mij iss, dit hauwelijck, en gaet mij alleen af; nu resteert
madamoisel Albertine noch; wat daeraf worden sal, sal den tijt leeren. Ick geloove,
krijcht se den prins de Galiss niet, soo mocht ick se wel krieghen, doch soo ick die
130
niet krieghe, soo geloove ick niet dat ick trauwe . - Grooteperyn seide mij, het iss
gedaen, maer ick kan u nu alless niet seggen; morgen sal ick het u seggen. Mamoisel
krijt veul; dat sach ick desen avont oock in H.H. kaemer, dat haer oochjes gekreten
hadden. - Tehuys gegeten des avontz alleen.

[204]
131

1/11 november sondach is S.H. noch H.H. niet in de kerck geweest, doch prins
Wilhelm en mamoisel, ick oock. - Op 't hoff gegeten; nae den eeten wedrom mit
prins Wilhelm in de kerck geweest. - Vandermeulen seide mij, dat de heer Raetsfelt
aen mijn huys wass geweest om mij yetz te seggen, maer dewiele hij mij niet vond,
liet hij mij weten dat mamoisel soude trauwen in ses weecken mit de cuhrvorst van
Brandenburch en dat het voor drie daeghen wass vastgeset. - De heer Knuyt seide
mij eens, dat de Hollanders den vrede willen maecken, sonder de unie, religie of
128
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staet, want als die seuven pijlen niet vast sijn geset en bij malckander, soo sal ons
heele werck niet deughen en sal den coninck van Spagniën meer gewonnen hebben
door soo een vreede als in mennighe jaer mit den oorloch. - Daertegen de Seeuwen
willen eerst vastsetten de unie, religie en militie en daernae willen se vreede ofte
132
trevess maecken, hoe de provintiën willen . - Knuyt en Sulekum meinen, dat Hollant
daer yetwes anders in soeckt, meenen alle militie af te dancken, want sie niet veul
frontiren hebben, en laeten de andere provintiën haere frontiren versorgen, en al
deede den viant die van Gelderlant, Overijssel oft Uytrecht eenighe schaede, daer
solden se weinich nae vraghen en solden eer blijde sijn als bedroeft, omdat die
provintiën nu al te staut sijn, en sie meinen, dat sie het verloorene wel weder sullen
inkrighen. - De steden in Hollandt sijn oock seer gelours van malkander, en iss te
bevresen, dat den eenen tegen den anderen sich sal opsetten en dat Amsterdam
het gheheele gesach sall willen hebben.

[205]
De vrau Varyck seide mij, dat ick doch eens bij haer soude praeten komen om tien
uir.

[209]
1/11 november sondach is hetjenighe dat op dit blat hier tevoren staet; ick heb mij
geabuseert in 't schrieven.
2/12 november maendach ben ick mit S.H. prins Wilhelm op de jacht geweest.
Mithem gegeten, in de caetzbaen gespeult. - Des avontz op 't hoff geweest, doch
H.H. niet gesien, mit de juffrauwen gegeten, gepraet. - Om elf uir brocht ick mevrau
Varyck thuys, die mij oock seide dat het hauwelijck gedaen wass tuschen mamoisel
en den cuhrvorst van Brandenburch, dat het in 6 of 7 weecken soude geschieden;
Haere Hoocheiden wosten noch niet, of het hier soude geschieden ofte te Breda. S.H. heeft mamoisel alleen gesproocken oover het hauwelijck, die noch altemitz
daerom krijt. - De vrau Varyck seide mij oock sie hoopte, dat ick Albertine wel soude
krieghen, maer wost niet seeckers, seid dat ick wel bij H.H. stonde, en bleef ick bij
mevrau Varyck tot oover eenen.
3/13 dingsdach ben ick bij de heer Roorda geweest, en spraecken lang van de
vrede, van de unie, religie, militie en de questie en verschil die der iss tuschen
133
Hollandt en Zeelant . - Ick ginck oock bij André, die mij seide dat Roorda nauwe
correspondentie hielt mit Van der Meer, Vet, Van der Holeck, alletijt malckanderen
yet toeluysterden. - Boschuysen sach ick oock. - Alle die heeren uyt Vrieslandt hier
in comissie die aeten des middachs bij mij, waeren vrolijck, doch mit maeten. - Nae
den eeten ginck ick bij de ambassadrisse van Dennemarcken, daer ick tot elf uir
bleef speulen; den heer Ulefelt, ambassadeur, iss een wacker en beleeft man, van
goet verstant, doch heel gespagnoliseert.
132
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plesir, aten mit hem op 't hoff; nae den eeten speulden wij in de caetzbaen. - Dess
avontz wiert er op 't hoff gedanst, omdat het de geboorte wass van de princess-royal;
H.H. noch S.H. waeren der niet, en mamoisel danste niet om haer quaet beens will.

[210]
5/15 november donderdach ben ick in den Raedt van Staet geweest. - Noortwijck
seide mij, dat die van Zeelant sich mit Hollandt geconformeert hebben tot den vreede,
en meinde hij dat alles noch wel soude afloopen, want Hollandt wil de unie holden;
aen de militie iss haer veul gelegen, seggen se en willen S.H. en den Raedt
daermede laeten alle jaer ordre opsetten, om de frontiren wel te bewaeren; de religie,
seggen se, sal geen swaricheit geven, doch sie holden sich aen hetjenige voor
desen gemaeckt aengaende de religie te Uytrecht, elck provintie sulcke ordre in de
134
religie als men wil . - Noortwijck seide oock, dat die van Hollant nu veulden, dat
se een misslach gedaen hadden, laetende de Françoisen Duynkercken winnen, die
haer de neringe sal afhandich maecken, oock dat se quaelijck tevreeden waeren
dat mit hulp van haere scheepen sie die van de religie te Duynckercken geen
exercitie wolden vergunnen. - Op 't hof gegeten, de Engelsen gequelt, dat de Francen
beter solden vechten als sielieden en mit 6000 Francen 120.000 Engelsen te slaen.
- Nae den eeten ben ick tehuys gegaen en heb mijne affairen gedaen. - Veugling
seide mij van het hauwelijck van den cuhrvorst van Brandemburch en mamoisel,
dat het gesloten wass en dat H.H. het mit veul beloften en geschencken van den
cuhrvorsten luyden geopteneert had en getracteert. - Dess avons op 't hoff geweest,
daer madamoisel Leonore oock wass, en wass H.H. heel vrientlijck tegens mij. - Ick
wunste madamoisel en passant veul geluck, die mij seide, ick lach wel, doch het
iss niet van harten, en ben niet soo lustich als ick schiene. - Grooteperyn seide mij,
dat de prins van Talmont bij H.H. wass geweest, had haer heel vrie en hart
aengesproocken en gevraecht off mamoisel soude trauwen; H.H. seide, daer en
iss u niet aen gelegen; ghij behoeft dat niet te weten; sij sal mij de rest op een ander
tijt seggen.

[211]
Ick ginck dess avontz tehuys eeten.
6/16 november vriedach mit prins Wilhelm op de jacht geweest; Kuyn seide mij,
dat hij zedert niet gehoort had. - De heer Verbolt seide mij, dat de cuhrvorst van
Brandenburch saken soo qualijck stonden en aen dit lant 16 tonnen gautz schuldich
wass en dat alle sijne domainnen belast waeren, dat sijne stenden sich gheheel
tegens hem opstelden, haer toevlucht hier aen den staet sochten, die al te faveur
vonden. Aitsma doet der steden saecken. - Ick heb gespeult en verloren 100
Fransche croonen tegen prins Wilhelm. - Groteperyn seide mij, ick durf niet meer
mit u te spreecken, want alle werelt heeft het ooghe op u en mij, daerom gaet van
mij. - Ick ginck tehuys eeten. 7/17 november saterdach is de heer André bij mij
geweest, die mij seide 'tgene gepasseert wass tuschen Hollandt en Zeelant, en gaf
134
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gesproocken in 't formeren van de militie, hoe men sich daerin soude draghen;
sommige seiden men soll setten, S.H., S.E. en de stadtholders; andere seiden men
solde setten, captein-generael van Vrieslant; doch ick heb liever dat captein-generael
deruyt en alleen van de stadtholders. - Ick ginck op 't hoff, daer de heer Vosbergen
wedrom bij prins Wilhelm wass, om voor sijn soon de compagni te eischen van
Lindenaer, die alledach daerom loopt bij S.H., prins Wilhelm en H.H. - Ick ginck
tehuys, daer de heeren raeden van staeten bij mij quaemen eeten en bleeven tot
ses uir, waeren heel vrolijck; ick wass wat beschoncken, ginck op 't hoff bij prins
Wilhelm, die ick sach eeten; H.H. sach men niet, en ginck mit prins Wilhelm bij de
coningin, daer wij lustich prateden.

[212]
De heer André schickte mij de resolutie die genomen was bij Haer Hoochmogende
aengaende de religie, militie, unie, die se vaststelden.
8/18 november sondach ben ick mit prins Wilhelm in de kerck geweest, des
naemiddachs oock, S.H., H.H. niet. - Ick ben bij Haucourt geweest en Knichtelay,
die allebeyde kranck sijn. - Ick ginck op het hoff, doch men sach H.H. niet; Brasset
wass bij H.H., en hadden passelijcke harde woorden tsaemen oover de Fransche
saecken en oover een brief die Latullerie aen H.H. had geschreven, dat H.H. niet
meer goet Frans was. - Ick sprack lang mit Knuyt oover de Munsterse saecken, en
hij reeckomendeerde mij de saecken van Pomeren in faveur van Brandemburch,
die hij seide mit desen staet in aliantie wil treeden. - Hij seide mij oock, dat hij wel
mit Staveness stond en Tibault en dat hij Vet wel soude neerstellen en onderkrijgen
mitdertijt. - Juffer Sevenar seide mij, dat Kleist maerschalck wass van den cuhrvorst,
dat Borckxdorf solde hier komen mit een fraye suyte, om mamoisel te eischen, dat
den cuhrvorst drie brieven had geschreven, één aen S.H., H.H. en mamoisel, dat
se geantwoort hadden en mamoisel oock, dat het fraye juwelen waeren die den
cuhrvorst aen mamoisel had gegeven, een boîte, pandentz d'oreille en een ring. Des avontz bij de coningin geweest, prins Wilhelm ginck speulen bij de Rijngraef. Ick seide Knuyt oock, S.H. laet de Staeten-Generael al teveul authoriteit; hij most
het selve doen en toesien of laeten het prins Wilhelm doen, want comen se eens
in die gewoonte, die sullen se hauden, en dan sal prins Wilhelm niet licht daer weder
in comen, want sie sijn het heele huys van Nassau moede.
9/19 november manedach is monsieur Milet bij mij geweest, en spraecken wij
lang van de Fransche saecken, van de prins van Condé, den hertoch van Anguyn,
van den vrede en trèvess.

[213]
Op 't hoff geweest, daer gegeten; nae den eeten mit prins Wilhelm in de caetzbaen
gespeult, die niet wel op mij tevreden wass, omdat ick soo niet wilde speulen als hij
woude, doch op het lest wierden wij goede vrunden. - Op 't hoff geweest, H.H.
gesien, die mij twe brieven liet lesen, één van Tuilleri en H.H. antwoort. - Mit
mamoisel een weinich gepraet in H.H. caemer. - Thuys gegeten.
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De vrau van Asperen gesocht, de vrau van Risoir gesien, die seer kreet om Haucourt
en omdat ick haer quelde. - D'ambassadeur van Portugal wass bij mij. - Groteperyn
seide mij sie had madamoisel niet kunnen spreecken om freulen Mauritz en vrau
Varyck. - Enno Ferentz seide mij Brasset had last om te sien of bij Haer
Hoochmogende kost tewege brengen, dat se den vrede hier noch wat souden
opholden; Vranckrijck wass noch niet gereet. - Seide oock dat Vranckrijck geweldich
mit gelt hier in 't landt speulde en wel 15 à 16 duysent gulden voor een resolutie
gaf, dat hij niet koste weten wat se aen Amsterdam gaven, omdat die niet corruptibel
waeren, dat Brasset noch 80 duysent gulden uyt Vranckrijck verwachtede, om hier
te distribueren, soodat se nu al haer credijt sullen aenwenden om Hollandt op haer
sijde te kriegen, dewiele S.H. en H.H. soo tegens Vranckrijck iss ingenomen. - Nae
mijn opinie iss het alleffenwel goet, dat Vranckrijck ons niet naeder kompt, want
compt sie ons naeder en dat Spagniën heel wech iss, kosten sie ons mit alle macht
oock inslucken, want sie kunnen uyt Vranckrijck gemarcheert komen en tasten ons
soo aen.
136
11/21 november woensdach is de heer van Somerdijck bij mij geweest, en seid
hem van het hauwelijck van mamoisel mit den cuhrvorst van Brandenburch, dat
hem niet aenstond; had het liever mit onss gesien, maer dewijl het soo voorsien
wass, most men goede myne maecken en toonen sich eeven lustich. - Hij vreesde
oock, dat S.H. swackheit aen prins Wilhelm [214] groot naedeel soude doen, want
de Staeten doen haest alless buyten S.H. en komen se eens in 't gebruyck, sal men
se niet licht daeruyt krieghen, besonder prins Wilhelm soo jonck sijnde; oock soo
iss sijn genegentheit noch niet om yetz te doen; denck maer op sijn plesir, jaegen,
speulen en amours, 'twelck hem eens qualijck sal opbreecken. Oock, seide hij, sal
hij in 't huys genoech te doen vinden, want S.H. hem een quaeden staet sal
naelaeten. - Ick ginck op het hoff, en seide mij Kuyn, dat S.H. in de Staeten-Generael
137
soude laeten voorstellen het haulijck van den cuhrvorst en mamoisel . Ick adt op
't hoff, daer prins Wilhelm drollige discoursen hielt van het leesen de histori, van de
geleertheit, daer hij gantz niet of holt. - Ick ginck bij de Rijngrafin, daernae tehuys
mit Desloge, verspeulde 5 partiën. 12/22 november donderdach is de heer Roorda
bij mij geweest, sprack mij van 'tgene in Haer Hoochmogende vergadering wass
voorgeloopen, alsoock aengaende de vredenssaecken. - Seid mij dat den cuhrvorst
van Brandenburchs hauwelijck mit mamoisel aen de Staeten wass geopenbaert. Ick ginck bij de heer André, die mij datselfde oock seide, alsoock van de besoignes
mit Ulefelt, ambassadeur van Denemarck. - Daernae ginck ick mit prins Wilhelm op
de jacht; vongen twe haesen, liepen geweldich. - Ick ginck bij de heer Schaep van
Amsterdam, die mij cievylijck bejegende. Recomandeerde mij haer secretaris De
Vries tot agent te Coppenhagen. - Ick ginck bij vrau Eleonora, speulde mit haer. Op 't hoff, daer den cuhrvorst van Brandenburch quam onbekent. - Ick speulde weer
mit Desloge, verloor 4 partiën.

[215]
13/23 november vridach ben ick bij S.H. geweest, die mij seide dat de cuhrvorst
wass gekomen. - Ick sprack hem van Eissinga tot ritmeester. - Ick ginck bij den
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cuhrvorst, bij Gleser, Haucourt. - De cuhrvorst had audiëntie bij de Staeten-Generael,
138
sprack heel wel en altijt selfs; hij adt mit de gecommiteerde staeten, mit S.H. Nae den eeten heeft mamoisel sich mit den cuhrvorst belooft en seide Selletjen 't
jaewoort, draecht een boîte van den cuhrvorst en sijn schilderi. Sell is niet lustich
en bedroeft. - Mit prins Wilhelm te Scheveling geweest. - Op 't hoff bij H.H., daer de
cuhrvorst oock quam, en lang mit mamoisel gesproocken, die mij beloofde, als ick
eens wech wiert gejaecht uyt dit landt, dat sij sich mijner woud aennemen. Groteperyn seide mij den prins van Talmont had driemael op de knie gevallen voor
H.H. en badt om vergiffeniss van 'tgenige dat hij gedaen had, doch sie wolde het
hem niet vergeven, seide, de tijt moet het doen. De prins van Talmont had heel
anders aen Haucourt geseit, dat hij wel mit mevrau stondt, heel gereckommodeert
en dat se hem gekust had tot een teycken van affectie.
14/24 november saterdach is prins Wilhelm op de jacht geweest; ick wass niet
mit. Ick kreech mijn spiegels van de vrau van Vilers tuys, sach se insetten. - Ick
wass op 't hoff, sach niemant; den curvorst adt alleen. - Ick adt thuys mit de heer
van Asperen, Feren, Wyckfort en andere vrunden. - Mit prins Wilhelm in de caetzbaen
gespeult. - Op 't hoff geweest, mit de cuhrvorst gesproocken, die het vuirwerck wel
verstaet, seid dat hij in Pruysen oover de 30 ampten had, der waeren der van 100.000
rixdaelers inkomen; hij most veul presenten geven aen den coninck van Polen en
aen de Poolsche heren. - Mit H.H. gesproocken, haer geluckgewenst. Mamoisel
laet sich voor den cuhrvorst schilderen.

[216]
15/25 sondach iss de cuhrvorst, prins Wilhelm, H.H., mamoisel in de kerck geweest.
De cuhrvorst adt mit prins Wilhelm; ick wass der oock. - Nae den eeten iss prins
Wilhelm in de kerck geweest; H.H. ginck bij de conningin van Beemen, daer de
cuhrvorst oock quam, doch mamoisel niet. - Juffer Merode seide, dat Burxdorf dit
werck gedreven had van mamoisel, die der eerst seer tegen wass geweest en had
seer tot Sweden geïnclineert, daernae tot die van Hessen. Eindtlijck wass hij hier
gekomen. Borxdorf regeert den cohrvorst heelendal. De Sweden wouden onlijdelijcke
conditiën hebben, dat hij haer al sijn landt en luyden soud oovergeven en sijn maer
man van de coningin [Christina Augusta]. - Mit freulen Mauritz lang gesproocken,
die mij alless vertelde watter gepasseert was. - Men meint dat mamoisel mit den
cuhrvorst sal trauwen eer dat hij vertreckt, omdat S.H. soo swack iss. - S.H. gesien
om den middach, die passelijck wass. - Mit de Rijngravin gegeten.
16/26 november maendach heb ick den heelen morgen mit prins Wilhelm gecaetz,
daernae bij vrau Leonora geweest ende gespeult. - Op 't hoff geweest, H.H. gesien,
lang mit de cuhrvorst gepraet. - Groteperyn had voorleden nacht bij mamoisel
geweest en tot seuven uir gepraet; wass noch al bedroeft en kreet. - Zevenar seide
dat toekomende maendach ofte dingsdach solden trauwen sonder grote ceremonie,
omdat S.H. al daech soo swack wort.
17/27 dingsdach ben ick mit prins Wilhelm, de cuhrvorst nae Honselerdijck
geweest, daer gegeten, sterck gedroncken, en waeren passelijck beschoncken. Ick
had een
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ongeluck neffens de cuhrvorst, doch het wass strackx gedaen. - Ick wass so droncken
als oyt geweest van mijn leven, most in de calesche weder terug. - Prins Wilhelm,
de cuhrvorst gingen noch bij H.H. en waeren heel droncken; de cuhrvorst kreech
mamoisel bij 't hooft en kusten se tweemael. - Mamoisel is vandaech 19 jaer geweest,
gaet in haer 20.

[217]
18/28 woensdach ginck ick vroech bij de cuhrvorst, om hem mijn dienst te presentiren
en onschuldinge te doen van 't gepasseerde van gisteren, en wass de cuhrvorst
heel vrolijck en wel tevreeden, seide dat het niet te beduyden had; bleef den
gheheelen voormiddach bij hem, adt mit hem onbijten. - Daernae quam de heer van
Brederod, Brassett, de gecommiteerde raeden van Hollandt, de Reeckencaemer,
den Hogen Raedt, den Raedt van Brabandt en wunsten den cuhrvorst geluck mit
sijn hauwelijck mit mamoisel en gingen dieselfde collegiën oock mamoisel. - De
cuhrvorst adt bij de coningin; ick adt bij prins Wilhelm op 't hoff. - S.H. gesproocken
mit de heer van Brederod des voormiddachs. - Nae den eeten bij de heer van
Brederod geweest, die mij seide gehoort te hebben, dat S.H. mamoisel veul sal
medegeven ten hauwelijck en dat, als prins Wilhelm comt te sterven sonder erven,
dat mamoisel universele erfgenaem sal wesen van S.H. goederen, behalven wat
die andere dochters noch moeten hebben ten hauwelijck. De heer van Brederod
wass heel verwondert daeroover, seide, daermede wort het huys geruyneert en sal
in 't Brandenburchse huis gaen, daer het niet sal geacht worden. Oock iss het tegen
prins Mauritz testament, die graef Eernst [Casimir] en sijn erven in sulcken val heeft
erfgenaem gemaeck. Seide, S.H. en kan het niet doen. Prins Wilhelm most het doen
nae de rechten van dit landt ende costuyme en dat nae S.H. ooverlijden. Het iss
wonder, hoe S.H. niet meer op sijn eigen huys lett en dat hij de goederen mit een
dochter wil wech laeten gaen, daermede de naem, faem en eer van 't huys wechgaet;
139
het moet noch uyt haet van mijn sijn, die hij tegen mij continueert . - Bij mijnheer
Roorda geweest, die mij beloofde voor De Fries te wesen tot agent te Elseneur in
140
de plaetz van... ; hij iss nu secreteriss van Amsterdam.

[218]
Op 't hoff gegaen tegen den avont; H.H. gesien, mit mamoisel gesproocken; H.H.
liet mij haelen, om mit haer te eeten en mit S.H.; waeren vrolijck, ick quelde mamoisel
en bleef tot half elf bij Haere Hoocheiden; de cuhrvorst woude mamoisel cussen,
doch sie wolde het niet lijden.
19/29 november donderdach mit prins Wilhelm gejaecht; quam om twaelf wedrom
thuys, adt mit de cuhrvorst. Ick ginck tehuys. - Ick liet de gecommiteerde raeden
ten eeten bidden. - Ick ginck bij de ambassadeur van Dennemarcken speulen. Daernae op 't hoff, en sach men H.H. - Juffer Groteperyn seide mij, dat mamoisel
toekomende sondach sal trauwen. - Jelis Maré seide mij, dat ick in Vrieslandt noch
wel gelief wass en daer wel stonde. - Dat de soldaten soo qualijck van S.H.
gesproocken hadden, alsoock het gemaine volck. - Dat Roorda hat geseit, hoe
maeckt het de heer André, kan
139
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hij wel presteren dat hij belooft heeft; hadt oock seer nae mijn gevraecht, wat ick al
seide.
20/30 vriedach is de cuhrvorst mit prins Wilhelm op de jacht geweest, doch niet
gevangen. - Ick had de gecomiteerde raeden te gast; waeren vrolijck, besonder
burgemeester De Graef, die heel soet en kluchtich wass. - D'ambassadeur van
Moscoviën [Matwej Nikiforovitsj Spiritonov] had audiëntie bij Haere Hoochmogenden,
deed een slechte harangue en presenten. S.H. wasser present. - Kuyn vertelde mij
des avontz nae den eeten, hoe dat hij verstaen had hoe dat H.H. mit traenenden
ooghen aen Borxdorf geseit had, dat sie haer huys ongelijck dede, gevende all het
goet van S.H. bij afsterven van prins Wilhelm sonder kinderen aen mamoisel, want
daermede rouineerde se haer huys. Borxdorf lachtede daeroover en seide, was
seindt Euer Gnaden bekommert; dass wirdt doch nie gescheen. Kuyn beklaechde
het seer en seid, men doet u huys het grootste [219] ongelijck van de werelt. Nu
siet ghij wat u civiliteit opereert; hadt ghij u intijts daertegen geset, soo wass het
wel, maer nu hebt ghij gheen danck daeraf, en het iss te laet; ghij wort van alle
werelt en eerlijcke luyden beklaecht. - Hij sprack oock van graef Mauritz sijn
141
achterheit en hoe dat hij hem in Indiën altemitz had geattrappeert mit trecken te
doen; hij had hem oock sesduysent gulden geleent. 21 november/1 december
saterdach heb ick mit prins Wilhelm in de caetzbaen gespeelt. - Tehuys gegeten;
de heer André bij mij geweest, die mij eenighe pampiren brochte van Munster en
andere saecken. Hij seide hoe datter sulcke scheuring in de regering wass en dat
se correspondentiën onder een seecker getal van de heeren staeten-generael
hielden en alles afdeden nae haer eigen welgevallen. - Bij de grevin van Hanau,
vrau van Somerdijck geweest. - Op 't hoff geweest, mit de cuhrvorst gepraet. Freulen Mauritz seide mij, dat S.H. haest in 't Noordende sal logeren en dat dan in
een dach oft twee, drie 't hauwelijck sal gehauden worden. - Mit de vrau Varyck
gepraet, die mij seide hoe qualijck mevrau bij de regeerders stond, oock dat se
mamoisel noch om een rock had bekeven en liet se haer weder uyttrecken, dat
mamoisel quaet daeroover wass en seide, ick sal het desenmael doen, maer daernae
niet meer; mama quelt mij soo, ick ben bliede, dat ick uyt het huys kome en uyt haer
bedwang, want sie quelt mij teveul. - Sie seide oock van Limburch voor prins Wilhelm
en het Ooverquartir en dat Saint-Ebar dat soude uytwercken.

[220]
22 november/2 december sondach iss S.H. niet in de kerck geweest, maer H.H.,
den cuhrvorst, prins Wilhelm, mamoisel. - Kuyn seide mij nochmahl, dat het
verseecker wass dat S.H. mit mamoisel alle sijn goederen gaf, in val dat prins
Wilhelm compt te sterven sonder mannelijcke erven, en dat het all geteyckent wass,
doch hij wost niet of het prins Wilhelm oock geteeckent had. - Ick seide het aen den
heer van Somersdijck, die het niet geloven kost en meende niet dat S.H. die
swackheit soude gedaen hebben en dat ongelijck aen sijn huys. Doch, seide hij,
heeft hij het gedaen, soo is 't een teyckent dat sijn verstant heel wech iss en dat hij
sich heel laet regeren van H.H., die alleen op haer eer let ende hoocheit en denckt
niet op 't huys Nassau en wat eer dat sie door dat huys heeft genooten en tot wat
staet sie daerdoor iss gekomen. - Hij meinde
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all had het S.H. geteyckent, dat het maer pro forma iss en of het prins Wilhelm oock
geteyckent hadde door begeren van S.H. en H.H., dat prins Wilhelm het weder
soude veranderen, omdat hij alletijt seer geneicht wass tot het huys en mentien van
het huys Nassau. - En of S.H. en prins Wilhelm het allebeyde geteeckent hadden,
soo meinde hij dat Haere Hoochmogende, erkennende de diensten van ons huys
gedaen, ick hier in dienst sijnde en in goet aensien ende credijt, mij alletijt souden
prefereren voor den cuhrvorst volgens het testament van prins Mauritz saliger, die
mijn heer vaeder en sijne erven had tot erfgenamen gemaeckt in kass dat S.H. of
sijn soon geen manserven naeliet. Men moet stil sijn, laeten sich niet mercken,
leeven wel mit alle werelt en verwachten de uytkompst. Ick hoope niet, dat S.H. mij
en ons huys dat ongelijck sal willen doen, daerdoor het gerouineert wort ten
eenenmael, ende soll mitdertijt verduistert worden alle de eer van 't huys [221] ende
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fraye actiën die se gedaen hebben . - De heer van Asperen seide mij oock, dat
S.H. niet meer wel wass en dat sijn verstant heel wech wass. - Dat S.H. gantz geen
credijt meer had en geen gelt kost krigen op interest, niemant willende mit S.H. te
doen hebben. - Dat hij alle weecke 4000 most hebben in de keucken, behalven de
botteleri, stal, tractamenten, levray en andere onkosten en gebau, dat hij heel ten
achteren quam. - Ick adt op 't hoff mit de cuhrvorst, ginck in de kerck. - Om ses uir
quam ick op 't hoff van mijn huys, had veul gelesen van de vrede. - H.H. begeerde
ick soude op 't hoff eeten dess avontz, en sprack veul mit mamoisel en den cuhrvorst.
- Juffer Merode seide mij, dat H.H. noch hoop hadde op prins de Gales mit
madamoisel Albertine of mit den hertoch van Brunswijck. - Dat de heer van Gent
nu wel stonde bij H.H., die voor twe daghen heel qualijck had gestaen, en wass heel
veranderlijck mit boutaden. - Had mamoisel noch voor twe daghen bekeven en haer
rock doen uytrecken en veranderen.
23 november/3 december maendach ben ick om elf uir op 't hoff gegaen bij prins
Wilhelm, die mij seide dat hij des naemiddachs bij S.H. most gaen, daer eenige van
de heeren staeten souden komen; ick meine dat het iss om de
hauwelijckxvoorwaerden te teyckenen van den cuhrvorst en mamoisel, om des te
vaster en seeckerder haer het goedt van 't huys bij versterven van prins Wilhelm
sonder kinderen te maecken. - De cuhrvorst adt bij mij en wass lustich. Burxdorf
wass heel vol en droncken. - Prins Wilhelm stond van taefel op en quam niet weder.
Ick wass niet lustich, dat Kleiss merckte en Kuyn, die ick die reden van het hauwelijck
toeschreef; Kuyn seide, dat iss gedaen, daer iss nu geen remedie toe, dat moet soo
gaen, [222] het kan voor ditmael niet anders wesen. N.B. Doch ick moet daerop
letten, off S.H. het in de Staeten van Hollandt brengt en daerin laet interneren en
vaststellen; soo dat niet geschiet en alleen bij de gecommiteerden van de
Staeten-Generael sonder last van haere principaelen, die het tegen haer instructie
iss, soo hoop ick, als het sich presenteerde de occasie, 'tselfde bij de Staeten van
de provinciën te ontleggen en te veranderen volgens het testament van prins Mauritz
143
hoochlofflicker gedachteniss, die op des huys eer en digniteit heeft gesien en gelett .
- De cuhrvorst ging te hoof bij H.H., die heel quaet wass op Burxdorf, omdat hij soo
stout wass, en omdat de ambassadeur van Denemarcken haer
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Zie hiervóór 1646, noot 139, pagina [217].
De huwelijksvoorwaarden zijn op 7 december 1646 opgesteld. Zie Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, VI, 319-327.
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soo lang liet staen. - Ick adt dess avontz daer, speulde mit mamoisel en wass vrolijck.
24 november/4 december dingsdach ben ick mit prins Wilhelm op de jacht geweest,
heb tuys gegeten mit Till, die mij vertelde hoe men in Spagniën en Portegael soo
slecht huys hielt en soo menageerlijck; een heer van qualiteit adt maer uyt vier
schotels, sijn volck had kostgelt, en employeerde sijn gelt aen de cortisaenen en
hoeren. - Die natie iss heel jalours, en alse yet mercken van haere vrauwen,
poinjaerderen se strackx. Het moorden iss in dat landt toegelaten, maer het
duelvechten niet, en die hebben geen verseeckerheit in de cloosters, maer de
assasins wel.

[223]
Ick sliep desen naemiddach, dat ick noit gedaen heb. - Boschuysen seide mij, dat
men de 7000 gulden mij in de Staeten-Generael had geconsenteert. - Ick ginck op
't hoff, daer veul geselschap wass. Daernae ginck ick bij juffer Berchum en bleef
daer tot 10 uir; H.H. liet mij driemael soucken om te speulen, doch ick wass niet te
vinden. - Hoenstein seide mij, datter gantz gheen gelt bij S.H. wass, dat niemant
wolde de assignatiën van de dieners aennemen, want wij kunnen in tien jaer gheen
krieghen van den tresorier. - S.H. soud gheen duysent gulden kunnen krieghen
noch prins Wilhelm oock. - Al het gelt gaet aen bauwen, schilderiën, presenten, en
de dieners die krighen niet een deut van haer tractament. - Als prins Wilhelm om
de tresorier schickt om hem te spreecken, laet hij hem seggen dat hij niet tehuys
iss, en als men den tresorir seit, hoe durft ghij prins Wilhelm weigeren te spreecken,
soo seit hij, ick weet wel wat hij mij seggen wil, hij wil gelt hebben, en dat heb ick
niet en kan voor may niet krieghen. - H.H. heeft oock verbooden prins Wilhelm gelt
te geven.
25 november/5 december woensdach is André te acht uir hier geweest, die mij
seide dat Burxdorf neffens drie andre raeden mit de gecommiteerde van Haer
Hoochmogende hadden gesproocken en dat Borxdorf mit weinich woorden en
slechte termines had gesproocken, dat Haere Hoochmogende geliefden een aliantie
te maecken mit den courvorst tegens alle die jenighen die hem sijn landt onthielden,
in wat quartiren dat het wass, en Sijn Cuhrvorstelijcke Durchlaucht bij te staen mit
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raedt en daet . - Bicker en Vet stondt het niet aen om de aliantie van Sweden
alsoock om de onkosten die daeraen dependeren, ende [224] vonden niet goet dat
men het aen Haer Hoochmogende soude rapporteren, doch door André en andre
wiert goetgevonden hetselve te rapporteren. - André meint, dat het hauwelijck geen
goeden uytganck sal hebben om die appendentiën van Pommeren, de saecken van
Nieuburch en die schult die hier noch uytstaet van de 16 tonne gautz en dat het
mitdertijt sal jalousiën causeren en S.H. groot ongelijck doen in sijne conseils,
menées en credijt hier in 't landt en dat die generale applaudisement sal veranderen
gelijck dat van 't hauwelijck van Engelant. André remarqueerde oock, dat alle die
hauwelijcken qualijck waeren uytgeloopen ende anders als men sich geïmagineert
had, mit Engelant, Embden en nu Brandenburch. 144

‘Aengaende de alliancie met desen staet heeft de heer chur-vorst een van sijne raden Van
der Burgh, gesonden na Vrieslant, Over-Yssel, ende Stadt ende Landen, om de selve aldaer
smaeckelijck te maecken. Zijn hoop ende inbeeldinge was, dat om dit sijn houwelijck dese
staet soude embrasseeren alle sijne interesten, ende bysonderlijck hem helpen aen Pomeren.
Eenige sloegen voor, men soude een ambassade aen Sweeden senden. Maer Hollandt wilde
niet vorder gaen als by wegen van schryvens ende intercessionaliter’. Aitzema, Saken van
staet en oorlogh, VI, 327-330.
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Hij sprack oock van de hauwelijckse voorwaeren en wass verwondert, dat S.H. dat
soude gedaen hebben, wost niet of hij het doen mochte, woud prins Mauritz
testament en de rechtsgeleerden daerop naesien, meinde niet dat sie het doen
konden in prejuditie van prins Mauritz testament, en al deden het de gecommiteerden
van Haer Hoochmogende, soo hadden sie doch geen last daeraf van haere
principaelen, en soo wass all haer doen nul en van geender weerden. - Ick ginck
bij Vosbergen, Rintzwoud en spraecken in 't generael van 't hauwelijck, doch raeckten
geen materie in 't particulir. - Ick wass oock bij Brasset, die mij van de vreden en
de ligue guarantie sprack.

[225]
Ick ginck op 't hoff, adt bij de heer van Brederode; nae den eeten seide hij mij, dat
de hauwelijckxvoorwaeren noch niet geteyckent waeren, dat de cuhrvorst mamoisel
geern nae Cleef soude willen nemen. - Dat het seeker wass, dat S.H. mamoisel all
sijn goet had gemaeckt in cass dat prins Wilhelm storf sonder kinderen, en dat hij
voor drie jaer had gemaeckt, dat het van de eene dochter soude komen op de ander,
ende alsoo komt sijn goedt nootsaeckelijck uyt het huys van Nassau, dat tot noch
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toe soo rijck iss geweest en sooveul eer en reputatie gehadt heeft . - André seide
mij, dat de meeste van de regeringe mamoisel mij toewunscheten ende hij dat van
Bicker en andere had ghehoort. Eyben seide het mij selfs ende noch meer heren.
- Ick ginck bij vrau Korck. - Daernae op het hoff, daer H.H., S.H., den cuhrvorst,
mamoisel wech waeren nae het Noordende, om daer te logeren. Ick quam daer
oock, daer H.H. heel in haer schick wass; ick adt daer en speulde dess avontz. Freulen Mauritz seide mij, dat de cuhrvorst geseit had dat die van Dona al te gering
waeren om hem te drincken te geven. S.H. en prins Wilhelm sullen courvorst leiden,
prins Mauritz en de prins van Portugal mamoisel. Ick sal oock een bedininge krighen
als mit van 't huys sijnde.
26 november/6 december donderdach ben ick mit prins Wilhelm op de jacht
geweest, ginck niet op 't hoff, adt tehuys. - Ick ginck bij de Rijngravin, daer sie en
ick op de bruyloff wierden gebeden. - Daernae ginck ick op 't hoff, daer de cuhrvorst
en mamoisel bijeen waeren te praeten; ick bleef de gheheelen avont daer en ginck
op des coningins hoff. - S.H. iss bij de coningin geweest en heeft Haer Majesteit op
de bruloft gebeden.

[226]
Ick adt dess avontz op het hoff, en wass H.H. in gheen goedt humeur, wass qualijck
gesint op de cuhrvorst en alle werelt; der wiert geblasen en musijck gespeult, en
ick sprack alletijt mit mamoisel.
27 november/7 december vriedach ben ick bij de heer André geweest ende
gepraet, die mij seide dat de raeden beklaechden, dat Burxdorf sooveul gesproocken
had, en begeerden nu geen hulp, maer alleen raedt van dit landt, want hij sach dat
mit dat harde en brede voorstel de heeren staeten een afschrick van des cuhrvorsten
146
saecken kregen ; hij seide oock hij meinde, dat het einde soo goet niet sal wesen
als het beginsel, dat als de cuhrvorst sal sien, dat hij datselfde daermede niet wint,
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146

Zie hiervóór 1644, noot 7, pagina [26].
De voorgestelde alliantie met Brandenburg. Zie hiervóór 1646, noot 144, pagina [223].

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

dat hij sich geïmagineert heeft, soo sal het hem leet sijn, temeer als hij sal bevinden
wat dat hij

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

306
gekregen heeft, adem. - Bij mijnheer Gleser geweest, die mij seide dat de princen
ongeluckich waeren die sich niet wolden laeten raeden en dat die alleen aengenaem
waeren die haer nae haer mont spraecken. - Bij freulen Francisca geweest, die mij
seide dat mamoisel bliede wass, dat de prins van Talmont kranck wass, want sie
vreesde sie soude haer continentie verliesen alse hem sach, omdat se hem lieff
had gehadt. - Sie seide oock, dat het te beklaeghen wass dat mamoisel sooveul
imperfectiën had, d'adem, een quaet been, de heup, de rug; op 't lest seide se, ghij
bendt soo heel ongeluckich niet, dat ghij se niet hebt; den cuhrvorst die sal het noch
vinden wat hij gekregen heeft. - Ick ginck op 't hoff, sach S.H., die heel in slechten
staet iss en heel swack. Ick adt bij de cuhrvorst, die mij veul eer dede; ick had de
hoet op, Dona niet; hij nam mij alletijt in sijn cabinet, Dona niet en sach se weinich
aen. - Ick ginck mij verkleden en quam om vier uir op het hoff, daer sich alless
vergaderde, en liep tot 7 uir aen, en om 7 uir gingen de cuhrvorst, mamoisel in 't
sael en wierden getraut. Mamoisel had een lange sleep en wiert van 6 freulens [227]
gedraghen, door S.H. en prins Wilhelm geleit, de cuhrvorst door prins Mauritz, den
prins van Portugal; de predicant vergat dess cuhrvorsten titels en liet de getraude
de handt niet geven. - De Staeten-Generael en die gecommiteerde van Hollandt
quaeme S.H., H.H., mamoisel, den curhvorst gelukwunschen. - Om half tien ginck
men aen taefel, en wasser slecht aengericht; om twaelf uir begost men te dansen,
en duirde tot half twe, doe ginck een yeder wech; bruyt en bruygum ginck te bed. Den cuhrvorst danste niet.
28 november/8 december saterdach ben ick bij de heer Roorda geweest en
147
spraecken van de vrede en van de ligue guarantie ; meinde niet dat Hollandt
daertoe verstaen soude. Oock dat Hollandt soude vrede maecken, al wolde
Vranckrijck niet. Hij seide oock, dat Vranckrijck ons te nae quam en te machtich
wierdt. - Kuyn seide mij, dat tuschen S.H. en de cuhrvorst eenich verschil wass
geweest oover het teyckenen, dat de cuhrvorst woud hebben dat mamoisel hem al
haer goedt soude kunnen maecken, alse quam te sterven sonder kinderen, dat
woud S.H. niet doen en woude alleen hebben, dat in cass van sonder kinderen te
sterven mamoisel macht soude hebben oover haer huywelijckxgoet en niet oover
de leengoederen, die wolde S.H. in het huys holden; hij seide oock dat H.H. dat had
gedreven, en prins Wilhelm wasser tegen geweest, en dat H.H. nu wonderlijcker
wass als tevooren. - Vrau Varyck seide mij hetselfde oock en seide, dat juffer
Sevenaer had geseit dat prins Wilhelm der hart tegen wass geweest en dat ick daer
oorsaeck van wass, dat ick hem daeraf had gesproken ende gebeden het huys
geen ongelijck te doen, omdat daerdoor alle eer, lustre, naem en faem mede
wechginck, oock dat H.H. tot douarie had 100 duysent gulden. - Vrau Varyck riedt
mij S.H. en H.H. te vermaenen van madamoisel Albertine, [228] omdat hij mij altijt
gewesen had nae het hauwelijck van mamoisel, en meinde sie dat het wel mocht
geschieden, omdat se meinde dat de prins van Galis niet komen soude voor de
twede dochter. - Ick ginck bij prins Wilhelm op het hoff, die noch in sijn bedt lach en
sprack
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Het doel van de Fransen was een vrede tussen de Republiek en Spanje te voorkomen en
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de vrede, een zogenaamde liguegarantie, terwijl dus het uiteindelijke doel was deze vrede
te voorkomen. Poelhekke, Vrede van Munster, 363-365.
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mij heel vrie en vrientlijck. Ginck mit hem bij de cuhrvorst, daer ick adt, die sijn
nieuwe vrau een groote boîte van roubinen gaf. - Ginck bij de ambassadeur van
Denemarck, die mij mijn gelt afwon, daernaer op 't hoff, sprack mit H.H., adt bij de
heer van Brederode. - Ick ginck bij het freulen van Hanau freulen Anna t'haelen en
nae het hoff te brengen; freulen van Hanau seide, dat de jonge landtgraef [Wilhelm
VI van Hessen-Kassel] door Delft wass gepasseert, om nae Vranckrijck te gaen, en
had hier niet een mensch aengesproocken, daer se heel qualijck om tevreden wass;
sie sprack oock van den cuhrvorst en van de rang die de cuhrvorstin behoorde te
holden.
29 november/9 december sondach. Ick ben mit de cuhrvorst in de kerck geweest,
H.H. oock, S.H., prins Wilhelm, de cuhrvorstin niet. - De heer Musch quam bij mij,
sprack mij van sijn saeck en instructie, daernae van het werck van Vranckrijck en
van de guarantie, wass van de meinnung, dat dit landt soude vrede maecken, al
woude Vranckrijck niet. Vranckrijck soch gheen vreede uyt vreese van inwendighe
148
oorloch, die hem door Spagniën moch gepractiseert worden . - Hij seide de
scharsheit van Vranckrijckx penningen en dat se 30 ten hondert presenteerden aen
diejenighe die aen dit landt wouden betaelen het subsidie dat se noch schuldich
sijn. - Hij sprack oock van S.H. sijn swackheit en het ongelijck dat hij prins Wilhelm
doet, dat hij hem niet meer in de regeringe in de affaires indringt, en seide, S.H.,
H.H. die sullen het haer eens beklagen, en dat kompt al door reflectie op u en op u
heel huys, want als de son niet wel schient, soo heeft de maen en de sterne geen
kracht. - De heer Beveren quam bij mij en maeckte mij een compliment. - Ick adt
alleen tehuys mit Widefelt.

[229]
Des naemiddachs ginck ick weder in de kerck. - De heer Eyben van Gronningen
quam bij mij, presenteerde mij sijn dienst. - De heer van Brederode seid mij genacht
en ginck nae Viaenen. - D'ambassadeur van Dennemarcken wass wel twe uir bij
mij, sprack mij van sijn fortuyn, van de regering, dat de rijckxraden alles deden mit
de coninck, dat de coninck de rijckxraeden koos uyt ses die elckeen van de
rijckxraeden hem op een bylljetten settede. Dat als er contributien worden gëist,
dan quaemen de stenden bijeen, dat waeren 4 edelluyden uyt elcke provintie; hij
seide mij oock van Tiche Bray. - En van den admirael, die onthooft wiert, wat die
wass voorseit, en meer Deensche saecken. - Ick ginck op het hoff, pratede mit H.H.
en bleef daer eeten, pratede mit de cuhrvorst en courvorstin.
30 november/10 december maendach heb ick geweest in mijn huys tot half elf
en mit Vianen, Casembroot en andere advocaten te doen gehadt. Daernae ginck
ick in den Raet en nam afgescheit van Haer Edelmogende. - Ick ginck op 't hoff en
ginck mit den Rijngraf eeten, nam afscheit van de grevin van Hanau, van vrau van
Donau, vrau Somersdijck; freulen van Hanau seide mij, dat de cuhrvorst Pals [Karl
I Ludwig van Wittelsbach] madamoisel Albertine soude hebben. - Ick ginck op 't hoff,
sprack mit vrau Varyck, die mij seide dat ick wel bij de cuhrvorst stondt, alsoock bij
H.H. Groteperyn seide mij, dat de cuhrvorstin den cuhrvorst niet lieden kost en niet
liefhad, kost mij niet meer seggen. - Ick adt op 't hoff, speulde mit den cuhrvorst,
ginck bij de coningin. - Freulen van Hanau seide mij, dat de coninck van Sweden
dicwils te Hanau
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wass geweest en dat se dan 500 taefelen mosten spiesigen, waeronder twaelf
waeren daer de vursten, graven, heren officiren aensaeten en heel wel toegericht
waeren geweest.

[233]
1/11 december dingsdach ben ick bij de heer André geweest, die mij seide wat
Verbolt hem geseit had, dat het vaderlijck goedt most aen het huys blieven. - Ick
ben bij graf Mauritz en Hendrik geweest, die mij seiden dat se om kosten te
schouwen, niet langer wouden hier blieven en gaen elck nae haer gouvernement.
- Ick ginck bij mijnheer Beveren, die mij sijn dienst presenteerde en veul
complimenten maeckte. Ick ginck bij prins Mauritz, die ick genacht seid, bij prins
Wilhelm, die noch sliep. Ick ginck op het hoff, daer ick mit den cuhrvorst adt, vandaer
bij de prins van Talmont, die heel swack iss, leit plat te bed, deed mij veul eer en
seide mij veul complimenten. - Ick ginck bij juffer Grotperyn, die mij oock seide dat
men meinde ick had prins Wilhelm opgerockent, dat hij tegen de
huywelijckxvoorwaerden was geweest en dat hij swaericheit had gemaeckt om te
teeckenen, daer doch niet aen iss, want ick prins Wilhelm in generley wijse daeraf
heb gesproocken, noch in 't eene noch in 't ander. - Sie meinde mamoisel kreech
tweemaehl hondertduysent gulden mede ten hauwelijcke van S.H. (en eenmahl
hondertduysent gulden van Haer Hoochmogende). André die seit, dat de Staeten
149
gheen hondertduysent gulden geven aen S.H. dochters . - Dat de cuhrvorstin noch
seer bedroeft wass, cost den cuhrvorst niet liefhebben, kreet noch dicwils en wenste
sich doot te wesen als soo lang te leeven, wat helpt mij die eer, als ick al mijn leven
sal ongeluckich wesen. Had ick geweeten wat ick nu weet, ick soud om S.H. en
H.H. wil het hauwelijck niet gedaen hebben, sie hadden mogen doen wat se gewilt
hadden, al hadden se mij tuschen vier muyren geset, ick hadder niet nae gevraecht.
- Sie seid mij nochmahls, dat de prins van Talmont twe voetvallen had gedaen, doch
H.H. woude het hem niet vergeven. - Sie beloofde des cuhrvorsten schilderi te laeten
copiëren en mij te geven.

[234]
Ick ginck bij madamoiselle Albertine en Henriette, seide se genacht. Bij de
princess-royael oock. - Ick ginck op 't hoff; H.H. wass niet wel, leide te bedde; ick
nam afscheit van haer, recomandeerde H.H. en vernieude haer de gedachten van
madamoisel Albertine en mij aengaende een aliantie, daer se heel civielijck op
antwoorde, doch dubieux en doncker. - Den cuhrvorst seide mij, dat hij sooveul hoy
hadde datter alle jaer 5, 6 hondert voeren verdorven op het velt, die men niet kost
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gebruycken, oock wechvoeren. - Ick adt daer en verspeulde op la beste 300
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Volgens het huwelijkscontract kreeg Louise Henriette 120.000 rijksdaalders als bruidsschat.
De Staten schonken niets. ‘Maer wat nu aenginck het voorstel van altans oock yet te vereeren
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van dit hauwelijck; sie vond mij melancolisch en mager geworden. - Had haer geseit,
hoe content dat se nu wass, nu dat mamoisel getraut wass; soo seid vrau Varyck,
U.H. moet madamoisel Albertine nu oock trauwen. Jae, aen wy, seid H.H. Men seit
all van drie die in consideratie komen, seid vrau Varyck, prins de Galiss, den hertoch
van Lunenburch. Den derden, seid H.H., die weet ick wel, en meinde mijn persoon.
Vrau Varyck riet mij H.H. te spreecken, vraechde mij H.H. antwoort, beloofde mij te
adverteren wat se van die saeck hoorde, seide, ghij moet nu deraf spreecken en
als ghij wederkomt, dan moet ghij vollenkomen antwoort hebben, of aff ofte aen. Ick nam afscheit van de cuhrvorstin, doch heel slecht.
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2/12 december woensdach wass het bededach , en ginck tweemael in de kerck,
H.H. en S.H. niet, den cuhrvorst en sijn gemael, prins Wilhelm oock tweemaehl. De heer van Vileers leende mij 270 France cronen, om den courvorst te betaelen.
- Ick seid S.H. genacht, sprack hem oock van mamoisel Albertine, die mij deselfde
antwoort gaf als H.H. - Ick ginck bij den heer van Somersdijck, die mij seide dat hij
gehoort had, datter niet stond van mamoisels erfeniss van S.H. goedt bij aflievicheit
van prins Wilhelm sonder kinderen in haer hauwelijckvoorwaeren mit de cuhrvorst,
maer dat het in S.H. testament stont, dat mamoisel bij aflivicheit van prins Wilhelm
152
sonder kinder soud universelen erfgenaem wesen .

[235]
Hij seit het wass goet, dat het niet in de hauwelijckxvoorwaeren iss, want had prins
Wilhelm die geteyckent, soo had hij moeten die heilichlijck opserveren en kost het
niet veranderen bij sijn testament, gelijck hij nu doen kan, want S.H. heeft geen
macht om dispositie te maecken van testament, om prins Mauritz testament wil,
maer S.H. prins Wilhelm die heeft het in sijn macht ende dispositie, dewiele dat
niemant verbonden iss als S.H. - Hij seide oock, het iss u all eens, of ghij mamoisel
hebt oft mamoisel Albertine; als dat quam dat prins Wilhelm sonder kinderen quam
te sterven, de Staeten-Generael souden meer op u siede sijn als op des cuhrvorsten,
want ghij bendt gelieft en hebt de affectie van de heeren soowel om u naems wil
als om u eigen persoon, die heel lieftallich bij de regenten en ingesetenen. Somerdijck seide mij oock, dat S.H. aen twe van de heeren staeten had geseit dat
hij wel merckte, dat hij afginck en geen meer kracht en vigeur had om dit landt te
dienen soo het behoorde, omdat de saecken nu soo stonden dat se een dubbelt
mensche van doen hadden, en dat hij maer een half mensche was en dat uyt die
oorsaeck hij sich dicwils bekommerde, maer omdat hij een dinaer van het landt was
en daerin soude alletijt continueren, soo had hij bij sichselfs bedocht en soude de
heeren Staeten-Generael raeden dat, omdat hij soo bequaem niet meer wass als
het wel vereischde, soo sol hij haer raeden dat se sich solden adresseren aen sijn
huysvrau H.H., want hij wost wat voor een genegentheit sie voor deser landen dienst
had; oock door lange experiëntie ende ervaerentheit had hij bevonden haere
bequaemicheit ende goet verstant, waerdoor sie dese landen alsoo goede dienst
solde kunnen doen als dese landen oyt van hem hadden gehadt, maer de
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met Spanje over vrede onderhandelen. Poelhekke, Vrede van Munster, 318-320.
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heer van Somerdijck seide het stond die heeren, die doch vrunden van S.H. en H.H.
waeren, gantz niet aen. Hij seid oock, dat sal Hollandt noch andere provintiën noit
lijden; oock sal prins Wilhelm, die ambitieux, eergirich iss, niet lieden, en oock
haestich iss, maer sal oorsaeck sijn dat hij sich tegens haer sal opmaecken; sie
caresseert hem nu om die oorsaeck, maer [236] dat sal alles niet helpen, als dat
eens lossbreeckt; H.H. iss oock soo gehaet, dat alle werelt sal het tegenspreecken,
als het eens op de baen kompt.
- De heer van Somersdijck seide mij oock, dat H.H. had in sijn en des heeren van
Brederodes presentie geseit dat S.H. geresolveert wass geweest om graef Hendrick
[Casimir] aen mamoisel te geven, dat sie der alletijt wass tegen geweest en mit hulp
van den heer van Somersdijck had sie het belett en had alletijt in sin gehadt die
hauwelijcken die se mit haere kinderen had gedaen, om hulp en appuy van buyten
te hebben, alse hier niet wel getracteert worden, en diejenigen mit force tegemoet
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gaen die haer sochten te affronteren . - Doch de heer van Somersdijck seide, dat
aengaende sijn vaeder iss het soo wijt vandaer, dat hij het afgeraeden had, als de
nacht van het licht, want hij alletijt een groote sucht ende genegentheit heeft gehadt
voor graef Hendrick [Casimir] en voor dat huys van Nassauw. - Wat die hauwelijcken
aengaet, laet hij op sijn beloop; het geef haer meer jalousiën en affairen en
bekommernissen als gerustheit, affectie en seeckerheit, want al wat S.H. voor
Engelandt, Oost-Vrieslandt voorslaet, dat contrariëren die van Hollant en de meeste
heeren staeten, en soo sal het oock gaen mit den cuhrvorst van Brandenburch. Ick ginck daernae bij den Rhiengraf eeten; nae de tweede predicatie ginck ick prins
Wilhelm genacht seggen, sprack hem oock van mamoisel Albertine; ick seide hem
mijn wedervaeren mit S.H. en H.H. en had hem oock daeraf willen spreecken, om
hem de memorie daervan te ververschen; hij seide, sie iss noch jonck; mittertijt sal
men daerop dencken. - Ick ginck bij de coningin en nam mijn afscheit en sach den
graef van Solms noch, die ick mijn huys leende in Den Haghe. - Ick seide aen
Casembroot hij soude mijne huysen niet vercoopen, maer weder op het niew
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verhuyren aen de Riengrafin . - Ick ginck bij Desloge, gaf hem een brief en ginck
op ses uir op de calesche sitten en voer nae Liss, daer ick des avontz of nachts adt
om twaelf uir, en quaemen [237] 3/13 december donderdachs om seuven uir te
Haerlem en te half negen te Amsterdam; ginck strackx in de jacht en maeckte te
tien uir seil; kregen goede wint om elf uir, speulden den heelen dach, quaemen
tegen den avont bij Enckhuysen, daer wij ancker wierpen; het stormde den nacht
geweldich.
4/14 december vridach maeckten wij mit die morgenstond om vier uir seil en
quaemen te half elf te Harlingen, ten één uir te Franicker, te half vijf te Lewarden
langs het treckpadt; de heeren Sackama en Haeringsma die quaemen mede te
Lewarden in mijn schip. De burgeri waeren in alle drie steeden in de waepen. De
heeren Staeten van Vrieslant schickten de heeren van het Mindergetal bij mij en
lieten mij begroeten en wellekum heeten. - De heeren Saeckema, Haringsma aten
mit mij, alsoock somige officieren; ick sach mijne peerden.
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5/15 december saterdach sijn al de collegiën bij mij, de heeren gedeputeerden, de
heeren van de Hoove, de heeren van de stadt, burgemeester en scheepen, de
heeren reeckenmeesters. - Eringa, volmacht van Haersma, sprack mij aen en
klaechde oover de heeren gedeputeerden, dat sie hem ongelijck deden in het
vergeven van een schrieversampt, dat hem toequam volgens resolutie van de
Edelmogende Heeren Staeten van het landt, en sie heeren gedeputeerden hadden
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het gegeven aen de gedeputeerde Grettinga . - Ick adt tehuys alleen. Inthema bij
mij geweest. - De gedeputeerde Oenema bij mij geweest, recomendeerde mij sijn
swager [Jacob van Runia] tot grietman en beloofde mij sijn dienst en vrientschap in
alle manieren tot allen tijden. - Ick lass in een boeck, adt alleen, ginck vroech te
bedde.
6/16 december sondach tweemael in de kerck geweest; de kerckenraedt iss bij
mij geweest. - D'ontfanger Grovestein seide mij, dat Ipe Dauma en de secretaris
[Focke van Aysma] eens waeren en dat Ipe Dauma soud volmacht worden, oock
dat in Saeckema gritenie Aluva soud volmacht worden.

[238]
Dat de gedeputeerden weinich of niet hadden bijeen geweest en niet gedaen hadden
als offitiën vergeven. - Haersma iss bij mij geweest, seide mij hoe het soo moeylijck
wass tuschen de Eissinga en Aluva te sitten; hij woude niet geerne so meer sitten,
want men kost niemant te danck maecken; hij woud liever parthi kiesen en gaen
mit de een onder of boven. - Hij meinde sie souden haer contract aen beyde sieden
noch continueren voor dit jaer; dan wass het uyt, dan soud een yeder sijn best doen.
- De heer Jongstal bij mij geweest, seide mij dat de saecken van Bourum perijckel
liepen, omdat hij sulcke vianden in het Hoff hadde, en vreesde, alse yetwess kosten
vinden tegens hem, dat se dat doen solden. Walteri wass een van de slimste,
Saeckema, Scheltinga, Haeringsma, Glinstra, Jepema. - Kamstra wass heel quaet
geweest, als André wass toegelaten geworden oover haer process te sitten, en
hadden seer gescholden ende gevloeckt. - Haeren wolde geern volmacht op Het
Bilt wesen. - Frans Eissinga bij mij geweest, claechde oover het Hoff.
7/17 maendach iss Osinga bij mij geweest, seide mij hoe de heer Hottinga soo
een goet bauman wass, hoe hij sijn landt soo wel kost toerusten en sijn koorn
suyveren. - Douwe Simons seide mij, dat de schepen Texel mochten invaeren en
het Vlie weder uyt, sonder toll te betaelen, maer losten se, soo mosten se tol betaelen
of mosten een briefjen haelen en laeten opteyckenen, hoeveul dat se lichteden, en
daervoor mosten se toll betalen. - Oosterse wass bij mij. Jan Alua wold monsteren,
Juckema. - Bruinsma seide mij het wedervaeren van Velsen te Bolswert en hoe dat
se hem bedroogen hadden, oock de onwettelijck heit die hij gedaen had neffens
een vroetzman. - Paffenroodt iss bij mij geweest mit sijn neef [Schelte van Aebinga].
- Runia iss bij mij geweest, recomandeerde mij sijn saecken aengaende de griteni
[Ooststellingwerf]. - Eenen Herema van graf Hans Ludtwichs [van Nassau-Hadamar]
edelluyden. - Bij Aluva geweest, Jaeckemijn Loo. - Des avontz niet gegeten, water
van seneblaeder ingenomen.
8/18 dingsdach niet wel geslaepen door de onrusticheit, 6 stoelgangen gehadt.
- Bellanus gesproocken, die geen sinn had in Bourums saeck, vreesde oock [239]
voor
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een quaet uytkomen. - Men heeft gemonstert. Collonel Drommont iss hier. Boschuysen bij mij geweest, sprack mij van de stemmen van 't Bildt. - Crack sprack
mij voor de secretaris [Augustinus Lijcklama à Nijeholt] van de griteni
[Ooststellingwerf] en begeerde ick soud Runia niet nemen. Ick sprack voor Runia,
soo wierdt hij quaet, bang en gealtereert en begeerde ick soud om sijnentwil en
noch seuven grietsluyden wil niet op Runia gaen, en seide, ick wil liever tienduysent
gulden geven als dat Runia die griteni soude krigen; het staet aen u alleen, want
Ulb Aluva sal alleen op u sien. - Potter bij mij geweest, sprack van Embden en
Delfziel. - Alleen gegeten. - Iss Imminga bij mij geweest, wass droncken. De
gerichtschultes hier geweest. - Major Grovestein meinde sijn broeder soude staen
nae het raedtsheerampt. - De heeren Fockens en Baerde recomandeerden mij, dat
ick Runia geen grietman soude maecken, en dronghen heel instantelijck daerop,
doch ick declareerde mij niet en hielt de parthie van Runia, daer se niet wel mit
tevreeden sijn. Ick meine alleffenwel ick sal haer gelieven, want sie hebben de macht
aen de handt, en mit haer kan ick veul goetz uytrichten en mijn tegens Oostrego en
Westrego beschermen, alse qualijck wilden. - Velsen hier geweest, gaf mij eenige
stucken oover aengaende een vroetsman, gheeft nu heel goede woorden, is nu
156
heel anders gesint ende beleeft als nu een jaer ; soo doen se alle, alse mij van
doen hebben, dan geven se mij goede woorden; anders achten se mij niet met allen.
- Ick heb wel en licht gepurgeert, ben Godtloff heel wel.
9/19 woensdach iss Velsen weder bij mij geweest. In de kerck geweest. Lijckelma
de secretariss bij mij geweest, wolde geerne grietman wesen. Den docter Baerler,
die de stemmen pretendeert, heeft mij oock aengesproocken om grietman te worden.
- De heer Scheltinga bij mij geweest, brocht mij eenighe brieven van Munster en
begeerde aen mij van de Edelmogende Heren van het Mindergetal, of ick niet
begeerde in 't Mindergetal te komen omme de besoignes bij te woonen. - Nae den
eeten quam de heer Sjouck Burmania bij mij, presenteerde mij sijn dienst mit veul
woorden ende complimenten ende verseeckerde mij daer dicwils van. Daernae
beklaechde hij sich oover de heer Nijs, hoe hij hem in sijn gritenie wass gevallen
ende hem gesurpreneert hadde, [240] hebbende alle de stemmen schriftelijck van
veule edelluyden en die process hebben, soodat hij hem alarm maeckte.
Recomendeerde mij sijn middelste soon, om die grietman in sijn plaetz te maecken,
beloofde mij sijn vrientschap en correspondentie nu ende tot allen tijden. Ick sal
hem helpen, maer of hij woort haut, dat sal men sien. - Bruinsma wass bij mij, seide
dat de heer Tjerd Aluva dootsieck wass, 'twelck qualijck voor de heer Ulb Aluva
komt, want hij die griteni van Wonseradeel alsoock sijn eigen niet allebeyde sal
kunnen. - Ick ginck in 't Mindergetal, daer mij Hessel Roorda seer civilijck
rancontreerde, alsoock de andere heren, en hadden de saecken van Munster voor.
- Ick ginck dess avontz om seuven uir bij Jongstal, pratede tot acht, seiden hoe
Camstra sijn hoedt had geworpen op de eerde. - Alleen thuys gegeten, gelesen
dess avontz.
10/20 december donderdach heb ick mijn peerden sijn [zien] rieden. - De heer
Hottinga quam bij mij, doch ick wass al in de stal. - De heeren Dauma en Schuirmans
quamen in de stall bij mij mit eenighe poincten. Camstra, Unia waeren in de stal. Ick ginck
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in 't Mindergetal, daer de heeren seer becommert waeren oover Vranckrijck versouck
aengaende de ligue guarantie; sie waeren der wel toe geneicht, maer uyt vreese
dat Hollandt en andere provintiën het oock niet doen solden, hielen sie het voor
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dese reis noch op en bleven bij haer voorighe resolutie . De heeren van het
Mindergetal quaemen bij mij ten eeten, waeren vrolijck en beleeft. - Baerdt sprack
mij weder om Runia geen grietman te maken. - Une Grovestein wass bij mij, Tromont,
Schotz colonel, nam afscheit. - Tjalling Eissinga de gedeputeerde wass heel beleeft,
cieviel, vol submissie, sprack veul van Maestricht, begeerde een voorschrivent aen
den hertoch van Bullion voor Julius Eissinga.

[241]
Ick ginck weder in 't Mindergetal, daer de heeren rapport deden, en wass alless
heel eens. - Adt alleen, sach mijn peerden, lass noch.
11/21 vridach de kortzsten dach; de daeghen sullen nu weder lengen. - Is de heer
Krack bij mij geweest, sprack mij weder om Runia gheen grietman te maecken,
seide dat het uyt de naem wass van alle de 7 grietsluyden en presenteerde mij haer
dienst, correspondentie en vruntschap. - Seide oock dat de heer Baerdt het eerste
raetsheerampt solde hebben in de Wolden. - Ick ginck in de kerck. - Ipe Dauma
seide mij, dat hij mit Focke Aisma eens wass en soud volmacht worden, en
presenteerde mij sijn dienst en vruntschap. - Krack seide mij oock, hoe seer Sjouck
Burmania op mij gekeven had verleden jaer, had soo qualijck van mij gesproocken
en hoe sie mij tracteren wolden, en nu wass hij soo beleeft, cievijl, wold mij sijn
jongste soon tot pagie geven. - Ick adt thuys mit Loo en eenighe officiren. Loo seide
te Amsterdam waeren 13 à 14 coopluyden die dess jaers 13 à 14 tonnen gautz
vertrafiqueerden, 30 à 40 die acht off negen tonnen gautz verhandelden, 200
coopluyden van 4 of 5 tonnen gautz en wel drie-, vierduysent die der maer één
tonne gautz verhandelden. - Douwe Aluva wass bij mij, seide mij hoe datter jalousie
wass tuschen Tjalling Eissinga en hem, dat die Eissinga haer best deden om tegens
haer te cuypen, doch sie solden niet opdoen; dit jaer soude se noch eens blieven,
maer daernae soud een yeder sijn best doen, en meende hij selfs gedeputeerde te
worden of Frans Eissinga; hij wass heel beleeft en civiel tegens mij, presenteerde
mij sijn dienst en vruntschap; Douwe Aluva vreesde de raetzheren, dorst tegen
Saeckema niet cuypen. - Docter Jacobi wass bij mij, Vringer, Oosterse. Vringer
seide hij woud tegen de heer Hottinga cuypen. - Ick wass bij juffer Burmania.
11/22 saterdach Baerde en Fockens bij mij geweest om half elf en mij nochmahls
gebeden Runia geen grietman te maecken, verseeckerden mij van haer vrientschap,
baden mij dat vastelijck te gelooven, oock Ulb Aluva te seggen ende te verseeckeren,
dat als hij nu wolde mit haer gaen tegens Runia, dat se hem wilden verseeckeren
alle de grieteniën in Oostrego ende Westrego en dat ick hem dat vanwegen Baerde,
Fockens en Hans Lijckelma mochte verseeckeren, die toekomende jaer solden
gedeputeerden worden.

[242]
Die grietsluyden die hebben bij mij geschickt de raetsheren Glinstra ende
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Jepema en hebben mij nochmahls laeten bidden Runia geen grietman te maecken,
verseeckerden mij van de vruntschap van de heeren van de Wolden in alle manieren,
waer se mij dienen kosten, oock dat Fockens en Lijckelma, toukomende jaer
gedeputeerden, de griteniën van Westrego ende Oostrego solden stellen tot dispositie
van mij ende Ulb Aluva; sij stonden daer oock voor in vanwegen die heeren van de
Wolden. - De heeren Bruinsma, Grettinga bij mij geweest, claechden oover de
uytschriving van de heeren van het Mindergetal tegens de gewoonte en tegens der
heeren gedeputeerde caemer. Ick sprack haer van het schriversampt van Grettinga,
begeerde si solden doch daer ordre in stellen, dat Eringa tevreden wass en buyten
clachte wiert gestelt. - De heer Hottinga bie mij geweest, presenteerde mij sijn dienst
ende goede vruntschap, wass heel beleeft. - Intema bij mij geweest, Eringa. Burgemeester Bourum, die meint sijn saecken te kunnen justificeren, wil Bellanus
pensionnaris maecken. - De bischop van IJrlandt [James Ussher] bij mij geweest.
- Bij Mortagne.
13/23 sondach december is Haubois bij mij geweest, seid mij hoe Eissinga nu
soo leech en soo humbel iss, dat hij geerne mijn vrienschap wolde hebben, en iss
hem leet hetgene dat geschiet iss. Ick sprack hem van Walteri en recommendeerde
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hem de saeck van Lewarden . - Hij seide oock, dat Eissinga en Sjouck Burmania
soo quade vrunden waeren en dat Eissinga wel wolde dat de jongste soon geen
grietman wierde, en hebben seer gekeven en hadden heel harde woorden gehadt
tot slaens toe. - Ick ben tweemael in de kerck geweest, om de stadt gegaen, bij
juffrauwen geweest, bij cornel Aluva. Vrau Aluva seide mij, hoe de grietman soo op
mijn siede wass, dat hij noit van mij soude wijcken in alle gelegentheit, dat Hottinga
en den grietman oock wel waeren en mijn vrundt wass. Sie woste noch niet, oft se
in Oostrego souden breecken ofte niet; het stond veul aen mij.

[243]
Ick sal mij daer wel uythauden en laeten haer begaen en doen nae haer welgefallen,
want daernae soude ick alle de schult hebben, en souden wel seggen dat ick het
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gedaen had ofte begeert, want dese luyden sijn licht , valsch en kunnen niet swigen.
Een klein interest doet haer veranderen van opinie. - Hemmema seide hoe de oude
graef Enno van Oost-Vrieslandt eens, quaet sijnde op de stadt Embden, om revange
te hebben, gaf dubbelde paspoorten en schreef in Spagniën, als ghij soo een teycken
aen dat segel siet, soo deucht het paspoort niet, die kundt ghij pries maecken; en
wierden wel twehondert huysgesinnen op die manier geruineert, een groote valscheit
en lichtveerdicheit van een graef, en daerom trauwen hem die van Embden oock
niet meer en houden gantz niet van de graef. - Maré seide mij, hoe Jacob Stevens
en alle die luyden soo quaet op hem waren en wolden niet mit hem drincken, omdat
hij nu een jaer geleden de wacht hadde gehadt. Seide ick wass noch wel bij de
ingesetenen ende gemeinte. - Eissinga, Haersma, Oenema, Velsen waeren het
eens en hadden, alse gekundt hadden, verleden jaer de hele regering van de stadt
verandert, mij geaffronteert ende een bloedtbadt aengestelt. - Ulb Aluva, Bruinsma,
Krack, Grettinga, Gemmenich die wolden niet, soodat sie niet uyt kosten richten;
sie hebben haer
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goede meinung getoont en wat se mit mij in sin hadden te doen, alse gekost hadden.
N.B. Trout sulcke lyden niet, wat se nu seggen en goede woorden geven.
14/24 december maendach is de heer Viersen bij mij geweest, sprack mij van
generale dingen. - Is Yetsma bij mij geweest, die mij seide hoe Eissinga soo hooffdich
wass, dat hij recht tegens de Aluva aenginck, hoe dat hij noch een resolutie in der
gedeputeerden boeck hadde uytgestreecken mit sijn eigen handt. - Sprack mij oock
uyt de naem van Krack om de griteni [Ooststellingwerf], meinde dat die raetsheren
van de Wolden wel souden sijn voor Bourum en Lewarden.

[244]
De major Hans Botterwech meint, dat Sibe Sibe, Claes Cant en Pier Oepkes dit jaer
sullen gepromoveert worden. Jacob Steven en dat volck loopt seer, doch kunnen
niet uytrichten, hebben geen aenhanck van de burgeri, want alle de officiren die sijn
goedt voor de magistraet. - Ick adt alleen. - De heer Roorda bij mij geweest,
bedanckte mij voor de rock van China; sprack hem aengaende de ligue guarantie,
om sijn menung te hooren, daer hij mij niet claer noch duydelijck op antwoorde, en
sprack dubieux en twiefelachtich van die saeck, pro et contra, en woste den besten
raedt niet te vinden. - De heer Nijs en sijn soon bij mij geweest, recomandeerde mij
de persoon van sijn soon tot grietman, seide hij had 16 dorpen.
15/25 december dingsdach de heer Bruinsma bij mij geweest en seide mij, dat
Ulb Aluva in de stadt wass geweest en dat hij in consideratie nam, dat de heeren
van de Wolden toeckomende jaer twee heeren gedeputeerden uyt haer quartier
kregen die eens waeren en daermede men de grieteniën in Oostrego en Westrego
kost vaststellen, soodat ick mein Crack sal contentement krighen en daerdoor de
geheele Wolden. - Seide oock van de jalousiën van Eissinga ende Aluva en hoe
Eissinga en Sjouck Burmania soo onneens en quaet vrundt waeren, presenteerde
mij den dienst van Ulb Aluva wegen en de sijne. - Grettinga bij mij geweest, die mij
seide hoe het Eissinga soo leet wass van dat hij gedaen hadde verleden een jaer,
gaf nu goede woorden en wolde nu geern weder in correspondentie komen en hoe
160
hij mit niemantz wel stonde, selfs mit Sjouck Burmania [niet]. - De predicant... bij
mij geweest. - De heeren Oenema, Jytsma lieten mij een brief sijn [zien] van Haer
Hoochmogende, die begeerden dat de Staeten van het landt sullen bijeenkomen,
om op de saeck van Munster te kunnen prompte resolutie nemen. - Briven uyt
Duytzlandt en Den Haghe gekregen.

[245]
Alleen gegeten. - De heeren Andringa en Roorda grietmannen quaemen mij
spreecken oover de griteni [Ooststellingwerf], begeerden uyt de naem van de seuven
griteniën ick soude Runia geen grietman maecken, verseeckerden mij van haere
dienst en vruntschap, correspondentie, oock dat in toekomende ende ten allen tijden
de grieteniën in Oostrego en Westrego weder tot mijn dienst en dispositie solden
staen, sooveul aen de heeren van de Wolden stonde ofte daerin te seggen hadden.
- Dat hebben nu gesecht Crack, Baerdt, Fockens, raetsheeren Glinstra en Jepema,
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present en bij dese gelegentheit, gelijck de saeck nu staet, doch het kost komen in
toekomende tijden, dat de heeren van de Wolden door aliantiën in Oostrego ofte
Westrego van andere humeuren waeren als ick; hoe sal het dan gaen, gelijck wij
gesien hebben dat de heer Baerdt Ockinga tot raetsheer heeft gherecommandeert
in Westrego en dat heevich, oock de jonge Viersen tot secretaris van de
Reeckenkaemer alsoock Mellinga tot gerichtschultus, en als wij dan niet eens
waeren, dan solden de heeren van de Wolden sich strackx geoffenceert vinden,
canten sich tegens mij en gedencken niet eens hetgene ick voor desen voor haer
heb gedaen. - Het kost oock comen, dat effen een compagni ofte andere charge
vacant wass, daermede kosten sich de heeren van de Wolden verleiden laeten,
ende alsdan solde ick daer bloot staen en kunnen niet uytrichten, en men solde dan
excuse nemen, dat die occasie sich alle daghe niet presenteerde, men kost het niet
voorbij om sijn naeste bloetvrunden te helpen avantzeren, en alsdan solde ick de
heer Ulb Aluva bedrogen hebben; daerom moet ick op een expedient dencken om
daer yet seeckers van te hebben en schriftelijcks.

[246]
16/26 woensdach december in de kerck geweest; Grovestein bij mij geweest,
recomandeerde mij sijn saeck van de griteni. - Mit Potter en eenige officiren gegeten.
- Jacob Stevens iss bij mij geweest, doch sprack mij van geen dingen van des stadts
161
regering, seide alleen, sie sijn achtersumme sterck die nu booven sijn, die kunnen
alles doen wat se willen. - Ick heb weder geweest bij de jufferen. Andla quam bij
mij, wass droncken.
17/27 donderdach mijn peerden gereeden, die heel goet sijn, doch jonck; mit Unia
alleen gegeten. Niemantz gesien desen dach; dess avontz bij ooverste-lieutenant
Potter gegeten en lustich geweest. Damus Loo vrau vertelde mij haere questie mit
Heeske Aluva.
18/28 vridach in de kerck geweest. Reinert Oetsess bij mij geweest, sprack mij
hoe Tjalling Eissinga soo goede woorden gaf en beklaechde hetgene dat hij
voorleden jaer gedaen hadde. - Docter Baerler bij mij geweest, recomandeerde mij
sijn saecken van de griteni [Ooststellingwerf]. - De heer van Amelandt bij mij geweest
te middach en eenighe officiren. - Oenema en Runia bij mij geweest, recomendeerde
mij de saecken van de griteni mit presentatie van haer onderdanighen dienst. Sjouck Burmania en sijn soon oock bij mij geweest om de gritenie [Wymbritseradeel]
mitz presentatie van dienst en continuele vrientschap en correspondentie, scholt
seer op Nijs, heeft mijn gesontheit op de knie gedroncken. - De heer Krack bij mij
geweest, sprack mij van de griteni, recommandeerde mij die saeck uyt de naem
van de 7 griteniën en de dispositie van de griteniën in Ostrego en Westrego. - Sicke
Grovestein bij mij geweest, recomandeerde mij de saeck van sijn broeder.
19/29 saterdach heb ick mijn peerden gereden om de wal. - Gemmenich bij mij
geweest, sprack mij van de studenten en de professoren te Franicker, over haer
foelen en hoe sie sich ten onrechten beklaechden dat se mosten de flooreen
betaelen. - Tjalling Eissinga gedeputeerde bij mij geweest, begost te verhaelen wat
voorleden jaer gepasseert wass, begeerde ick solde dat niet meer gedencken,
hoopte niet dat ick dat
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solde gedencken en vergeten de gepasseerde goede diensten die mij en onss huys
geschiet waeren van die van Eissinga; ick seide ick wass haer vrundt en kost ick
se dienst doen, ick solde het alletijt doen.

[247]
Doen begost hij van de aliantie en correspondentie te spreecken, dat hij nu niet te
seggen had en dat dat niet te lieden wass voor hem; ick seide, ick weet van die
aliantie niet; ick heb mij daer niet mede gemoit, dat gaet mijnheer Crack aen, het
iss buyten mij, U.E. die moet den heer Crack daeroover spreecken. Maer, seit hij,
Crack gaet aff; Fockens en Hans Lijckelma komen in de plaetz, hoe sal het dan
wesen. Ick heb haer niet gesproocken, seid ick, spreeckt eerst den heer Krack. Ick
seid hem oock, dat men mij wolde affronteren en op de huyt vallen; ick most het
lieden, doch solde het sooveul voorkomen als het meugelijck wass en dat mit de
heeren van de Wolden. Eysinga wass heel gealtereert, de traenen quaemen hem
in de ooghen van boosheit, dorst doch niet seggen, toonde goede en beleefde myne,
en soo scheiden wij mit goedt fatsoen; hij iss nu soo beleeft, dat hij alless soude
belooven te doen wat ick wilde, nu dat hij in 't leech iss en dat om de griteniën, daer
hij nu niet in te seggen heeft off kan nae sijn sinn krigen als door mij. - Viersen bij
mij geweest, om burgemeester te Sneeck te worden, geeft heel goede woorden,
Assuerus van Viersen oock om die reden. - Potter voor Sloten. - Raetsheer André
bij mij geweest, brocht mij een brief uyt Den Haghe, daer men schrieft dat de
koninghin van Engelandt madamoisel d'Orange begeert ten hauwelijck voor de
prince de Gallis. - Mit eenighe edeluyden gegeten. In 't gebett geweest. Alleen des
avonz gegeten.
20/30 december sondach tweemael in de kerck geweest. Mit officiren gegeten;
Haubois bij mij geweest, recomandeerde mij die van Sneeck, Viersen, Plecker. Jungstal die van Staeveren, seide mij hoe Sjouck Burmania nu soo wel mit mij
tevreden was, dat hij nu alletijt mijn vrient wil wesen. Hij seid oock hij had gehoort
162
ick soude dijckgraef van Vrieslandt worden, daer noit op gedocht heb.

[248]
Walteri bij mij geweest, die mij veul van die van Lewarden sprack en van haer
disputen, beloofde de saeck te helpen te besten helpen, sprack oock van Bourum
sijn saeck, en vond hem passelijck; of het nu soo wesen sal en of hij de waerheit
spreeckt, sal de tijt leeren. Hij recomandeerde mij de persoon van Hansma van
Boolswert.
21/31 december maendach Jytsma bij mij geweest en mij gesproocken van het
Collegie, van de winckeliers. - De heer André bij mij geweest, die mij sprack van
den ambassadeur van Dennemaercken en hoe hij hem gesproocken had van mijn
saeck aengaende het werck van Brunswijck, van mijn vorderung ende schult. - Hij
seid dat de cuhrvorst niet wel op de Staeten tevreeden wass, omdat hij geen
antwoordt kreech nae sijn goedtduncken, en hoe dat Kleist daeroover had
uytgevallen, geklaecht en gefulmineert en dat Burxdorf noch discreter wass als
Kleist in die materie. Sweryn had gewunst, dat de cuhrvorst uyt die doling en opinie
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geneicht oover dat werck van haer secretarius De Vrys, die agent te Coppenhagen
iss geworden. - Sprack oock van Roorda broeder tot lyscentmeester-generael te
maecken. - Sprack oock van prins Mauritz testament. - Alleen gegeten. - De heer
Roorda bij mij geweest, van de vreede gepraet en de ligue guarantie, daer hij mij
sijn reeden oover sal seggen en opinie; spraecken van allerhande dingen, van mijn
oom, onss huys; reekomandeerde mij Viersen te Sneeck, oock de secretaris
Lijckelma tot grietman. - Nijs bij mij geweest om sijn saeck. - De predicant Wiglius
om Pleckers wil. - Graef Mauritz schrieft mij en geeft mij een deur in sijn hoff in Den
Haghe, om daerin te gaen uyt mijn huys.

[249]
22 december/1 januarius dingsdach is de heer Bourum bij mij geweest, alsoock
Moll, Ropertus, Gemmenich, docter Immega, Obbe [Jans Baerdt] de menist
recomandeerde mij de saecken van de tsaementlijcke winkeliers. - De heer André
bij mij geweest, seide mij het testament van prins Mauritz saeliger gelesen te hebben
tot viermael toe en bevonde, dat het heel bundich gemaeckt wass, heel voorsichtich
ende heel vast en volgens de rechten en wetten; soo kost S.H. noch prins Wilhelm
daer niet van aliëneren nochte van de leengoederen vermaecken nochte wechgeven,
omdat prins Mauritz altijt gesien heeft op het huys en de stamme Nassau en die tot
verscheiden maelen genoemt, dat hij haer eer en digniteit wil gemeinteneert en
geconserveert houden in dat huys en verbint S.H. en prins Wilhelm daer heel genau
aen, dat se gheen macht hebben om yetz wech te geven tot genen tijden. Maer,
seide André, die copie die daer iss, die iss niet weert, ghij kundt daer niet mede
uytrichten, omdat het een copie iss van een copie en het iss niet geverificeert door
notarius en getuygen. Oock isser prins Mauritz handt, segel noch getuygen niet
ondergeteykent, soodat ick moet sien dat ick een originaele copie kriech, op wat
manier het sie. André wil mij de vruntschap doen en soecken nae in de besoignes
van de heeren Staeten-Generael, of hij daer wat vinden kan van het jaer anno '21,
dat het testaement gemaeckt iss, off van het jaer '25, dat prins Mauritz iss ooverleden,
163
in aller stillichheit ende getrauwicheit . Ick vinde hem heel geneicht tot mijn en
geloove hij iss nu sooveul mijn vrundt als hij oit [250] mijn heer vaders en broeders
geweest iss, want ick heb hem meer dienst gedaen als heer vaeder en mijn heer
broeder. - Hij seide mij oock men most sich voor Roorda wachten, dan sie waeren
heel tegens ons ingenomen, sie dissimuleerden nu, om dat se geen macht hadden,
maer alse haer slach saghen om te kunnen bijten, dan solden se niet naelaeten om
te steecken. - Krack iss oock bij mij geweest, seide mij dat Tjalling Eissinga bij hem
had geweest, had hem heel goede woorden gegeven en versocht weder in
correspondentie te komen, bekende dat hij qualijck gedaen had; hij wass misleit
geweest, het wass hem leet, hij wolde nu in heel goede correspondentie leeven,
doch Krack nam het niet aen, seide hij kost daer soo niet resolveren; hij most mit
sijn vrunden daeroover spreecken.
23 december/2 jannuari woensdach ben ick in de kerck geweest. - Iss collonel
Swartzemburch bij mij geweest; de heer Bruinsma quam bij mij, verseeckerde mij
nochmahls van Ulb Aluva, dat hij niet buyten mij soude gaen neffens de griteni van
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de heer Oenema saliger. Ick sprack hem van de winckeliers, daer hem nu wel in
vond. - Dauwe Simes en Jongstal bij mij geweest, recomendeerde die van Staeveren.
- Haubois bij mij geweest, sprack mij van Sneeck, seide dat de Staeten wolden
scheiden. - Raetsheer Ockinga bij mij geweest, secretarius Scheltinga. - Ick ben bij
collonel Aluva geweest. Ginck avontz bij Jongstal eeten, waeren vrolijck. Raetsheer
Haeringsma heel droncken, en bleven tot twe uiren daer in huys.

[251]
Den 24/3 donderdach iss Ulb Aluva bij mij geweest. Vond hem wel neffens de griteni
in de Wolden [Ooststellingwerf], en woude die vergeven nae mijn goedtvinden. Ick
seide hem soude Krack accomoderen, dat hem wel geviel. - Sprack mij aen om het
transport van de grieteni van Wonseradeel, die Tjerd Aluva besit, op sijn persoon.
- Hij klaechde oover Eissinga sijn lichtveerdicheit en sijn hoofdicheit en dat hij
niemantz goetz gundt, meint dat hij de griteni van Wijnbritseradeel selfs soud
begeren, als Sjouck Burmania seit; hij iss oock oorsaeck dat Nijs gekuypt heeft. Hij soud geerne acte van de heeren van de Wolden sijn [zien] tot sijn verseeckering,
altijt van Hans Lijckelma en Fockens. - Wij kosten niet wel vinden het transport om
Haersma wil; sloech voor om Boulens transport oock vast te setten en Haersma
daerdoor te gewinnen; soude het noch eens ooverleggen en ooverdencken. - Te
begraffeniss geweest. Mit officiren gegeten; des naemiddachs heb ick Krack gesien
en hem geseit mijn wedervaeren mit Ulb Aluva, daer hij heel blijde oover wass;
seide hem hij solde contentement hebben, dat hem wel aenstonde. - Maer hij most
een acte geven van Fockens en Hans Lijckelma, daer se in beloofden dat se mij de
griteniën in Oostrego en Westrego te gevalle souden vergeven, opdat ick die Ulb
Aluva kost toonen, 'twelck hij aennam te bestellen, dat ick die kreech. - Ulb Aluva
die seide, als yemant in noot iss ofte yetwess begeert, dan iss hij heel haest gereet
om yetwess te belooven ende te ontheeten, soolange se in die benautheit ende
angst sijn om dat te verkrighen, maer alse het ontfangen hebben nae haer sinn,
dan vergeet men het haest en denckt niet om de beloften, die voor desen soo
ernstelijck ende instantelijck geschiet sijn. - Fockens seide mij eens, dat Oenema
quelde de olde Fockens soo op het Collegie, dat hij het niet langer lieden kost en
quiteerde het gedeputeerdeschap.

[252]
164

25 december/[4] jannuarius vrijdach is het Kersdach geweest; tweemael in de
kerck. Om de stadt gewandelt en niemantz gesproocken. - Mit officiren gegeten,
dess avontz alleen.
165
26 december/[5] jannuarii saterdach oock tweemael in de kerck geweest;
gedeputeerde Yeetsma bij mij geweest, seide mij hoe dat Eissinga soo quaelijck
had gesproocken van Hottinga, dat Hottinga dat alles wedrom wost en had weder
heel seer op Eissinga gescholden, dat tuschen Burmania en Eissinga oock groote
haet en viantschap nu iss. - Yijtsma seide mij, dat Jacob Stevens 6000 gulden ahn
Zijr Claesen had gepresenteert voor sijn stem en omdat hij mit hem in
164
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27 december/[6] jannuarii sondach tweemael in de kerck geweest; de heer
Haringsma bij mij geweest, recomandeerde mij Vringer en één van Staveren tot
magistraetzpersoonen. Hij sprack oock van sijn wedevaeren te Amsterdam en hoe
dat die stadt soo machtich en redoutabel iss aen alle de provintiën. Cartau bij mij
geweest om Himstra saeck. - Bij juffers geweest, alleen gegeten.
167
28 december/ [7] jannuarii maendach mijn peerden gereden. Secretaris
Scheltinga bij mij geweest; Vringer bij mij geweest om de saeck van Himstra
convoymeester-generael. Vringer sprack mij van d'uytrusting der schepen en van
de parten die men in de schepen heeft. - Secretaris Scheltinga quam bij mij om de
Munstersche brieven, daer de vreede tenaestenbij gesloten iss, behalven het point
van de Meyerij van den Bosch, alsoock dat de Francen noch niet gereet sijn, en
compt den ambassadeur Servient in Den Haghe. - Gabbema recomandeerde Jan
Hendrickx van Dockum. - Hilarius recommandeerde mij sijn persoon om hier
magistraetpersoon te worden. Ick heb die brieven geteyckent om de burgemeesters
te kiesen uyt een dubbeltgetal, om die morgen wech te schicken.

[253]
168

29 december/9 [8] jannuarii dingsdach iss de heer Aisma, Boschuysen, Zier
Claesen, Scheltinga bij mij geweest vanweghen de Staeten, om mij te vraeghen off
ick goedt vond, dat op die brieven die van Munster sijn gekomen, men de Staeten
soude beschrieven, en iss goedtgevonden tegens toekoemende maendach Haer
Edelmogende te beschrieven hier te compareren. - Alleen gegeten; Keth iss bij mij
geweest, anders niemant; ick heb gelesen.
169
30 december/10 [9] jannuarii woensdach in de kerck geweest. - De heer
Bruynsma bij mij geweest, wass van mijn gevoelen de griteniën te vergeven en
daernae Haersma te gewinnen door Boulens. - Aluva en hij willen de gritenie van
de Wolden [Ooststellingwerf] nae mijn sinne vergeven. - Jytsma bij mij geweest,
seide mij dat Sibbe Sibes soude burgemeester worden, de schriever scheepen, de
derde wost hie niet; hij badt mij noch om assistentie; sie vreesden noch, dat de
doleanciers yetwess mochten uytrichten, soodat sie noch all bang sijn en kunnen
het sonder mij niet stuyren, dat ick moet menageren en houden se ahn de handt;
soo kan ick mij alletijt van haer verseeckeren; hij verseeckerde mij van Bellanus tot
pensionnarius.
31 december/10 jannuarii donderdach heb ick mijn peerden gereden, mit Uma,
Andla, Hemmema gegeten en des naemiddachs nae Jelsen gewandelt; het iss den
lesten dach in 't jaer, in 't welcke Godtloff niet sieck ben geweest, heb mij alletijt wel
bevonden behalven te Loockeren vijff off ses daeghen en noch een ander sieckte,
die ick rechtveerdelijck tot een straff kreech. Ick danck Godt voor sijn groote genaede
en barmherticheit. Ick hoop hij sal mij de genaede doen van sijn heilighen gheest
te schicken en te stuiren, opdat hem het toekomende jaer mach danckbaerlijck
dynen als een oprecht christen [254] in wahre gelooff ende oprechtigher herte, in
alle goede
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wercken mit ghedachten, woorden en wercken alle de daghen mijnes levens, opdat
ick mij niet tegen den almachtighen en goedertierenen Godt mach versondighen,
maer hem alletijt voor ooghen hebben en danckbahrlijck dancken alle de tijt mijn
levenss voor sijn onuytspreeckende genaede, dat hij mij een christenmensch
geschaepen en in sijn verbondt, dat hij mij de oprechte en suyvere leere der wahrheit
heeft laeten aennemen en onderwisen, wahrdoor ick verseeckerlijck kan saelich
worden, als hem in wahre geloove, gebett en goede wercken diene. - Dat hij mij
gesontheit geeft. - Dat hij mij eere geeft, rijckdom en welvaert. - Wilt mij oock bijstaen
en geven mij wijsheit en verstand, opdat ick dat ampt dat ick bediene, weerdichlijck
mach bedienen tot dienst van de provintie, 't gemeine vaederlandt en Godt
duirgekofte kerck. - Doet mij die genaede, Heere Godt, dat ick het nimmermeer en
vergeete, maer dat ick U en U woordt alletijt in mijn gedachten en woorden mach
hebben en dat ick mijn leeven daernae mach aenstellen en betoonen mit mijne
wercken, dat ick een oprecht christen ben, die u danckbahrlijck wil dienen in den
geeste, wandt geestelijck gesinnet te sijn iss het leeven, vleeselijck gesinnet te sijn
iss de doot; laet ick dan de wercken des vleesen dooden en nemen die van het
geeste aen; amen, amen.

[263]
Jannuarius. - 1/11 vridach Nieuwejaerdach heb ick tweemaehl in de kerck geweest.
- Tehuys mit officiren gegeten. Het is still mit de raetsbestelling afgeloopen sonder
170
eenighe ontstelteniss off contradictie; der is oock gheen meerder wacht geweest ;
niemantz gesproocken, alleen gegeten.
2/12 saterdach mijn peerden gereden, Haeren gesproocken. - Mit de catholijcke
edelluyden gegeten. - Dess naemiddachs gelesen, bij ritmeester Haeren geweest,
bij juffer Jolcke van Aisma dess avontz.
3/13 sondach tweemahl in de kerk geweest. - De majoor [Hans Botterwech] seide
mij, dat Jacob Steven al ses op sijn sijde had gekregen; had hij Zir Klaesen kunnen
171
krighen, dan solde hij het heel omgeset hebben ghehadt . De ses die sijn Jacob
Stevens, Jan Ravens, Manninga, Gabbama, Beima, Swaelwe; Gabbama soude
Yetsma sijn swagher te licht hebben gevallen, had Zir Klaessen 't gelt willen aenemen
dat hem van Jacob Stevens worden aengeboden, en dat omdat hij de lombert
meinde sijn octroy te verlengen, opdat sijn vrau 6000 gulden weerder soude krighen,
die sij aen de lombert geleent heeft. - Maer nu sijn se acht of neghen sterck in de
magistraet; de heele vroetschap iss wel, al de bevelhebbers en de kerckenraet,
doch sie moeten eens blieven en haer niet te licht vallen. - De jonghe Nijs bij mij
geweest, wolde heel qualijck van Sjouck Burmania spreecken, doch ick gaf hem
geen andtwoort en liet hem alleen 't woordt holden.

[264]
Bij jufferauwen geweest, tot juffer Burmania. Bij de heer Andla dess avontz gegeten
mit juffer Aisma en den gheheelen nach vrolijck geweest tot de morgens om seuven
uiren.
170
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Dit in tegenstelling tot het vorige jaar toen de wacht verdubbeld moest worden. Zie hiervóór
1646, pagina [12].
De magistraat van Leeuwarden bestond uit 12 personen.
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4/14 jannuarii maendach om 7 uir eerst te bed gegaen, den heelen dach geschlapen;
Kuyn schreef mij, hoe dat de cuhrvorst van Brandemburch soo slechte presenten
had gegeven en S.H. soo magnifijcke.
5/15 dingsdach heb ick Vringer gesproocken, die mij seide hoe het te Harlingen
soo wel stonde en de burgeri soo wel tevreeden wass, dat Himstra gheen
burgemeester wass geworden. - Andla wass oock bij mij, seide mij van diergelijcke.
- Alleen gegeten. - Albertus Hermani, die ick burgemeester heb gemaeckt te
Harlingen, wass bij mij, het schient een heel eerlijck man te sijn, van verstant en
heel goet fatzoen, seide mij dat oock van Himstra. - Predicant Hagius bij mij geweest;
vond hem heel wel en lustich, bleef noch all voor IJtsma. - Mevrau Liauckema bij
mij geweest, reeckommendeerde mij de saeck van de afdoening van het process
van Camstra en haer, seide dat Tjalling Camstra had geseit, soolang de olde vrau
leeft, sal ick se niet meer aenspreecken, maer laeten se mit gerustheit de plaetz
besitten, doch als sie doot iss, dan sullen wij het weder opsoecken. Maer vrau
Lyauckema iss daer niet mit tevreeden, had geerne uytspraeck bij haer leeven. Ick heb veul in de hoff gewandelt en gelesen.
6/16 jannuarii woensdach doctor Jacobi bij mij geweest, seide mij dat se in de
stadt Harlingen wel tevreeden waeren mit die burgemeesters die ick gemaeckt heb,
172
besonder dat Glinstra niet heeft gekregen.

[265]
In de kerck geweest, om de stadt gewandelt. - Mit eenighe officiren gegeten. Eeringa bij mij geweest. - De heer Hottinga, die mij bedanckte, dat ick hem
geadverteert had, dat de heer Haringsma cuypen wolde in sijn griteni, was heel
beleeft en presenteerde mij sijn dienst. Darnae spraecken van de Fransche saecken,
van de Munstersche handeling en van Duytzlandt.

[270]
Il ne fault pas estre exampt de crime, mais aussy pas donner ombrage de blasme.
- La raison et le temps amportent tout douleur. - Cléon disait que celuy despouille
le personnage d'amy qui soubstient celuy de juge. - Celuy qui achepte en gros,
ravand en destaill. - Touts ceulx qui sont tes ennemis, vouldroyent bien qu'il leur
fust permis d'estre criminels de ceste sorte. - Dat de deucht in de daet gelegen is
en die als begraven blieft, soolang sie sonder oeffening is. - Le craindre de peur de
le mespriser. - L'aimer de peur de le fuir. - Cum tibi displiciat rerum fortuna tuarum.
- Alterius specta, que sis discrimine pejus. - Elvidius Priscus est celuy qu'encore
que Antigonus luy défandoit de venir au conseil et d'y dire son avys librement, it
respondoit, je suys conseiller, je y viendray et y venant je diray aussy librement mon
avis; que peult-on faire à celuy qui ne craingt point la mort. - L'aimant disire d'estre
aimé. Pour estre aimé il se fault randre aimable; pour se randre aimable il fault estre
honnest homme. - Intérest, gloire, affection. - Flatteri, complésance, galanteri.
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[Dagboek 1647]
Anno 1647

[1]
Instructie van den gouverneur en stadtholder der provincie van Vrieslandt. - 1. Dat
de heer stadtholder de heeren volmachten sal behoorlijcke respect ende
ghehoorsaemheit lesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vanghen striedende
tegens de vrieheit ende souverainiteit van dien lande. - 2. Dat hij de reformeerde
religie sal mainteneren, die op de sinode van Dordrecht is gearresteert. - 3. Dat hij
met de heeren gedeputeerden sal mainteneren ende onderhauden, defenderen des
landts privilegiën, wetten ende ordonnantiën. - 4. Dat hij met de heeren
gedeputeerden goede acht sal hebben op de schansen, forten buyten en binnen
de provintie. - 5. Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen sal vergeven alle
chargiën die vacant sijn, uytgenomen die sich de heeren volmachten hebben
gereserveert.

[2]
6. In 't leger sal de heere stadtholder de vacante plaetsen vergeven, ingeboorne
den uytheemschen voortreckende. - 7. Sall sich reguleren nae de instructie van de
gedeputeerden, sooveul desselfs persoon aengaet, en onderholden vooral het 33ste
point, dat luyt, dat de stadtholder gheen compagnie mach verleggen sonder weten
van de heeren gedeputeerden. - 8. Sal sich te reguleren hebben nae de instructie
van de raetsheeren, sooveul sijn persoon betreft. - 9. Sall gheen gouvernement ofte
commandementen vergeven sonder weten van de gedeputeerden. - 10. Sal gheen
landt moghen coopen in de provintie. - 11. Sal gheen survivantie noch transport
moghen versoecken, op wie dat het sie. - 12. Sall gheen nieuwe versoeck moghen
doen als hetgene hij hier gesworen heeft.

1

[25]

Jannuarius. - 1/11 januarii vridach Nieuwejaerdach heb ick tweemael in de kerck
geweest. - Mit officiren gegeten. - Het is stil mit de raetsbestelling afgeloopen; der
is oock gheen meer wacht geweest. - Niemantz gesproocken, gelesen, alleen
gegeten.
2/12 saterdach mijn peerden gereden, Haeren gesproocken, mit catolysche
edelluyden gegeten. - Gelesen, bij ritmeester Haeren geweest, de avontz bij juffer
Aisma.
3/13 tweemael in de kerck geweest, sondach. - De majoor [Hans Botterwech]
seide mij, dat Jacob Stevens al ses van de magistraet op sijn sijde hadde, en had
hij den zevenden kunnen krieghen, den solde hij het gheheel omgeset hebben. De
ses sijn mit naemen: Jacob Stevens, Jan Ravens, Manninga, Gabbama, Swaelve,
Beima, en Yetsma eighen swagher soude hem te licht hebben gevallen, als Zir
1

De tekst op de pagina's [25] t/m [27] is nagenoeg gelijk aan de tekst op de pagina's [263] t/m
[265] van 1646.
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Klaesen die 6000 gulden willen aenemen die hem gepresenteert wierde van Jacob
Stevens en dat omdat Jacob Stevens Gabbama belooft had den lombert sijn octroy
te verlengen, opdat sijn vrau 6000 gulden soude wederkrighen van de lombert, die
hij aen haer te cort kompt.

[26]
Maer nu iss Yetsma en Bourum acht of neghen sterck in de magistraet, de heele
vroetschap is wel, al de bevelhebbers en de kerckenraet, doch sie moeten eens
blieven, of het is om een jaer gedaen. - De jonge Nijs bij mij geweest, wolde mij veul
quaetz
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seggen van Sjouck Burmania, doch luisterde daer niet veul nae, gaf hem geen
antwoort en liet hem alleen spreecken. - Bij juffer Burmania geweest, daer meer
andere juffers waeren. - Bij Andla gegeten mit juffer Aisma, waeren vrolijck tot dess
morgens om seuven uir.
4/14 januarii maendach om seuven uir eerst te bed gegaen, den heelen dach op
het bedt geleit, had groote pijn in 't hooft. Kuyn schreef mij van de slechte presenten
van den courvorst van Brandenburch en dat S.H. soo magnefijck waeren geweest.
5/15 dingsdach. Vringer seide mij, dat se te Harlingen heel wel tevreden waeren
oover de electie der burgemeester en dat de burgeri wel tevreden wass, dat Hijmstra
gheen burgemeester was geworden. - Andla gesien. - Alleen gegeten. - Albertus
Hermanus, die ick borgemeester te Harlingen heb gemaeckt, seyde mij hetselfde
van Hijmstra; het schient een hups man te sijn van verstant, oock van goet postuir.

[27]
Predicant Hagius bij mij geweest, vond hem noch heel genegen voor Yetsma. Mevrau Lyauckema gesproocken, die mij reeckommendeerde de afdoeninghe van
het proces tegens Camstra. Sij seide, dat Tjalling Camstra had geseit, soolang die
olde vrau leeft, sal ick se niet meer aenspreecken, maer laeten se in gerustheit,
maer alse doot is, alsdan sullen wij het weder opsoucken; maer de vrau Lyauckema
woude geerne uytspraeck hebben bij haer leeven, opdat sij en haer dochter [Sophie
Anna van Pipenpoy] sich daernae kosten reguleeren. - Ick heb gelesen en veul in
't hoff gewandelt, alleen gegeten.
6/16 januarii woensdach is doctor Jacoby bij mij geweest, seide mij oock dat al
de gemeinte wel tevreden waeren mit mijn electie, besonder omdat Hijmstra niet
gekreghen had. - Ick ben in de kerck geweest, om de stadt gewandelt. - Mit Haeren
en eenighe officiren gegeten. - Eeringa bij mij geweest om die saeck van het
schrieverschap. - De heer Hottinga bij mij geweest, die mij bedanckte, dat ick hem
geadverteert had dat de heer Haringma wolde cuypen in sijn griteni, en presenteerde
mij sijn dienst. Daernae spraecken wij van de Fransche saecken, van de Munsterse
handeling en van de Duytse saecken.

[28]
Mijn Duytsche brieven afgedaen. Gelesen. Alleen mit Maré gegeten, die mij seide
dat ick hier noch wel stonde bij de gemainte en burgeri.
7/17 januarii donderdach niet uyt geweest, geschreven. Grettinga bij mij geweest;
verstond dat hij geen ongelijck had, wat hij gedaen had aengaende d'ooverschriving
van Hijmstra. - Viersen van Sneeck bij mij geweest, geeft nu heel goede woorden;
het iss hem leet watter nu geschiet iss voor desen, seit dat Haubois van alles
oorsaeck iss, die het hem geraeden heeft, seggende ghij heb raetsheer Viersen en
Jongstal. Ick heb raetsheer Nauta; laeten wij het weder aen het Hoff brenghen; die
twe raetsheeren sullen ons der wel deur helpen, en wij sullen doen wat wij willen. De heer Crack bij mij geweest, wees mij de acte die hij Fockens en Hans Lijckelma
woude laeten teyckenen. - Alleen des avontz gegeten. In mijn stal geweest.
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8/18 januarii vridach in de kerck gewest. Doitje Robijns bij mij geweest en bedanckt
voor het burgemeesterschap. - Andla bij mij geweest. - De heeren gedeputeerden
bij
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mij gegeten. Ulb Aluva, Haersma apsent. - Adrianus 6, paus, te Leuven gestudeert
in een slecht arm collegie. - Ick ginck om vijf uir bij juffer Jouckema, daer veul
jufferauwen en edeluyden waeren, aten pannekoecken tot saterdach drie uiren 's
morgens. - Werp Jouckema meinde, dat Saeckema en Aluva elck op een halve
stem solden komen als volmacht.
9/19 saterdach om vier uir te bed gegaen. - Gemmenich gesproocken, die mij de
saeck van de Uyterbuyren recomandeerde te Franycker.

[29]
Bruynsma gedeputeerde bij mij geweest, seide mij dat de heer Aluva mijn voorslach
wel geviel om de griteniën af te doen en Haersma daernae door Boelens te gewinnen,
oock dat hij de griteni van de Wolden wol mit mijn goedtvinden afdoen. - Mijn peerden
gereden. - Ick recomandeerde Bruynsma de saeck van Franicker alsoock om de
nuyen landtzdach van februarius uyt te schrieven. - Mit catolijcke edelluyden gegeten.
- Haubois tweemael bij mij geweest, brocht mij de resolutie van de Staeten des
lantz, oock brieven van Munster en uyt Den Haghe. Was passelijck tevreeden oover
mijne electie te Sneeck, gaf goede woorden. - Secretaris Lijckelma bij mij geweest,
recomandeerde mij sijn persoon tot grietman in Oenema plaetz. - Sminia, die sloech
mij Veuglyn voor om in sijn plaetz staet-general te sijn; doe ick dat niet goedt koste
vinden, doe sloech hij de olde heer Albert Aisma voor om in Den Haech als
staet-general te schicke in sijn plaetz, dat ick goedtvonde. De anderen waeren te
jong, oock buyten experiëntie. - Hij had jalousie op Krack, Krack weder op hem, die
geern staet-general woude sijn. - Sminia was heel confident, openhartich. - Ick las
die Munsterse brieven en ginck niet uyt. Mit Andla alleen gegeten, die mij seide dat
monsieur Sohnius te Groeningen ginck woonen. - De heer Crack bij mij geweest,
die mij een acte liet lesen, die Hans Lijckelma geteyckent had en Fockens noch
teyckenen soude, om de griteniën in Oostrego en Westrego niet buyten mij te
vergeven.

[30]
Crack recomandeerde mij nochmahls de secretaris Lijckelma tot de gritenie die
vacant iss [Ooststellingwerf].
10/20 januarii sondach tweemahl in de kerck geweest, aen S.H. prins Wilhelm
geschreven aengaende de compagnie te peerde. - De heer Jongstal mij bedanckt
voor de burgemeesters van Staveren en Hindeloopen. - Seide mij, dat Boschuysen
de oude Haeren toegestaen had het staet-generaelschap van Westrego; hij
presenteerde mij de volmacht van 't Bildt, om nae mijn sin die te stellen. Ick seide
hem seer te bedancken; ick recommendeerde hem een eighenerf daer hij vast en
seecker op gaen kost en staet op maecken. - Hij seide oock, dat Sohnius wel te
Gronninghen in de regeringe mochte komen, dat Gulsing oock doot wass en Eissinga
nu heel veul credijt hadde, die hem in de Stadt solde promoveren. - Burgemeester
Yetsma bij mij geweest, die mij seide dat dess morgens, alse solden de magistraet
maecken, soo quaemen se mit haer achten bij hem des nachts om twaelf uir en
bleven tot vier om alles daer vast te stellen, en vandaer gingen se op het raedthuys.
- Hij seide, dat Gabbama noch Hammama niet getwijfelt hadden, maer haer getrau
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gebleven waeren en dat alles heel still was toegegaen, sonder Jacop Stevens
yetwess te seggen hadde gehadt; hij bedanckte mij nochmahl voor mijne
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voorsorge en presenteerde mij sijn dienst. - Hij beloofde mij dat van Bellanus of te
doen, 't pensionnarisampt toekomende vridach. - Hij seide mij, dat die van Amsterdam
heel beleeft aen de magistraet hier geschreven had.

[31]
Jongstal seide, dat die van Gronninghen ende d'Omlanden wel tachtichduysent
gulden hadden ooverghehauden aen gelt booven 'tgene dat se betalen mosten, en
hadden het aen de armen gegeven. - Ick heb Bellanus ontboden en gesproocken
van het pensionnarisampt en hem geseit hij moet alle rechtsaecken afleggen tegen
de stadt, 'twelck hij doen sal.
11/21 maendach Bourum van Bellanuss saeck gesproocken, dat hij wil ofdoen;
seide mij oock, dat se mit haer 8 bij Yetsma geweest waeren dess nachts om twaelf
uir en alles vastgeset hadden en vandaer op het raedthuys gegaen. - De heeren
van de Hoove hebben bij mij gegeten, waeren welgesint. - De heer Roorda bij mij
2
geweest, sprack mij van de ligue garantie , van de aliantie mit Vranckrijck, seiden
wij mosten Vranckrijck mainteneren in hetjenighe dat hij hadde, doch wij mosten
ons niet te wijt engageren. Ick seide, wij moeten Vranckrijck niet te nae bij ons
hebben, hauden de Spagniërs tuschen onss beyden, doch wij moeten het soo
maecken, dat Vranckrijck haut wat hij heeft, opdat Spagniën daerdoor dess te
swacker wort ghehouden, dat onsen erfviant iss, en wy daertegens iss, die haude
ick voor geen goet patriot en diener van 't landt, dat wil ick wel rechtuyt seggen; hij
woude niet rechtuyt spreecken en doe hij sach, dat ick soo resoluyt ging, brocht hij
wat anders voor. - Daernae maeckte hij mij veul complimenten oover onss huys,
seide dat hij mit bedroeftheit sach, dat S.H. sich daer ofsonderde en maeckte soo
groote aliantie als mit Engelant en Brandenburch, dat hij mij te kort deed en dat ick
dat niet gemeriteert had om de survivantie wil, alsoock om de saeck van de instructie
van de Staeten-General en dat ick daerom niet nae Munster wass gekomen. Ick
seide, dat ick te [32] Munster niet ben gekomen, iss de oorsaeck dat ick die
3
qualiteiten niet had die gerequireert wierden en die mijn oom saligher had . 't Is oock
mijn geluck, nu heb ick mij in den oorloch bequaem gemaeckt en getoont, dat ick
van 't huys ben. - Aengaende de survivantie, die weeten U.E. wel uyt wat reden dat
4
geschiet is, omdat hier sooveul quaede luyden waeren . In Den Haech stond ick
qualijck bij Haer Hoochmogende, waer soud ick mij keren. - Hij seide, dat de
princess-royal paeps wierde opgevoet, dat de coninc [Karel I] paepsgesint wass en
S.H. haer genegen, sprack vuyle vilaine praet, die ick van hem niet verwacht had,
'twelck hij al van Carel Roorda en Aitsma heeft, alle slime schelmen. - Ick heb
Gabbama, Zier Klaesen, Sibbe Sibbess de saeck van Bellanuss gerecommendeert,
die mij het verseeckert hebben.
5
12/22 dingsdach de schepen Dirck Claesen gesproocken, oock... , alsoock
Gammema
2

3
4
5

De vredesbesprekingen tussen de Republiek en Spanje verliepen voorspoedig; Frankrijk
stelde alles in het werk om een spoedige vrede te voorkomen door een tractaat ter garantie
van de vrede met de Republiek te sluiten, een zogenaamde ligue-garantie. Zie hiervóór 1646,
noot 147, pagina [227].
Zie hiervóór 1643, noot 11, pagina [43]; 1644, noot 63, pagina [101]; 1645, noot 122, pagina
[185]. Zie voor Willem Lodewijk Postma, ‘Der Statthalter der Politiker wurde’.
Zie hiervóór 1644, noot 10, pagina [27].
Niet ingevuld door Willem Frederik.
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en Raven oover de saeck van Bellanus, dat de magistraet desen dach heeft
afgedaen, hebben Bellanus pensionaris gemaeckt. - De magistraet heeft bij mij
gegeten te middach. - Bockema bij mij geweest, seit dat de Ammeraliteit van
Amsterdam 36 schepen onder sich heeft en heeft tot uytgaef twaelf of 13 tonnen
gautz. - De heer Sjouck Burmania bij mij geweest, recomandeerde mij de saeck
van sijn soon aengaende de gritenie [Wymbritseradeel], wass heel beleeft, maeckte
6
groote protestatie van sijn dienst en vruntschap; Eissinga wil hem de stemseedels
van de gritenie geven. - Alleen gegeten mit Maré, seit dat Eissinga nu heel beleeft
is, woud geern nu weder mit mij corresponderen. - In mijn stall geweest.
13/23 januarii woensdach is de heer Nijs bij mij geweest, recomandeerde mij sijn
soon tot grietman van Wijnbritseradeel, sprack veul quaetz van Sjouck Burmania
en wat hij van mij geseit had en hoe dat hij altijt tegens mij wass ingenomen geweest
en dat ick niet beter kost doen als nemen Nijs tot grietman, die solde altijt mijn vrient
en diener sijn.

[33]
7

Ounia seide mij, dat vrau Martena haer proces geern had affgedaen, wolde request
aen de heeren van 't Hoff presenteren. Camstra wolde haer nu wel laeten sitten
haer leeven lanck. - Bellanus mij bedanckt, dat hij pensionnarius is geworden, seide
dat se alle mit hem gegeckt hadden en meinden niet, dat hij het krighen solde, als
Swelve, Beima, Tomae, Hees. - In de kerck geweest. - Een predicant van Worckum
[Phocaeus Joachimi Stellingwerff] bij mij geweest, klaecht dat Inthema hem mit de
magistraet uyt de stadt heeft gejaecht en heeten gaen. - Mit officiren gegeten. - De
kerckenraet van Worckum claecht oock oover Inthema en de magistraet, haer tegens
de ordre en buytens tijt afgesett hebbende. - Predicant Hagius bij mij geweest. Graef van Pompeo ingeroepen mit trommeslach. - Homme en Goffe Camstra waeren
bij mij, recommendeerde mij de afdoeninge van haer proces in revijs.
14/24 januarii donderdach. Ropertus sprack mij van de saeck van Worckum. Een Schotsman Douglas, die S.H. heeft captein gemaeckt, gesien. - Op 't Collegie
geweest, daer de saeck van de predicant te Worckum iss afgedaen; de kerckenraet
8
had noch niet ingegeven . - De gesworen gemainte van dese stadt bij mij gegeten,
sijn alle op Bourum sijde, alsoock de gheheele magistraet, en derven niet resolveren
ofte voteren als mit sijn communicatie en goedtvinden. - Eén van haer lieden was
te Lorette geweest bij Ancona, waer de papisten seggen dat het huysjen daer Maria
de annuntiatie kreech van swanger te worden, door de engelen gedragen iss. - Ick
seide aen Eissinga, dat Pompeo wel mochte gecasseert worden en dat hij most
toesien en schriven de heer Roorda daervan. - Ick kreech de brieven uyt De Haghe
van Servient.
15/25 jannuarii vridach Jacobi bij mij geweest, sprack mij van de stadt Harlingen.
- Haubois bij mij geweest, seid dat Tjalling Eissinga nu heel beleeft was. - Hessel
Roorda van Eissinga bij mij geweest, recomandeerde mij een man uyt sijn griteni
tot

6
7
8

Stemseedels: lastbrieven om te stemmen.
Vrau Martena is onjuist; bedoeld is Sophia Anna van Pipenpoy, die over Liauckema state
procedeerde met de Camstra's.
Ingegeven: toegegeven.
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schriver volgens resolutie der Staten des lants. - Ick ben in de kerck geweest.
Swartzemburch major bij mij geweest.

[34]
Tjalling Eissinga en Grettinga klaechden oover Bruinsma, dat hij yetwes wolde doen
tegens de resolutie van de heeren gedeputeerde gegeven. - Sprack qualijck van
Oenema en Beyma. - De magistraet van Franycker bij mij geweest, presenteerde
mij haere stemmen op de lantsdach. - De predicanten hebben mit mij gegeten. Oenema, Runia, Haersma bij mij geweest om de griteni. Haersma seide, dat Eissinga
liever mit Crack soude gaen als mit Oenema, want Oenema kan niet uytrichten. Bruinsma bij mij geweest, seide dat hij en Ulb Aluva noch wolden de griteniën in de
Wolden ofdoen nae mijne meininge; hij klaechde oover Eissinga aengaende Jan
Aluva gritenie, oover de dijcken. - Crack bij mij geweest, sprack mij weder van de
griteni; hij woude Runia niet hebben. - Ick ben bij Haeren geweest. - Die van
Worckum hebben mij haer stucken gegeven aengaende de kerckenraet. - Crack
seide mij om negen uir, naedat ick alleen gegeten had, dat Eissinga had hem laeten
seggen, dat Dauwe Alua had Ulb Aluva geschreven hij most Runia grietman
maecken, 'twelck Eissinga doet om Crack van Aluva te trecken. En loopen die
geschlachten nu hart tegens malkander.
16/26 saterdach. Ick heb de heer Yetsma de saeck van Worckum
gerecommendeert, alsoock aengaende de schrivers die vacant sijn, en heb hem
de requesten gegeven, die voor te stellen. - Vrau Aluva [Elisabeth van Althan] schreef
mij een brieff oover de griteni van Tjerd Aluva, Ulb Aluva en Sickxma compagni op
haer soon [Hans Willem van Aylva], en heb haer geantwoort. - De heer Fockens bij
mij geweest, recomandeerde mij de secretaris [Augustinus Lijcklama à Nijeholt] tot
gritman, seide hij wolde d'acte neffens Hans Lijckelma teyckenen, als Ulb Aluva en
Bruinsma hetselfde oock deden, voorts of Bruynsma en Ulb Aluva afgingen, dan
solden se neffens mij in de griteniën gaen en sonder mij daerin nietz te doen. Alse
woort hauden, staen mijn saecken wel, soo niet, blieft het als het is, en sijn maer
menschelijcke dingen daerin [35] dat se mij bedroogen hebben, dat ick niet licht
geloof dat se doen sullen, want het sijn eerlijcke luyden. - In 't Mindergetal geweest,
daer de Staeten van 't landt gescheiden sijn, sonder weder te komen, omdat den
9
25 jannuarii de stemminge in de dorpen sal geschieden , daer een yeder geern
present sal sijn, om weder volmacht te worden. - De heer Walta bij mij geweest, die
op sijn olde manier begost te kijven, wold mij ooverstrijden ick had hem geseit, dat
men hem voor de heeren gedeputeerden soud ontbyden, omdat hij soo liber en vrij
sprack, 'twelck noit gedocht, en sloech hij het selfs voor. - Alleen gegeten. - Heucklum
't rijden verboden om sijn fijlteri en stauticheit.
9

Volgens Guibal werd de gewone landdag sinds 1642 op de eerste maandag van februari
gehouden. Begin januari zonden stadhouder en Gedeputeerde Staten de uitschrijvingsbiljetten
aan de grietenijen en de steden. Op de vastgestelde datum van de stemming, de woensdag
voorafgaande aan de eerste maandag in februari, werden de volmachten voor de landdag
gekozen. Zij leverden op de eerste maandag in februari hun procuraties in, die, na onderzocht
te zijn door Gedeputeerde Staten en de stadhouder, vervolgens op donderdag werden
afgedaan. Guibal, Democratie, 12. Wij zien hier enige dagen verschil. De stemming in de
dorpen vond niet op woensdag, maar op maandag 25 januari plaats; de procuraties werden
op vrijdag 5 februari ingeleverd en op dinsdag 9 februari afgedaan. Ook in 1645 en 1646 zijn
kleine afwijkingen van het schema geconstateerd. Zie hiervóór 1645, noot 19, pagina [28] en
1646, noot 21, pagina [28].
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17/27 jannuarii sondach in de kerck geweest; de oude Haeren iss bij mij geweest,
sprack mij van Randewijck obligatie en daernae van veul dinghen, van Den Haech,
van 't hauwelijck van prins Wilhelm en mamoisel, van de Friesche regering. - Yetsma
bij mij geweest, seide dat van Worckum wass ofgedaen, alsoock dat de heeren
gedeputeerden en Grettinga de schrievers, die clachtich sijn, helpen en claechloos
stellen. - De heer Crack bij mij geweest, seid dat Ulb Aluva en Bruinsma de
teyckening sullen doen en de griteniën dingsdach vergeven. - Bij Damus Loo
geweest, alleen gegeten.
18/28 jannuarii maendach is Intema mit de heele magistraet bij mij geweest van
Worckum oover die questieuse saeck van de predicant en de kerckenraet en
disputeerden daeroover. Ick seide si mosten de last van de heeren gedeputeerden
volgen; soo niet, soo soude men daerin versien tot haer leedtwesen. - De predicant
quam daernae, seide dat se hem weder ter stadt uyt hadden geset en wolden hem
niet daer lijden, gaf een request oover. - Ick liet Dootje Robijns komen, liet hem het
request leesen en seide hem dat Intema en de magistraet te toonen en haer te
vraghen, oft se [36] de dispositie ende ordre van de heeren gedeputeerden wilden
volghen. Ick seide haer, dat se dien solden volghen, want deden sie het niet, soo
solde men tot haer leetwesen daerin versien, ende solde de heeren gedeputeerden
het request toonen, die strackx daerop solden resolveren en die wel mainteneren
en effectueren. - Soo quam Doitje Roubijns, Elcke Fettjes bij mij en noch één bij mij
en seiden sie solden de ordre van de heeren gedeputeerden achtervolgen. - Ick
heb de hopluyden van dese burgerij ende stadt bij mij ten eeten gehadt, en waeren
wel tevreeden; der waeren twe die in Oost-Iendiën waeren geweest, die seyden
datter sooveul profijt te doen was mit coophandel, diamanten en peerlen, dat mit
weinich kan men veul gewinnen. - Van Dymen is van geboorte van Culemburch,
ginck nae Oost-Indiën als adelborst, quam allenskes voort tot schriver, secretaris,
daernae tot raedt en quam soo weder in 't vaederlandt en wierdt toe vanhier geschickt
nae Oost-Iendiën als [gouverneur]-generael, 'twelck een groote fortuyn wass, temeer
omdat hij hadde banckeroet gespeult. Van Dymen had wel acht, neghen tonne gautz
geprospereert, had gheen kinder; zijn vrau [Maria van Aelst] iss weder getraut. Ulb Aluva bij mij geweest, seit dat Eissinga geseit had van de minderjaericheit van
Sjouck Burmania soon, sprack oock van de eighenerfde staet, dat die mit in de
stemmen moghen sijn, soodat Eisinga op 't lest seide, de griteni [Wymbritseradeel]
sal in gheen ses weecken vergeven worden; iss heel tegen Sjouck Burmania
ingenomen. Hij wolde de griteniën in Westrego wel afdoen. Ick seide, ick wil de
griteniën in Westrego wel afdoen, doch die van de Wolden moet oock ofgedaen
worden en in soo een staet gebroocht, dat se kan ofgedaen worden, want de heeren
Oenema en Krack hebben mij gebeden, dat se oock mach ofgedaen worden. Ratheer Saeckema, Jouckema klaechden oover de magistraet van Franicker
vanweghen de Uytbuyren en dat se 6 gulden op de floreen setteden, kreghen soo
veul als de lantschap van de floreen.

[37]
Walta had geseit der sat maer één heer van de gedeputeerden wettelijck, meinende
Bruynsma; de anderen waeren grietzluyden, die kosten het niet wesen. - Alleen
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gegeten. - Van H.H. een brief gekreghen, die mij de secretarius Scheltinga brochte,
een voorschrievent voor de heer Runia.
19/29 januarii dingsdach. Ick heb niet gereden. - Boschuysen gesproocken, seide
mij dat Haeren staet-general woud wesen. - Op 't Collegie geweest, om de griteniën
af te doen, doch isser niet in gedaen door apsentie van de heer Eissinga, aen wien
dat geschreven iss, om woensdach te tien uir de saeck af te doen. - De
burgerveendrickx hebben bij mij gegeten. - Unia twemael bij mij geweest en mij een
request van vrau Liauckema gebrocht tot afdoening van haer saeck. - Intema bij mij
geweest, wass beleeft en wel tevreden, gaf goede woorden. - Oock twe
burgemeesters van Worckum, gaven Inthema alle de schult. - Raetsheer Saeckema
en Jouckema weder bij mij geweest om die saeck. - Bruynsma en Krack bij mij
geweest om die saeck van doctor Barels; ick seide, ick moet recht spreecken gelijck
in mijn gemoet bevinde; ick kan niet om Barels wille daer yetwess veranderen. - Sie
solden van beyde sijden haere acte teyckenen en worden de saecke eens.
20/30 jannuarii woensdach ben ick in de kerck geweest, heb de heer Nijs
gerecomendeert het revijs tuschen Camstra en Liauckema. - Op 't Collegie geweest,
10
om de griteni van de Wolden af te doen, en hebben begost de stucken te
examineren. - Mit eenighe officiers gegeten, captein Douglas, die de coninck van
Engelandt gedient had. - Raedsheer André versocht mij bij sijn vaeder te komen
eeten te Franiker. - Sjouck Burmania recommendeerde mij sijn saeck, verwonderde
sich dat Tjalling Eissinga sich apsenteerde, en meinde, dat hij sich te seer mit Nijs
had ingelaeten, wass gantz niet wel tevreden op Tjalling Eissinga. - Sjouck Burmania
seide mij, dat sijn soon sich verlooft hadde mit juffer van Jouckema, dat sie sijn soon
een ring had gegeven en hij haer een golden keten van 600 gulden, en waeren
alsoo aen malckander vast verbonden en dat in sijn Burmania presentie, oock dat
de juffer hem gisteravondt om elf uir had geseit sie wol niemandt [38] anders hebben
als de jonge Burmania, en soude desen avondt oovergaen bij Sjouck Burmania in
sijn huys, seggende, als ick daer twe daghen geweest ben, soo sal mij mijn vaeder
11
niet weder willen hebben. Ick wass wel verwondert ende gesuppreneert van dese
dinghen, had niet gedacht dat de juffer, die sooveul qualiteiten en middelen heeft,
sich aen soo een jonck mensch solde geven, daer de vaeder soo een loss hoofs
iss en soo quaede renommee heeft van dronckenschap. Ick gelooff Jouckema sal
blijde sijn en nemen nu een nieu wijff. - Naemiddachs op het College geweest en
bevonden, dat doctor Barels niet in de stemmen iss. - Bij Haeren geweest; in mijn
stal, alleen gegeten.
21/31 januarii donderdach is gedeputeerde Oenema bij mij geweest mit Runia,
om de griteni [Ooststellingwerf] te solliciteren. Bourum bij mij geweest. - Sjouck
Burmania bij mij geweest, die mij vertelde hoe juffer Jouckema gister om seuven
uir uyt haer vaeders huys ginck in Burmania huys, adt des avontz mit haer en ginck
mit de soon te bedde. Sjouck Burmania gaf haer desen morgen een present als sijn
dochter. - Ick ginck op 't Collegie, alwaer Tjalling Eissinga quam, en wiert alles
gelesen wat van Nijs wass ingegeven. Tjalling Eissinga was tegens Ducco Burmania
en wold niet hebben, dat hij

10
11

Wolden: lees Ooststellingwerf.
Gesuppreneert van: verrast door.
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kost in de stemmen wesen om de minderjaericheit willen, doch de heeren en kosten
tot het stemmen niet komen, omdat se noch niet in alles gereet waeren, en wiert
vastgesett tegen vrijdach. - Ick adt mit Herema, Haeren, Ockingha en ginck te
Rintzemergeest op slee bij de juffers, daer se veul van juffer Jouckema prateden.
Mijn slee viel twemael om, deed mij seer. - Crack seide mij, dat nu alles gereet wass,
dat Aluva, Bruinsma en hij haer weder malckander hadden acten gegeven en souden
de secretaris stemmen.

[47]
22 jannuarii/1 februarii vridach in de kerck geweest. Crack bij mij geweest, liet mij
de teyckeninghen sien die tuschen Ulb Aluva, Bruinsma en Crack, Fockens, Hans
Lijckelma gemaeckt waeren, dat nu heel wel staet, en iss de regeringe daerdoor
voor een tijtlanck vast, doch soolang als 't duirt; men kan van het toekomende niet
12
ordelen, voor dese tijt iss het wel . - Ipe Dauma bij mij geweest, meint dat Jouckema
sal trouwen en dat de saeck wel sal gevonden worden tuschen de dochter en vaer.
- Op 't Collegie geweest en de saecken afgedaen aengaende de gritenie
[Wymbritseradeel]. Ick stemde Ducce Burmania, de andere heeren altemael oock.
Eyssinga: ick kan der niet tegen en mach 't wel lijden. - Oene Grovesteins, dat ginck
oock vlack deur, alle heeren gedeputeerden. - Daernae stemde ick de secretaris
Lijckelma. Eissinga seid, ick geef hem oock mijn stem. Oenema seide, ick geef se
mijn swagher [Jacob van Runia]. Bruynsma, Aluva de secretaris. Haersma gaf geen
stem, Crack secretaris, en wierden die drie griteniën [Wymbritseradeel,
13
Hennaarderadeel en Ooststellingwerf] in een halfuir tijts vergeven . Oenema seide
noch yetwess, maer kost het niet hooren, wass heel gealtereert. - Ick adt alleen mit
14
Haeren, Herema, Aluva; voeren mit de slee nae.... bij de twe juffers Pafferaet en
waeren heel vrolijck en wel onthaelt. - Mit Maré des avonts gegeten, seide somighe
waeren verwondert, dat Runia gheen grietman wass geworden, somighe seyden
het wass wel.
23 jannuarii/ 2 februarii/ nae Cornjum te peerde geweest. Mit hetselfde geselschap
van gisteren gegeten. - Mit juffer Burmania en andere juffers te Rintzemergeest
geweest en waeren bij monsieur Aluva vrolijck. Alleen gegeten mit Maré. H.H. op
haeren brief geantwoort wegen Runia.
24 jannuarii/ 3 februarii in de kerck geweest twemael. Aluva de cornel seide mij,
dat Tjerd Aluva soude gestaen hebben nae de griteni van Oenma, had Ulb Aluva
sijn woordt niet gegeven aen Runia om die grietman te maecken. Sij vraechden
anders nae Runia niet en waeren mit Krack en de Wolden wel tevreden. - Bij juffer
Burmania geweest, daer heel veul juffers waeren; alleen gegeten, bij juffer Hania
geweest om acht uir des avontz, om haer te bidden dat se mede woude gaen nae
Franicker bij André, [48] doch sie woude nievers nae hooren noch gheen reden
verstaen en sloech het plat aff, de moeder oock, en bleef daer en bat se tot tien
uiren, doch haer hooftjen hielt de ooverhandt en de opyniatriteit.
12

13
14

De belangrijkste reden om een verbintenis aan te gaan was volgens Guibal de wens om
gekuip op de landdag te voorkomen en daarom keurden de Staten en de stadhouder de
almanakken niet alleen goed, ze bekrachtigden deze verbintenissen zelfs. Guibal, Democratie,
113.
Gedeputeerde Staten en de stadhouder benoemden samen de grietmannen. Guibal,
Democratie, 38-39.
Niet ingevuld door Willem Frederik.
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25 jannuarii/4 februarii maendach heb ick mijn reeckeninge begonnen nae te sien
en af te doen. - Om half tien nae Franicker geweest mit de sleede sonder juffer
Hannia, daer gegeten, wel getracteert, en waeren vrolijck. André seide mij veul van
sijn dienst en vruntschap, alsoock van het testament. Ick seide, mijnheer, ick ben
alletijt u diener geweest, al heb ick u recommendatiën alletijt niet kunnen volghen.
Ick weet, dat ghij eens qualijck op mij tevreden sijt geweest, doch het wass mijn
schult niet, ick kost het niet doen, omdat het in 't beginsel wass en in die troubelen
tijt. - Leewen te Franicker gesproocken, die sich heel beleeft tegens mij hielt, woude
yetwess van het gouvernement van Gronninghen spreecken, doch ick wolder niet
op antwoorden. Seide dat de Omlanden 14 duysent gulden inkomen hadden en
hadden oover de 150 duysent gulden schulden gemaeckt, daer se de interes mosten
uytbetaelen. - Seide oock, dat Eissinga te Gronningen nu geheel soude meester
worden en dat hij de beste wass die daer in de regering wass; als Eissinga doot
wass, soo wass de hele regering van de stadt wech. - Wij quamen om vijf uir weder
te Lewarden en prateden wat mit de joffers. - Mit Maré gegeten. - Desen dach iss
15
de stemminge in de dorpen geschiet tot volmachten .

[49]
26 jannuarii/5 februarii mijn reeckening heel afgedaen, en quam meer uytgegeven
als ontfanghen 4950 gulden. - Op 't ijs geweest te Oldekerck. - Mit de juffers gepraet.
- Brieven uyt Den Haghe gekregen. - Alleen gegeten. Desen dach heel fray weder
geweest.
27 januarii/6 februarii woensdach in de kerck geweest. Mit cornel Aluva, Herema,
Haeren om elf uir gegeten. - Mit de juffers te Rintsemergeest geweest; bij Jouckema
juffer Haeren gevoert. Des avontz bij Ernst Aluva geweest, pannekoecken gegeten
en tot twee uir daer geweest.
28 jannuarii/7 februarii donderdach om half acht weder opgestaen en mijn
geprepareert tot het heilige nachtmahl. - Twe testamenten gecasseert ende
verbrandt. - Alleen gegeten. - Jongstal seide mij, dat Boschuysen yetwess in sin
had te doen tegens den eigenerf op 't Bildt [Steven Cornelis], doch sonder fondement,
en als hij soo woude continueren, dan solden se een ander [Sjoerd Daams] in sijn
plaetz brengen en nemen hem de profijten van de griteni. - Hij seide mij van
Jouckema en 'tgene hij aen het Hoff had oovergegeven, en als hij woude, soo moste
Burmania hem de dochter wedergeven. - De heer Nijs badt mij ten eeten tegen den
avont dingsdachs toekomende, sprack mij van het transport sijnes ampts op sijn
soon en dat hij noit de heeren volmachten ofte mij soude moeiyelijck sijn, om de
heeren van de steeden eenich ampt af te eischen ofte pretenderen. Seide mij 'tselfde
van Jouckema, die hem geseit had dat hij testement had gemaeckt tot prejuditie
van sijn dochter. - Gelesen, alleen gegeten mit Maré, mijn peerden gesien. Tomas
Michel heeft grauwe en swarte merriën gekoft. - Aen de coninghin van Sweden,
Oxenstern brieven van dancksegging geschreven voor een passbrief voor mijn
granen en coorn.
29 januarii/8 februarii vriedach in de kerck geweest. - Gauma iss volmacht, bij mij
geweest, recomandeert sijn persoon tot een ampt. - Jongstal, om mij de stemming
op Het Bildt te laeten sien, daer Boschuysen groote ongelijck heeft. - Mit eenighe
officiren
15

Zie hiervóór 1647, noot 9, pagina [35].
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gegeten. - Jan Geertz van Dockum bij mij geweest, volmacht, begeerde een ampt,
vertelde mij hoe hij op de galeye had geseten en hoe hij ontkomen wass geweest
door een storm, dat de galeye strande.

[50]
30 jannuarii/9 februarii saterdach mijn peerden gereden en om de wal gereden.
Haeren liet mij sijn [zien] d'obligatie van Randwijck aengaende de majoorsplaetz.
Seide mij, dat hij staet-general soude wesen in Boschuysen plaetz. - Jouckema en
eenighe edelluyden aeten bij mij, doch der wiert van sijn dochter niet gesproocken.
- Haringsma sprack mij van die saeck weghen Sjouck Burmania, om Jouckema
daeroover te begroeten, vertelde mij oock 'tgene datter gepasseert wass, dat
Burmania de juffer de vridachs maer sprack, alse des dingsdachs deur liep mit
Ducco Burmania, een lichtveerdich stuck, dat Jouckema veul goet heeft mit
16
fidecommis beswaert. - Haringsma seide oock, dat se hetselfde mit Ulb Aluva
voorhad, om wech te loopen. - In de kerck geweest tot de voorbereidungspredikatie
des heiligen nachtmahls.
31 januarii/10 februarii sondach in de kerck geweest, het heylighe nachtmahl
ontfanghen, daer ick Godt de heer voor bedancke van gantscher herten, en hoope
hij sal mij sijnen heilighen geest geven, opdat ick die genaede noit mach vergheten
ende hem danckbahrlijck dienen alle die daghen mijnes levens mit gedachten,
woorden ende wercken; ahmen, het sie alsoo. - Alleen gegeten; wedrom in de kerck
geweest. - Jouckema gesproocken vanweghen sijn dochter, doch hij wolde nievers
of hooren, seide hij wolde haer noit sien in sijn huys noch Sjouck Burmania off Catrijn
Entiss, en soude bliede sijn als men hem de tijding brocht dat sijn dochter doot wass.
- Alleen gegeten.

[51]
1/11 februarii maendach cornel Aluva bij mij geweest, seide mij dat Haersma quaet
wass en sich niet wolde declaereren, of hij mit Aluva soude gaen, seid hij wold doen
wat Boulens deede. Aluva wass bang en wist niet hoe het gaen soude. - Sijn broer
Dau Aluva wil toekomende jaer gedeputeerde sijn. - Hij recomendeerde mij Ernst
Aluva tot collnel-lieutenant. - Alleen gegeten. Haringsma de raetsheer bij mij geweest;
sprack hem van Sjouck Burmania en Jouckema. - Nijs versochte de survivantie op
sijn soon, dat ick hem ofraede en afsloech. - Viersen mij te bruiloft gebeden, wil mij
17
ipecras schicken. - Aluva is quaet op Loo, badt mij dat hij geen ampt mocht krighen
in de Wolden. - Albert Loo lang bij mij geweest, seit dat S.H. heel swack wort en
afgaet, dat alle compagniën op 70 coppen sullen worden gestelt, de ruyteri op 60
en de compagniën die staen op de Fransche penninghen, afgedanckt. Twiefelde
noch aen de vrede. - Seide dat Roorda de charge als commis-general had gekreghen
tegens danck van de heeren van Hollandt en dat de Staeten van Hollandt een
resolutie daertegens hadden genomen; hoe het nu sal afloopen, want hij moet te
Amsterdam resideren, sal de tijt leeren. - De volmacht Jan Eevertz van Harlingen
bij mij geweest. - Bourum iss volmacht te Lewarden, heeft mij oock sijn dienst
16
17
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van Groningen bij mij geweest, Magduel, seit dat Eissinga heel meester iss te
Groninghen en alless aen sijn handt heeft. - Hij recomendeerde mij sijn saeck om
nae Engelandt te gaen als agent vanweghen dit landt. - Alleen gegeten.
2/12 februarii dingsdach iss Templar van Harlinghen bij mij geweest, presenteerde
mij sijn dienst als volmacht. - Fredrick Bothe volmacht van Boolswert. - De heer
Pieter Greoltz en sijn adjonct [Ite Wibes] van IJlst, alsoock Ryntje Merckx. - Alleen
gegeten. - Ritske Eissinga recomandeerde mij sijn saeck ende questie tegens
Roorda, klaecht oover onwettelijckheit ende abuysen. - Bij de heer Walta geweest,
die veul dinghen wost van S.H. en H.H. alsoock prins Wilhelm, seide die gheen
goedt had en sijn staet niet kan hauden, dat die in verachting komt, als iss hij van
een groot huys.

[52]
Daernae dolieerde hij wedrom nae sijn oude gewoonte. - Bij de heer Nijs des avontz
gegeten, tot 2 uir daer gebleven.
3/13 februarii woensdach in de kerck geweest. - Haubois liet mij een ontwerp sien
van de heeren volmachten van de steden om mij de ampten van de steden te
oovergeven. - Jongstal, Oosterse, predicant Hagius bij mij geweest. - De heeren
van Franicker bij mij geweest, seiden mij dat Jouckema haer de onwaerheit naeseide,
dat se gheen 6 gulden op de flooreen setteden, maer een halve gulden in 't halve
jaer, in de stadt een daler. De schult wass al lang geweest, doch soo groot niet als
men seide, 60 à 70 duysent gulden. - Pieter Greolds bij mij geweest om een ampt.
- De heer Grettinga bij mij geweest om de heeren volmachten bijeen te krigen op
vridach, Eissinga te ontbyden; anders wass alles wel. Hij seide als het geschieden
kost, woude hij noch wel drie jaer sitten, doch stond er niet hart op. - Grettinga seide,
hoe Crack en Oenema soo quaet vrundt waeren, dat de meeste luyden goedt vonden
'tgene daer gepasseert wass weghen de griteni [Ooststellingwerf] en Runia. - Yetsma
bij mij geweest, seide mij dat Douwe Aluva wel tevreden wass mit het vergeven van
de griteni, liet sich aen Runia niet gelegen sijn. - Spaen iss ritmeester geworden,
seit dat alle de heeren staeten haer bij H.H. adressederen, d'ambassadeur Servient
oock en dat bij S.H. nu weinich volckx compt, soodat se nu haest de regeringe aen
de handt meint te hebben, doch ick sie niet dat het yetwes kan effectueren, want
Hollandt, Zeelandt, Vrieslant sijn van die heumeuren niet ofte gevoelen om haer te
laeten regeren, daer se seer gehaet iss. 't Sal prins Wilhelm oock quaet doen, die
se uyt de regeringe haut, en sal der soo licht niet inkomen nae S.H. doot. Swackicheit
18
en een quaeden raedt, all te groote ambitie . - Anders stondt het noch in den olden
staet; den cuhrvorst van Brandenburch had op 't lest in Den Haghe gheen gelt en
kost maer 6000 gulden van Amsterdam krigen, liet noch schulden en betaelde maer
de helft op de handt. - Kuyn schreeff van de viconte sijn proposie aengaende
Lessalbertine, doch kreech deselfde antwoort als van tevoorn gehadt. - Zuylekum
en Van der Ley hebben seer hardt gekeven, omdat Van der Ley nu oock acte van
compagnie schrijft en teyckent, 'twelck H.H. doet, die quaet op Sulekum iss, [53]
doch geloove dat het Zelekum bij prins Wilhelm sal goet doen, als S.H. ooverleden
iss. - Prins Wilhelm heeft de lieutenants- en cornetsplaetz oock vergeven van Spaen,
doch weet niet hoe dat het gaen sal, een onvoorsichtelijck saeck.

18
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4/14 februarii donderdach sijn die van Hindelopen bij mij geweest. - Vringher om
Templaers will. - Brieven nae Den Haech geschreven. - De heer André brocht mij
veul brieven uyt Den Haech, seide mij dat Jouckema altijt een doleancier te Franicker
wass geweest, dat hij de stadt in veul dingen ongelijck deed, dat sijn huirluyden
hem geen huir opseiden en de huisen passelijck gaven, dat Jouckema veul meer
ontfangen had als sijn hoff weert wass geweest en dat se sijn huys noch van floreen
hadden ontlast. Seide Jouckema had ongelijck. - Grettinga seide de volmachten
souden morgen de procuratiën ooverleveren. - Oosterse bij mij geweest. - De heeren
reeckenmeesters bij mij gegeten en mit Doma gediscoureert aengaende de regeringe
van het landt, om de vercopinge voor te comen, 'twelck ick seide onmogelijck wass
te doen, omdat ick seide den prins, dat sijn de heeren volmachten, doen het selfs,
off men most uyt elck quartir 4 off 5 seniores setten, olde luyden en heeren buyten
de regeringe en partieschap. - Sijts Roorda bij mij geweest. - Jan Eevertz van
Harlingen. - Jan Geertz van Dockum. - Bij vrau Aluva geweest. - Mit Spaen avontz
gegeten, seid van S.H. swackheit, prins Wilhelm lossheit, H.H. authoriteit.
5/15 vridach Hettinga bij mij geweest om Ryntje Merckx. - Popma om sijn vader.
- Cornel Aluva om Gauma en Haubois. - In de kerck geweest, vandaer op 't Collegie
en mit de gedeputeerden gegaen in Oostrego caemer op het Landtshuys, de
procuratiën ontfanghen van de heeren volmachten. Naedat het gebet gedaen wass,
19
op 't College gekomen sijnde, die procuratiën buyten questie sijnde, afgedaen .
Ritske Eissinga, Buttinga, Gravius en IJlst, Bildt in questie. - Mit eenighe officiren
gegeten des middachs.

[54]
Robertus [Sixti] en Johannes [Vomelius] bij mij geweest, om Zijrsma te
recomanderen. - Haringsma seide, dat Jouckema Sjouck Burmania had laeten
seggen, dat alles solde mitdertijt herstelt en geaccomodeert worden, en seide, dat
hij meinde dat mijn veurspraeck daer veul goetz in gedaen had, recomendeerde
oock all een burgemeester. - Nijs sprack van de stemminghe van Wijnbritseradeel.
Ick seide, ick ben verwondert, dat ghij daer wat om doet, dewiele ghij het transpoort
in sinn hebt. Nijs antwoorde, ick ben verandert van resolutie, mijn soon en mijn
ander kinder, die sagen het niet geern. Ick seide, dat iss een anders, ghij hadt het
eerst versocht; en ick wass niet wel tevreden, 'twelck hij merckte, en toonde of hem
dat leet wass en of hij bang wierde. Hij weigert het nu, dat het hem gebeuren mach;
wie weet off hij het een andermael kan opteneren en nae sijn sinn krighen, als hij
het begeert. - Nae de middach op 't Collegie geweest, de questie van Ritske [van
Eisinga] gevisiteert, en iss Sijts Roorda volmacht. - Buttingha en Hillema beginnen
te examineren, en bleven tot half acht op 't Collegie. - Mit Andela gegeten, bij juffer
Aisma geweest, gelacht, gepraet. 6/16 februarii saterdach Douwe en Hessel Aluva
bij mij geweest, recomandeerden mij Gauma tot een ampt. - Seiden dat haer ampten
weder vast waeren gestelt voor dit jaer, dat Douwe Aluva, Swartsemburch, Abraham
20
Roorda , mit vieren eens waeren, hadden Boulens en Haersma geern bij sich om
ses te worden; had Abraham Roorda
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geern tot gedeputeerde; ick riet haer Carel Roorda te laeten sitten of Donia daer te
setten of Boulens gedeputeerde te maecken, 'twelck niet wel kosten vinden, omdat
Boulens en Roorda elck gedeputeerde wil wesen. - Bruinsma en Ghemmenich bij
mij geweest, om mit mij oover te legen dat van IJlst, van de compagnie peerden en
van Ehringa schriverschap.

[55]
Eeringa bij mij geweest om het schriverschap. - Fredrick Bote om een ampt. - Om
neghen uir op 't Collegie gegaen en nae lange dispuyten tuschen Buttinga ende
Boritius iss Hillema volmacht geworden; het heeft Hillema 1500 gulden gekost. - Mit
catolijck eedelluyden gegeten. - Mit mijn peerden wesen wandelen. - Spaen iss
ritmeester geworden. Eisinga wold er yetwes tegen hebben, maer wost niet te
seggen. - Walta schreef een vuylen brief aen de heeren gedeputeerden. - Mit Bourum
ooverleit van de ampten, de heeren volmachten van de steden; seide Haubois wass
goet voor staet-general, Gauma ofte Dauwe Simes tot gedeputeerde. Seit dat
Haubois een quaeden naem heeft bij de heeren van corruptie, oock bij Ulb Aluva
in geen goede opinie.
7/17 februarii sondach twemael in de kerck geweest, mit officiren gegeten. Abraham Roorda bij mij, sprack van de gritman Lijckelma, dat die van auts recht
hebben gehadt om de diensten van het geslacht Lijckelma, dat se de griteni
[Ooststellingwerf] altoos mochten besitten. - Sprack van Gauma en Jan Evertz uyte
steden. - En had niet veul te seggen. - Seide dat die van Hollandt sijn neef noch
tegen waeren; de ses provintiën hadden hem gestemt, doch die eene provintie hielt
het tegen, 'twelck wass tegens de Unie ende de gewoonte. - Bij juffers geweest.
8/18 maendach iss Haubois bij mij geweest mit de burgemeester van IJlst oover
de questie van tegens Popma. - Douwe Simons oover de ampten te spreecken. Ick adt om tien uir, naedat ick geschreven hadt, en voeren de juffers elf uir mit de
coetz uyt; wie reden te peerdt en quaemen te één uir bij gritman Dauma te Hallum,
waeren vrolijck; om drie uir brocht ick Sjouck Burmania mit sijn vrau en juffer
Jouckema in Dauma huys en maeckte de vrede. - Catrijn Entes en Sjouck Burmania,
die bedanckten mij seer voor het faveur dat ick haer en haer kinderen alletijt betoont
had, seiden sij en haer kinderen waeren meer aen mij verobligeert als aen yemantz
in der werelt, en sij en haer kinderen souden mij ten allen tijden dienen waer se
kosten, nae haer vermoogen. Die juffers wech sijnde, droncken wij noch wel een
uir mit Sjouck Burmania en Dauma, maeckten de pays.

[56]
9/19 februarii dingsdach Oosterze bij mij geweest, Inthema. - Jan Aluva grietman
mit sijn secretaris [Annius van Haersma], klaecht oover Grettingha en Eissinga, dat
se haer ongelijck hebben gedaen. - Wijlant klach oover de jonge Baerdt en sijn
secretaris Aetsma. - De jonge Nijs oover de stemming van Wynbritseradeel - De
menist [Hobbe Jans Baerdt] klaecht oover de vier winckeliers, dat sijluyden
ooverbetaelt hebben, maer dat se gheen reeckening kunnen te sijn [zien] krigen
van de boeckhauders. - Uma seide dat se de verkoping van de vrau van

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

21

Staeckenbroeckx goederen noch sullen op... drie maenden. - De drie ontfangers
bij mij gegeten. Viersen seide dat, als men gerst
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ofte terve in een put worp en als dat waste, soo wass de putt feninich door dat cruyt.
- De heer Ulb Aluva bij mij geweest, wass heel ingenomen tegens de heer Walta,
seide dat hij catolijck wass geweest, oock dat hij van den besten adel niet wass,
dat hij in sijn griteni [Baarderadeel] meer gunst had als Walta en een eigenerf tegens
sijn danck had gestelt, dat Walta in kleinachtinge quam, omdat hij sich altemits soo
geckelijck aenstelde. - Hij wil eerst de griteni van Wonseradeel vastsetten op sijn
persoon, eer hij de sijne afstaet; ick riet hem, dat hij de sijne eerst wilde afstaen,
'twelck hij niet geraeden vond; hij verseeckerde mij van sijn vrientschap en bedanckte
mij van mijn genegentheit, die ick toonde tot sijn persoon. - Hij seide oock, dat Walta
22
achterlijck geteert had . - Hasius bij mij geweest, recomandeerde mij Buttinga van
Amsterdam tot D'Oostijnsche Compagni en Haubois tot gedeputeerde. - Ulb Aluva
recomandeerde mij Gauma tot gedeputeerde. - Op 't Collegie geweest en de
23
procuratiën van Wynbritseradeel afgedaen, alsoock van 't Bildt en IJlst . Eissinga
wass voor Nijs, had Gravius geern afgekeert, doch liet het vallen, doe hij sach dat
de andere heeren eens waeren. - Jongstal seide, dat Walta voor Nijs, Viersen,
Scheltinga en Saeckema geklaecht had oover Grettinga en had aen die heeren de
accorden willen geven tuschen Grettinga en Walta, die de procureur-generael
[Wibrandus Geldorpius] [57] belast hebben die van de heer Walta te ontfanghen. De heeren Bourum, Fredrick Boote, Haubois hebben mij de acte gebracht aengaende
de vergevinge van de ampten der steden, van de heeren volmachten getijckent, die
veul breder geëxtendeert iss geweest als oyt tevoorn, want daer staet in, de ampten
nu vacant en die dit gheheele jaer sullen komen te vaceren, stellen se tot mijne
dispositie en goedtduncken. - Ytsma bij mij geweest, alsoock Grettinga, wolden
geern weten wy de ampten soude krighen en welcke ampten, doch ick seide haer
niet. - Andla bij mij geweest.
10/20 februarii woensdach de heer Hans Lijckelma bij mij geweest, verseeckerde
mij van sijn dienst en vruntschap, alsoock van de zaementlijcke heeren van de
Wolden, en bedanckte mij, dat Lijckelma wass gritman geworden. - Gauma bij mij
geweest om een ampt. - Ziersma desselve gelijcken. - De heer Hottinga presenteerde
mij sijn dienst en vruntschap en recommandeerde mij Jan Eeverts tot ammeraliteit
t' Arlingen. - Collonel Aluva seide mij dat 1 Boulens, 2 Haersma, 3 Dauwe Aluva, 4
Swartsemburch, 5 Aisma, 6 Abraham Roorda een acte geteyckent hadden om
toekomende jaer in aliantie te gaen. 7 Frans Eissinga hebben se oock, alsoock
meinen se in 8 Collummerlandt yetwess te doen mit Tjerd Aluva, alsoock in
Saeckema griteni mit Sjoert Aluva. - Hij recomandeerde mij Gauma tot gedeputeerde.
- In de kerck geweest. - Haubois sprack mij aen, meint gedeputeerde te worden. Sicco Grovestein bij mij geweest, seide hij wass noch buyten de correspondentie
en hij woste noch niet, of hij nae het raetsheerschap soude staen. Ick riedt het hem.
- Hij recomandeerde mij Copius en Ziersma. - Fredrick Bothe bij mij geweest, oock
die van IJlst. - Mit officiren gegeten. - Jongstal seide mij, dat Haubois had geseit,
doe men de acte soude verschriven, men mach het jaer '48 en '49 daer al mit in
setten. - Ick vraechde Jongstal, wie hij liefst had, sijn oom [Joost Jongestall] off
Douwe Simons, tot het monstercommissaris; hij wold het gaen
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sien, en doe hij wederquam, kost hij se niet bijeen krighen ofte accorderen. Soo
seide hij ick mocht se allebeyde voorbij gaen voor dit jaer.

[58]
Hij wass heel bekommert, want Jongstal sijn oom keef, de oude Haren keef en
Jongstal vrau kreet om Haeren sijn quaetheit. - Templar bij mij geweest, om een
ampt te hebben. - Jongstal liet mij seggen, dat in Westrego de ampten waeren
omgeset, Bruinsma mede; Boschuysen hielt het staet-general aen sich noch open,
ick mein dat het Haeren sal hebben. - Ick heb de ampten van de steden desen avont
omgeset ende geschreven, gedeputeerde Gauma, staet-general Haubois,
24
ammeraliteit Broer Heres, munstercommissaris Jan Evertz, reeckemeester Ziersma,
't Mindergetal Bourum, Oosterzee. - De heer Viersen heeft mij ter bruyloft gebeden.
11/21 februarii donderdach Uma bij mij geweest, seit dat vrau Staekenbroeckx
goet noch sal opgeholden worden. - In mijn stal geweest, om half negen bij juffer
Hottinga gegaen, waer alle de juffers quaemen en reden mit de coetz om half tien
nae Ferwert, waer wij een weinich nae elven quaemen. Sjouck Burmania ontfinck
ons heel wel, tracteerde ons heel wel en dede mij groote presentatiën en protestatiën
van sijn dienst en duyrende vruntschap, alsoock sijn vrau Catrine Entes, seggende
ick had haer tot verscheiden tijden sooveul eer bewesen en vruntschap gedaen,
dat sie het noit weder kosten verdienen. - Ducke Burmania deed niet als kussen,
seide sijn vrau [Edwert van Juckema] niet één woort. - Om half tien reden wij vandaer
en quaemen te 12 uir des nachts in de stadt. - Sjouck Burmania wiert droncken,
ginck te bed. Ipe Dauma en Burmania sullen de geboden laeten gaen te Sneeck
en Fervert toekomende dingsdach en woensdach; men sal sien, wat Juckema doen
sal. - Popma quam bij mij bij juffer Hottinga, om een ampt te hebben; hie wass te
laet.
12/22 vridach iss Broer Heres bij mij geweest, heeft mij bedanckt, dat ick hem
had een ampt gegeven, alsoock Jan Evertz. Haubois quam oock bij mij, bedanckte
mij, toonde mij goede myne, doch in 't hart docht hij wat anders en had sich tegens
anderen beklaecht, dat ick hem de gedeputeerdeplaetz had belooft, maer niet
gegeven.

[59]
Aluva colonel bedanckte mij van Gauma wegen. - In de kerck geweest. - Ziersma
mij bedanckt mit presentatie sijns dienst. - Gauma oock, seide hij soude trau sijn
en nemen gheen geschencken noch vercopen se niet en doen in wichtighe saecken
niet buyten mijn kenniss; hij wass heel bliede en gecontenteert, want hij verwachtede
niet gedeputeerde te worden. - Baerdt, Focken en den nieuwen grietman Lijckelma
sijn bij mij geweest, presenteerden mij haer dienst vanweghen acht griteniën,
vruntschap en correspondentie tot allen tijden en bedanckten mij, dat ick op haer
versoeck Lijckelma had grietman gemaeckt, seiden ick soude oover haer all sooveul
te seggen hebben en uytrichten als mit de heeren van de steden. - Lijckelma
teyckende het almenack van de Wolden, hetwelcke sij weder opnieus hadden
25
aengenomen en malckander belooft te holden . - Sij spraecken mij oock om Ernst
24
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gegeven. - Mit Aluva en eenighe officiers gegeten. - Oosterse bij mij geweest, was
wel tevreden, dat Haubois niet had gekregen, waeren goede maetz en vrienden. Gemmenich seide mij, dat hij sijn neef Kingema geern tot cornet woud maecken
van Spaen, de cornet [Hendrick Schalbroeck] weder lieutenant. - Pieter Greolts bij
mij geweest, wass wel tevreden, seid hij bleef mijn vrundt, all had hij niet gekregen.
- Widefelt iss quaet, dat Haubois niet heeft gekreghen, maer durft mij niet seggen.
13/23 februarii saterdach die brieven van Munster gelesen. Mijne peerden gereden.
- N.B. Niet te vergeten, dat mij Wydefelt niet bedanckt heeft, dat ick op sijn
recomandatie Ziercksma heb een ampt gegeven, en geloove uyt quaetheit, dat ick
Haubois geen gedeputeerde heb gemaeckt, 'twelck hij dochte en liet sich verluyden,
of hij daer [60] oorsaeck van soude wesen, en ginck uyt die reden alletijt mit hem
wandelen, om de lyden dat des te meer doen te geloven, had Haubois gedeputeerde
geworden, dat het door hem ofte sijn recommandatie gekomen wass. - De heeren
26
Bruinsma en Grettingha bij mij geweest in de pekyrplaetz oover d'overdrachte van
eenighe schrivers, oock van de lieutenants- en cornetsplaetz van Spaen, die Kingema
sal krighen, en sullen sij het hem geven desen morgen. - Mit eenighe edelluyden,
die catolijck sijn, gegeten. - De major Hans Botterwecht seide mij, dat alle werelt
welgesint wass in de stadt en nu heel still, oock dat se wel tevreden waeren mit die
electie die ick gedaen had oover de ampten en besonder omdat Haubois gheen
ghedeputeerde was geworden, die heel gehaet iss om sijn hooveerdicheit en
stoutheit. - Andla seide mij 'tselfde oock en had geern oover twe jaer het
raedt-van-staeteschap van de steden door transpoort ofte ooverdracht. - Sminia
blieft staet-general drie jaer, wass wel tevreden mit Lijckelma, seide oock dat de
tzaementlijcke heeren van de Wolden oock wel gecontenteert en gerust waeren
neven mij. - Seide dat Loo aen Andringa en hem 4000 gulden had gepresenteert
voor sijn ampt als staet-general, alsoock aen gritman Roorda als raet van staet
4000, maer gheen van beyden willen het doen, en sal Loo weder nae Den Haghe
gaen, sonder yetwes te kunnen koopen. - Sminia seide oock, dat Haubois ongelijck
had, niet wel tevreden te sijn, want ick hem veul eer dede hem alletijt in ampten te
holden, dat aen niemant haest geschach.

[61]
14/24 februarii sondach tweemaehl in de kerck geweest, ahn prins Wilhelm
geschreven ahnghaende Spaens cornet [Ignatius Saeckles van Kingma]. - De heer
Walta bij mij gegeten, vertelde de authoriteit van den viceroy van Napless [Rodrigo
Ponde de Leon]. - Bij juffer Hannia geweest, bij de ritmeester Haeren. Op de bruloft
geweest van den reekenmeester Viersen mit Scheltinga dochter, tot één uir vrolijck
geweest; de jonge ontfanger Scheltinga seide mij oock van de grootheit van Naples,
datter wel 5 of 6 maehl hondertduysent menschen in waeren, een fraye stadt, drie
kastelen, groote macht van de viceroy.
15/25 maendach grietman Dauwe Aluva bij mij geweest, seide dat ses griteniën
geteyckent hadden, gelijck cornel Aluva mij lestemahl geseit had, dat Eissinga
voorgaeven sie hadden vier griteniën bijeen, maer hij kost niet sien wy het wesen
soud. Sie hadden voor in Swartsemburchs grietenie te kuypen, alsoock in
Ferveradeel, maer
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meinde sie solden niet opdoen, en sie sollen heur oock yetwes te doen geven in
Lewerderadeel; der sal toekomende jaer een harde cuperi sijn in Oostrego en
Westrego. Mijn saecken staen wel, want ick heb de heeren van de Wolden ende
de heeren van de steden ahn de handt; de Eissinga en Aluva sullen mij allebeyde
aensoecken, om mij op haer sijde te krighen, dat ick wel moet menageren. - Van
Het Bildt, seide Aluva, hadden de Eissinga wedrom voor om de olde Bildtluyden
27
haer stemmen weder te geven, 'twelck ick geloof dat haer niet ahn sal ghaen ;
Boschuysen soeckt het, omdat hij mit Jongstal onnees iss geworden. - Ick heb Andla
ahn de handt mit het raet-van-staeteschap, 'twelck oover twee jaer ahn de heeren
van de steden kompt, 'twelck hij begeert dat ick hem alsdan sal laeten toekomen
op één of d'ander manir.

[62]
Viersen heeft mij wedrom gebeden, seit dat Oenema niet voor de maent may sal in
28
de stadt komen. - Widefelt seit mij noch niet, maer siet noch seur , doch sooveul
niet als hij gedaen heeft. - Alleen gegeten mit Maré, die seit dat alles wel staet,
merckt oock dat Widefelt quaet iss, doch heeft hem niet geseit van die saeck. D'ontfanger [Frederick van Grovestins] bij mij geweest, seit dat de cantoren wel
staen, wass verlegen mit de lijfrenten, recomandeerde die saeck. Alsoock om sijn
broer Sicke raetsheer te maecken. - Ropertus bij mij geweest. - Gedeputeerde
IJtsma seide, dat Haubois qualijck tevreden wass, dat hij gheen ghedeputeerde
wass geworden, wass bliede mit Gauma; anders was het heel still. - Weder op de
29
bruyloff geweest en vrolijck geweest tot 's morgens te ses uiren mit Douma,
Scheltinga, Fockens, Haersma, gefixet en gedanst, mit Py-moy gediscoureert en
nam mij aen voor haer diener.
16/26 dingsdach tot twaelf uir geslaepen. - Jongstal bij mij geweest, seit sie willen
Klinckebijl raetsheer maecken, doch hij meint het te beletten. - Seid dat Wydefelt
heel quaet iss, omdat Haubois geen gedeputeerde iss geworden. - Boulens bij mij
geweest, seit dat hij de acte mit sijn sessen geteyckent heeft, Aluva, Boulens,
Haersma, Swartzemburch, Roorda, Aisma; Eissinga geven hem goede woorden,
doch hij blieft bij Aluva. - Dy van Franicker bij mij geweest. - Oosterze seit dat se
den brief van die van Hollandt beantwoort hebben, en willen de heeren volmachten,
dat alle gecommitteerden die in Den Haghe sitten, dat die sullen verreisen, om de
gecommitteerden van dese provintie in de Staeten-Generael bij te wonen mit haer
advijs ende raedt. - Jongstal, d'olde Nijs, Saeckema, Glinstra, Jepema voor ende
d'andere, Viersen, Jongstal, Haringsma, André. - Burgemeester Bourum bij mij
geweest, seit dat de heeren Staeten hadden geantwoordt ahn de heeren Staeten
van Hollandt om all haer gecommitteerden in Den Haghe te schicken, om mit de
30
Staeten-General oover de vrede te delibereren . - Hottinga had een ontwerp
voorgebracht om de heeren gedeputeerden
27
28
29
30
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een instructie te maecken oover de vercopinghe der ampten, daer Hessel [63]
Roorda van Eissinga en Baerdt strackx toe gesint wahren en stemden het toe. - Sie
behoorden oock yet te maecken tegen het coopen van de raetsheerschappen en
de secretarissen van de griteniën. - Ick geloof als Crack dat verstaet, hij sal wel
quaet sijn op Baerdt. 17/27 februarii woensdach in de kerck geweest. De heeren
van het Mindergetal bij mij gegeten. - Jongstal seide mij, dat het heel af wass van
Klinckebijl, Tomae ende Solckema tot raetsheer in Westrego en dat Eetsma nu op
het toneel quam om raetsheer te worden, alsoock Grovesteins. - Hij seid dat de olde
Haeren nu niet wolde staet-generael worden toekomende jaer, al kost hij, en wass
heel quaet op Boschuysen. - Raetsheer Ockinga wass bij mij. - D'ontfangher
Grovestein sprack van sijn broers saeck; hij wass droncken, seide dat Klinckebijl
niet hebben sol noch Tomae. - Ick riet hem, dat hij aen Ulb Aluva soud schrieven,
die nu bie Tjerd Aluva wass, opdat hij sich mit sijn oom kost bespreecken. Waltinga
wass niet goet; van Andla wost hij niet; Boschuysen en de boer van 't Bildt waeren
goedt. - Wydefelt sprack mij van Walrich; het wort wat beter.
18/28 februari donderdach is Bourum bij mij geweest, seit datter jalousie iss
tuschen Baerdt en Krack, en willen malckander niet aenspreecken. - Hessel Roorda,
Hottinga, Axma hadden geweldich uytgevaeren tegens Krack, Reinert Oetjes en
tegens Gauma sijn armoede ofte behoefticheit. - Hij seide oock van Grovesteins,
dat hij woude raetsheer wesen, en meinde dat de Aluvani het solden opholden tot
toekomende landtsdach, om Grovestein des te meer ahn haer te verbinden en mit
hem vast te gaen in de regering ofte gedeputeerdeplaetz. - Acht heren van de
volmachten bij mij gegeten, en seide Jepema, die in de Ammeraliteit te Rotterdam
sitt, dat den admirael [Maarten Harpertszoon Tromp], vice-admirael [Witte
Corneliszoon de With] mit al die capteins te water sijn ofgedanckt, behalven ettelijcke
convoyers.

[64]
Ick vernam oock, dat se meest goedt Frans waeren ende niet genegen om buyten
Vranckrijck vreede te maecken. - Glinstra bij mij geweest, recomandeerde mij een
man tot vroetschap te IJlst, alsoock datter maer in toekomende tijden halve stemmen
ofte 3/4 van stemmen mochten gelden, 't ander bijvallende stemmen. - Glinstra
meinde dat Grovesteins solde raetsheer worden en dat sie daerdoor noch all uyt
de correspondentie blieven souden, wandt Aluva en Grovesteins maecken vier
griteniën; als Waltinga, Andla of 't Bildt daerbij iss, soo sijn sie het meester. Grettinga klaecht oover Walta aengaende de meulen die hij besteet had en wold
se daernae niet aennemen ofte betalen, ontschuldich[de] sich van niet genoten te
hebben als een schrieverschap. - Gemmenich bij mij geweest, sprack mij van de
cornetzplaetz, of hij nae Wesel soude gaen; ick seide van jae, hij most sich laeten
voorstellen; hij had gehoort, dat prins Wilhelm daer al in versien had; ick seide ick
had het oock gehoort, doch het kompt hem niet toe te vergeven. - Copius sprack
mij om mit part te hebben aen het pachtampt van

dilay te helpen aviseren; dat men de heer Servien soude versoecken om te gaen na Munster,
ende verklaren sijn memorie hier voor gemelt, offensif; sy gaven te kennen tot de campaigne
noch gelegentheyt, noch genegentheyt te hebben’. Zie hiervóór 1646, noot 147, pagina [227];
Poelhekke, Vrede van Munster, 369-372; Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 342-345,
citaat op 345.
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Joannes Rheen. - Burgemeester Bourum seit dat in 't Mindergetal niet gepasseert
iss, dat Hottinga nu still iss ahnghaende den eedt en instructie der heeren
gedeputeerden, dat Hessel Roorda en Hottingha seiden, wij moeten den landtsdach
haest sluyten; en kunnen se toekomende weeck eindighen, doch Bourum meint het
iss om haest weder bijeen te komen, alsoock dat Hottingha vrees heeft voor het
raetsheerschap, dat Aluani en Grovesteins eens sullen worden; Hessel Roorda en
Hottinga sijn loss, veranderen haere discoursen dicwils, en kan men gheen staet
op haer maecken. - Fockens begint oock op Baerdt te raesen en te kieven, omdat
hij begint te mercken, dat hij en andere willen de heeren gedeputeerden haer
authoriteit benemen, daer se sich tegen sullen kanten. - Eissinga, Baerdt, Hottingha
willen den landtsdach geern continueren [65] alsoock nae Den Haech geschickt
sijn, of in apsentie de Staeten in 't Mindergetal besoigneren. - Secretaris Scheltinga
en Nijs bij mij geweest om de Accademie tot Franiker ahngaende 4 professoren.
19 februarii/1 meert vrijdach is Oosterze bij mij geweest, om mij te spreecken van
somighe dinghen, van de predicant, van Swartzemburch en Grovesteins. - In de
kerck geweest. - Op 't Landtshuys geweest, daer de heeren de saecken aengaende
den vrede voorhadden. - Alsoock van de professoren van Franicker. - Van een
vierdepart van de stemminghe, dat niemantz meer sich sal toereeckenen ofte kunnen
gelden als het vierdepartt van een plaetz. - Van de spooren van de waghens. - Mit
acht heeren gegeten van de volmachten. Reen en Andla kregen woorden. - Andla
gaff mij sijn stem voor het raetsheerschap en presenteerde die van Waltingha. - Loo
quam bij mij, nam afscheit om nae Den Haghe te gaen, seide hij most den 10 daer
31
waersen niewe stijl; hij heeft ditmael niet gekoft oft kunnen opdoen bij de heeren
van de Wolden, soodat hij nu particulier iss. - De heeren van de steden hebben
Meintzma, Gauma, Inthema bij mij geschickt, om mij te spreecken oover de heeren
professoren, en heb haer Banck en Mol gerecomandeert. - D'ontfangher Grovestein
bij mij geweest, seit dat Ulb Aluva gekomen iss, woude hem spreecken, seit dat ick
hem oock eens spreecken soude. - D'oude Haeren bij mij geweest, begost mij te
spreecken, off ick niet wel op hem tevreeden wass en quaede opinie van hem had,
'twelck hem heel bedroefde en leet wass, badt mij ick solde het hem seggen, want
hij kost soo niet leeven. Ick seid, monsieur Haeren, ick weet nievers af, ick ben u
diener en vrundt; soo ben ick altijt geweest, soo leef ick mit u, gelijck ghij siet, en
soo sal ick alletijt doen. Jongstal had hem geseit van de staet-generaelplaetz en
van de majoorsplaetz, dat ick daerof gepraet had, oft het mij niet aengenaem wass
geweest.

[66]
Ick heb rechtuyt gesproocken, gelijck een vrundt hoort te doen, die yemantz
waerschaut. - Daernae had hij het op Jongstal, wass heel quaet op hem, sprack
van sijn lossicheit en dat hij niet oprecht mit hem had gehandelt en het meer mit
Boschuysen geholden als mit hem. - Hij hielt het nu meerder mit Assuerus van
Viersen en toonde sich, als de griteni van Het Bildt vacant wierde, dat hij meer voor
Assuerus van Viersen soude sijn als voor Jongstal, want sij der allebeyde daernae
sullen staen, vacant sijnde. - Wij scheiden op 't lest goet vrundt, en geloofde hij mij
meer als die quaede rapporten,
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wass nu gerust, soud alletijt mijn vrundt en diener wesen, gelijck hij van ons huys
alletijt geweest wass. Ick bleef desgelijcken. - D'ontfanger Grovestein weer bij mij
geweest, seide mij dat hij Ulb Aluva gesproocken had; die had hem geseit, dat hij
all verlooft wass mit het raedsheerschap, 'twelck hem onverwacht voorquam; hij
meinde dat het op Aetsma was gemundt. - Ick sprack Ulb Aluva oock, die mij oock
seide sich verlooft te hebben mit sijn oom Tjerd Aluva op iemantz, doch hij noemde
hem niet, doch sie waeren noch mit Hottinga en Sjouck Burmania niet eens. - Hij
sprack weder van het transpoort van sijn ooms griteni [Wonseradeel]. Ick seide hem
dat Tjalling Eissinga quaet wass geweest, dat Ulb Aluva gedeputeerde wass
gebleven, en maeckte soo all quaeder genegentheit neffens malckander. Alleen
gegeten dess avontz.
20 februari/2 meert saterdach Jan Gerckes gesproocken, die mij seide dat het
niet profitelijck solde sijn voor het landtschap, dat het slijck van Dockum verkoft en
bedijckt wierde, omdat veul landt in drie griteniën solde onder water lopen en dat
de vaert nae Dockum heel soude mit slijck gevult worden. Oock iss het landt binnen
32
leger als buyten, soodat men de sluysen niet wel kan maecken, omdat se te hooch
moeten sijn, alsoock de deuren van de sluys niet bestant kunnen sijn, omdat men
se te groot en hooch moet maecken, om de schepen mit opstaende masten daerdoor
te vaeren. - Ick seide dit alles aen Marcelis Govertz, die der niet tegens wiste te
seggen; hij woude andere luyden soucken, die daerop wel souden antwoorden en
wederleggen die reedenen.

[67]
Mit een deel catolijcke edelluyden gegeten. - Te peerdt te Britsum wesen wandelen
bij juffer Jouckema, en wij quaemen Sjouck Burmania tegen, die gheheel droncken
wass. Catrijn Entess woude mij spreecken. Alleen gegeten.
21 februari/3 meert sondach tweemael in de kerck geweest. - Om de stadt wesen
wandelen. - Des avontz mit Herema, Spaen gegeten en tot 12 uir vrolijck geweest.
22/4 maendach sommighe brieven gelesen. - Bij de heer Schuirmans wesen
eeten mit de heren Van Viersen en Scheltinga, en waeren vrolijck. - Ick disputeerde
voor de heeren gedeputeerden, dat se soowel d'officiën mochten vercopen als de
grietzluyden, de secretariën en de raetzheerschappen, en hadden veulderhande
discoursen, oock van Damus Loo. - Des avontz waeren wij bij Jongstal vrolijck en
prateden.
23 februarii/5 meert dingsdach dess morgens om half acht bij juffer Steernseel
gegaen, waer alle de andere juffers oock quaemen, en voeren mit de koetz naer
Sixbirum bij juffer Martena, bleven daer tot 4 uir, ick tot 5, waeren vrolijck en quaemen
te half acht in de stadt; de juffer had het geselschap daer geern gheholden, maer
wij wolden, kunden noch moesten.
24 februari/6 meert woensdach in de kerck geweest; de heer van Amelant bij mij
geweest ten eeten. - Tjalling Eissinga van Marsum heeft dat geschrift gelesen dat
anno 1643 gemaeckt was tuschen hem, Aisma, Grovesteins, Hiddema. - Grovestein
bij mij geweest, seide kost hij geen raetsheer worden, soo woud hij sien, dat hij het
noch kost opholden dit jaer, seide dat, als hij vier griteniën had, Botnia woud de
vijfde sijn. - Sjouck Burmania vrau heel lang bij mij geweest, sprack mij van veul
dinghen,
32
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recomandeerde mij de saeck van juffer Jouckema en haer vaeder, om de vaeder
noch eens te spreecken, dat hij het hauwelijck woude consenteren.

[68]
Catrijn Entes. - Sie sprack mij van Julius Eissinga, Tjalling [van Eisinga], Frans [van
Eisinga], van haer moeder. - Op 't lest presenteerde se mij haer dienst en vrientschap
van haerentweghen, haer man en sonen in alle voorvallende gelegentheit en tot
allen tijden en dat sich haer man soo niet meer solde laeten verleiden, als hij tot
noch toe gedaen had, om sich tegen mij te stellen, 'twelck doch sonder reden iss
geweest, en ick had haer daerentegen soo veul vruntschap gedaen, dat se al haer
leven aen mij verbonden sijn in alle voorvallende occasiën. - Lenier kompt van
Osenbruck, vertelde mij wat daer gepasseert wass, dat hij meinde het soll vreede
worden. - Seide het godtlooss leven van de soldaten in Duytzlandt. - Van de coningin
33
van Sweden en sijn reiss. - Van de vijf ooverraeden... en noch van 25 off 26
rijxraeden, behalven de rijxstenden, de graeven, d'edelluyden, de steden en bouren.
- Alleen gegeten, mijn peerden gesien.
25 februarii/7 meert donderdach iss de heer Oosterzee bij mij geweest, Douwe
en Hessel Aluva oover het lieutenant-collonelschap. - Sjouck Burmania seide mij,
dat Ulb Aluva, Hottinga en Sjouck Burmania niet hadden voorgestelt van het
raetsheerschap, niemant willende d'eerste sijn. - Oock dat, als Hottinga en Sjouck
Burmania Ulb Aluva hadden aengesproocken om de correspondentie te vernieuwen
en weder vast te setten, dat alsdan Ulb Aluva sich niet wolde declaereren ofte sien
meninge seggen, 'twelck haer achterdencken geeft, oft Ulb Aluva sich soude willen
retireren en mit het raetsheerschap een ander aliantie maecken, en sullen Ulb Aluva
harder aentasten. - Sjouck Burmania soude bij Camstra ontboden sien, en seide
niemantz kost sijn saecken weder herstellen als hij, bij Juckema; daerom most hij
bij hem komen. Ick geloove dat Camstra dat doet om een raetsheer nae sijn handt
te krieghen door Hottinga en Sjouck Burmania.

[69]
Ulb Aluva wass niet wel tevreden op Waltinga en Andla om Sicksma wil. - Sjouck
Burmania, Hottinga, Waltinga, 't Bilt; de vijfde hoopt hij te krighen. - Ulb Aluva, Tjerd
Aluva, Jan Aluva, Grovesteins, Eissinga op 't Landtshuys geweest, en sijn der
rapporten geschiet. - Mit eenighe volmachten gegeten, van de vrede gepraet. - Nae
den eeten wedrom op het Landtshuys geweest en heb die saecken van Hagha en
van de ongerepartieerde troupen gerecommendeert, en sijn die op het pampier
gebrocht om te rapporteren. - Den heelen naemiddach iss mit de winckeliers
34
toegebracht. - De heer Donia van Munster gekomen , versoeckt audiëntie, en sijn
35
der die vreemde opinie hebben en glosseren . - Bij de juffers geweest, bij juffer
Haeren, en wass beleeft. - Vosbergen gekomen om de compagnie, dat ick vrees
36
sal haperie causeren mit S.H. - Bij de heeren van de steden gegeten en vrolijck
33
34
35
36

Niet ingevuld door Willem Frederik.
Zie hiervóór 1647, noot 30, pagina [62].
Glosseren: uitvluchten zoeken.
Haperie: onenigheid.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

geweest; Haubois seide mij Cempe Donia had oover mij geklaecht, alsoft ick mijn
olde vrunden verliete, en seide Haubois

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

345
dat se hem aensochten, meinende dat hij woude doliëren, doch hij sal het sich wel
wachten, want hij kan niet uytrichten. - Ick quam om 12 uir tehuys.
26 februarii/8 meert vridach Sibe Sibe en doctor Jacobi bij mij geweest om het
treckpadt. Oostheim bij mij geweest. - In de kerck geweest. - Op het Landtshuys,
daer de heer Donia gheen opening wolde doen van een secreet point voor de hele
vergadering, gelijck in Oostrego caemer, gelijck de heren staeten goedt vonden en
stelden het uyt tot toekomende dingsdach. - Wedrom eenighe heeren bij mij gegeten;
Saeckema wass lustich. - De heer Donia bij mij geweest, vertelde mij 'tgene tuschen
de Spaensche en de Francen gepasseert wass, liet mij het secreet oock lesen
37
aengaende Piombino en Porto Longone . - Klaechde oover de heeren Nederhorst,
Knuyt, Pau, van correspondentie aen beyde canten; hij ontschuldichde sich seer
van quaede tonghen en niet ontfangen te hebben.

[70]
Vosbergen gaff mij brieven van H.H., prins Wilhelm, heel beleeft, noch een brief
van Seer - Den heelen naemiddach gelesen en van de heer André brieven gekregen.
- Eernst Aluva collnel-lieutenant gemaeckt.
27 februarii/9 meert saterdach. Donia seide gister, dat monsieur de Longville hat
geseit dat de prins van Condé het generaelaetschap in Italiën had aengenomen en
mit een machtich leger nae Milaenen soude gaen en den hertoch van Boullion in
Cataloniën en dat de Fransen in de oorloch souden continueren. - Die volmachten
van IJlst bij mij geweest, klaechden dat se wolden te IJlst een vroesman maecken
in haer apsentie. - Douwe Simons bij mij geweest, bedanckte mij voor die commissie
om te teyckenen de schepen, wass nu weer wel tevreden. Jongstal iss noch quaet
op hem, op mij en den raetsheer Jongstal. - Sibe Sibe, doctor Jacobi bij mij geweest,
hebben mij bedanckt vanwegen het treckpadt; sie hebben contentement bekomen.
- Sie spraecken oock van de inkomende en uytgaende waeren. - Ulb Aluva en
Yetsma bij mij geweest, seiden mij van de compagnie van Pompeo, wat mij daeraf
docht, en gaven mij een resolutie van 't jaer 1637 aengaende de Fransche, Engelsche
en Schotse compagniën, seiden volgens die resolutie kost S.H. die compagniën
38
niet vergeven, wolden se Vossbergen niet toe... en sullen se hem weigeren. - Ulb
Aluva bleef alleen bij mij lang, seid mij niet als van het transpoort van sijn ooms
griteni [Wonseradeel]. - Mit catolijcke edeluyden gegeten. - Ick kreech brieven uyt
Den Haech, dat S.H. heel sieck wass en den koninck van Engelandt aen het
Parlement oovergelevert wass. - Ick reedt bij de heer Donia, die mij seide alle
hetgene hij mij vrijdach geseit had, oock de questie tuschen hem en den heer Van
39
der Holeck, die Donia heetede liegen . - Donia seid als dit lant vast bleef staen op
het Ooverquartir van Gelderlandt, dat de Spaensen het souden laeten volgen aen
desen staet, alse dan verseeckert waeren, dat wij vreede souden maecken.

37
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In de zomer van 1646 was het Frankrijk gelukt de beide kustvestingen Piombino en
Portolongone te veroveren en uit de Spaanse invloedssfeer te halen. Bij de
vredesonderhandelingen te Munster bleef het geschil over deze twee vestingen een blijvend
struikelblok tussen Frankrijk en Spanje. ‘Weinig omstandigheden hebben dan ook den vrede
tusschen de kronen zoozeer tegengehouden als het rumoer om deze beide Italiaansche
stadjes’. Poelhekke, Vrede van Munster, 337-339, citaat op overgang 338-339.
Toe... Verder niet leesbaar.
Heetede liegen: loochende.
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[71]
Ick sach Donia sijn jonge vrau.
28 februarii/10 meertz sondach tweemael in de kerck geweest, bij juffer Steernseel
geweest en de juffers gebeden tegen morgen in mijn huys pannekoecken te willen
eeten. - Mit Heerema, Haeren gegeten, gewandelt, seiden Ebinga & Donia de rijckste
edelluyden te sijn van'dt landt.

[73]
Martius. - 1/11 maert maendach heb ick de heeren Frans Eisinga, Hottingha, Baerdt
en Bourum bij mij gehadt en heb haer volgens begheren den brieff laeten sien die
de heer Donia van Munster had gebrocht, om haer advijs en meinung dahrop te
hooren, off men het ahn de Staeten van het landt soude openbaeren ofte dat men
secret hauden, en naedat wie van neghen tot half elf wahren bijeen geweest, hebben
sie die saeck in deliberatie genomen tot nae middach, om mij andtwoordt te seggen.
- Wie hadden noch veul discoursen van Vranckrijck, van Engelandt, Duytzlandt
alsoock van de ligue garantie, en wahren heel bliede, dat ick haer hoop gaff dat,
als wie de religie in de Meyerie noch eischsten, alsoock het Ooverquartir van
Gelderlandt, dat wie die wel souden krigen, mitz dat wie den vreede maeckten mit
40
Spagniën . - Alleen gegeten. - Mit Widefelt van mijn secretariss [Philip Ernst Vegelin
van Claerbergen] gesproocken, alsoock van mijn particuliere saecken en van sijn
reiss nae Amsterdam. - Frans Eisinga en Hottinga sijn bij mij geweest, seiden als
ick het goet vond, soude de heer Donia mit sijn rapport noch inholden tot vridach
off saterdach.

[74]
En de heeren souden ondertuschen de resolutie laeten formeren ahngaende het
Ooverquartier van Gelderlandt en de religie in de Meyeri van Den Bosch, om haer
gedeputeerden daer last van te geven, dat hebbende, alsdan te sluyten mit Spagniën,
Vranckrijck te garanderen in Franckrijck en Vlaenderen en in de andere gewesten
te assisteren mit volck en gelt. - Vrau Aluva, Jongstal, Aeluva, Ockinga quaemen
bij mij, daernae alle de juffers en waeren lustich tot des nachts om drie uiren.
2/12 meert dingsdach tot acht uir geslaepen. Op 't Landthuys geweest, daer
nochmahls geresolveert wiert om het Ooverquartier van Gelderlandt te eischen en
de religie vrie, oock een serieusen brief te schrieven aen alle de provintiën. - Mit
Hauwerda en officiren gegeten; Hauwerda seide mij, dat Frans Eissinga sal het
huys te Wirdum vooruyt hebben, gelijck Julius Eisinga, daernae noch een broeder.
- Hettinga bij mij geweest om de vroetsman tot IJlst, oock om sijn
quartiermeestersplaetz, oock om meer compagniën te hebben onder sijn regiment.
- Brieven aen Sijn en Haer Hoocheit geschreven, prins Wilhelm. - Bij Hemmema
gegeten des avontz mit goet geselschap. 3/13 meert woensdach in de kerck, op 't
40

Zie hiervóór 1647, noot 30, pagina [62]. Wat Opper-Gelre betreft hadden de onderhandelaars
te Munster als instructie dat dit punt geen conditio sine qua non was. De instructie voor
Munster was door alle provincies vastgesteld. Hierop diende men volgens Holland niet terug
te komen. Willem Frederik vertolkt hier een ‘achterhaald’ standpunt. Holland was en bleef
tegen. Poelhekke, Vrede van Munster, 396-400.
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Nae den eeten weder boven geweest, de Munsterse saecken geadjusteert . - Ick
kreech brieven uyt Den Haeghe, dat S.H. in dootznoden [75] iss sonder eenighe
hoop op weder op te komen.
4/14 meert donderdach Hottinga, Dau Aluva bij mij geweest om de captein van
mijn jacht; S.H. is desen morgen om vijf uir gestorven mit goedt verstandt, heel
42
christelijck en wel bereit . - In 't Mindergetal geweest, daer de vier caemers eens
sijn geweest oover de resolutie van de religie in de Meyerie, 't landt van Kuyck en
't markysaetschap [van Bergen op Zoom], alsoock oover de guarantie neffens
Vranckrijck, om daerop te sluyten. - Mit eenighe heeren gegeten en Herema gequelt
oover de religie, die seer in Swartzemburchs griteni gekuypt heeft voor desen en
kost daer in de stemmen brengen wien hij wilde. - Bruinsma seide mij sie hadden
Vosbergen afgewesen en bedanckt voor sijn moite, en hij recommandeerde mij sijn
soon tot ritmeester. Ick hielt het noch wat op, sonder hem yet te seggen, moet eens
sien hoe het gaen sal. - Baerdt seide, vandaech iss S.H. doodt, soo sal Vosbergen
geen ritmeester worden; en ick ben van contrari opinie, men behoort S.H. die eer
aen te doen, dat men hem sijn laeste signature, alhoewel disputabel, uyt cortoisie
noch toegeeft en consenteert. - André seide mij, als de predicanten bij S.H. quaemen,
deedt hij niet als vloecken en sweren en seide noch veul andere exorbitantien en
grouwelijckheden; dit iss abuys en qualijck gerapporteert. - Hessel Roorda van
Eissinga ende Wijckel bij mij geweest om de schrijferschappen van Reinerdt Oetjes,
Eeringa en [Hidde] Piter[tilla]. - Oock van de winckeliers, beyde oover de heeren
gedeputeerden klaegende. - Seide oock die van Oostrego hadden geresolveert, en
verstonden dat Vosbergen gheen ritmeester soude sijn, omdat S.H. geen macht
had de compani in guarnisoen sijnde, te vergeven, oock omdat hij een Zeew wass,
die Veltrir qualijck getracteert hadden in de Ammeraliteit te Middelburch. - Ick seide,
van Vosbergens saeck weet ick noch niet, hebbende hem gewesen aen de heeren
gedeputeerden. Aengaende het schriverschap en de winckeliers, daer ben ick mit
de heeren van 't Mindergetal eens en heb altijt tegens de heeren gedeputeerden
daerin geweest.

[76]
Ick sprack Ytsma oover die saecken, die dermit verlegen wass, seide 't wass tegen
sijn stemme en wille. - Alleen gegeten, in mijn stal geweest.
5/15 meert vridach heb ick in de kerck geweest. - Piter Greoltz bij mij geweest
om de questie te IJlst. - Spaen bij mij geweest om de wedue van ritmeester.
Lendenar. - Op 't Landtshuys geweest, alwaer de gecommitteerden haer afscheit
kregen om nae Den Haghe te ghaen oover de Munsterse saeck. - Ick kreech brieven,
dat S.H. in dootznoot lach, had affgescheit genomen van sijn kinder, de
Staeten-General, de Staeten van Hollandt. - Mit eenighe heeren gegeten. D'ontfangher Grovestein bij mij geweest, seid dat bij sijn cantoir sal ooverschiet
113.000 in julio; sijn ontfang iss 14 tonnen gautz, Scheltinga 6 tonnen gautz, ergo
2 milion in 't jaer, Viersen 40 duysent gulden jaers tot ontfang. - André bij mij geweest,
om affscheit te nemen, seide dat Hottinga
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Zie het provinciaal advies van Friesland, van 4 maart 1647. Aitzema, Vrede-handeling, II,
317-320.
Aitzema geeft als tijd van overlijden: tussen 4 en 5 uur 's morgens. Aitzema, Saken van staet
en oorlogh, VI, 346.
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hem geseit had als S.H. quam te sterven, dan mosten de Vriese heeren mij voorslaen
om general van de ruyteri te worden, en wold mijn meinung daervan weeten. - Ick:
ick bedanck U.E. en de heer Hottinga voor die goede genegentheit, doch ick kan
niet goet vinden om twee reden, eerst dat die generalplaetz van de ruyteri noit uyt
het huys Orange sal gaen en voor een soon bewaert worden. - 2 ten anderen soo
iss graff Mauritz lieutenant-general, auder als ick en van een huys 'twelck niet gaen
sal willen, die oock vrienden in Hollandt heeft. Ick vriefve mij aen die coorde niet;
wil het graf Mauritz doen, dat kan ick lieden; ick sal het niet doen. - Ick sal maendach
nae Den Haghe ghaen, om te sien wat daer omgaet. - Oosterze heeft van mij
affgescheit genomen.
6/16 meert saterdach. - Jongstal meint, dat Aitsma sal raetzheer worden; Hottinga
wass ahn Ulb Aluva verbonden. - Hij seide ick kost wel swieghen en openbaerde
niemant mijn sinn. - In 't Mindergetal spraecken se nochmahl van de compagnie
peerden en lieten de heeren gedeputeerden weten, dat se die aen Vosbergen niet
souden geven. Eissinga seide ick moch se geven wy ick wolde, als het maer aen
Vosbergen niet wass.

[77]
Ick sprack mit collonel Aluva aengaende de compagnie te peerdt en seide, de heeren
van Oostrego hebben mij door Hessel Roorda van Eissinga laeten weten, dat se
verstonden dat Vosbergen hier wass mit een acte van S.H. Soo begeerden se men
solde se hem niet geven, maer een ingesetenen. Maer wat dunckt u, colnel, omdat
het sijn laeste teyckening iss, dat men het een maent off twe ophielt en gaf het dan
uyt consideratie van S.H. laeste teyckening voor een danckbahrheit van sijne
diensten aen het landt gedaen.
Aluva seide, dat kan wel gaen, ick sal het mit Dauwe Aluva eens ooverleggen,
hoop het sal noch gaen mit fatzoen, dat S.H. handt gerespecteert wordt en dat het
door mij geschiet, 'twelck bij H.H. en prins Wilhelm wel sal genomen worden. Hottinga seide laestmael, gelijck de grietzluyden hier in 't kleine cuypen, soo cuypen
de coningen mit steden, provintiën, groote geschencken; 't is al één ding, 't eene
iss van grooter aensien als het ander en iss oopenbaerder; anders isser een yeder
all effenfeul ahn gelegen. - Ick moet Baerdt spreecken oover de compagnie, Crack,
Ytsma en hauden se noch op en Baerdt communiceren datgene collonel Aluva heb
geseit aengaende de compagni van Pompeo. - Ick moet de heeren gedeputeerden
oock spreecken van de schrieverschappen, alsoock van de winckeliers en van mijn
reiss, de olde Haeren oock daeroover spreecken. - De heer Baerdt gesproocken
oover de compagnie van Pompeo, off men die niet om S.H. weghen, dewiele het
sijn laeste teyckening iss geweest, nae sijne dispositie soud vergeven nae een
maent ofte twe; soo heeft hij mij belooft, als de heeren gedeputeerden het maer
ophielden en ick het dan versochte om die reden, soo wolde hij sijn best doen in
sijn goo, dat de heeren van de Sevenwolden toestonden volgens S.H. acte te
vergeven. - Hij meinde oock, dat de Staeten-General de instructie van prins Wilhelm
geweldich soude besnoyen en nemen hem de gouvernementen aff, de regimenten;
de Francen, Engelsen stelde hij in twijfel, en de Hollanders en Zeewen de
raetzbestelling. - Haeren bij mij geweest, vond goet dat ick nae Den Haghe ginck,
om veul [78] reden, en soude wel genomen worden; vond oock goet die voorslach
aengaende Vosbergen. - Collonel Aluva bij mij geweest, seide mij dat hij sijn broeder
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Dau Aluva gesproocken had, die hem belooft had dat hij sijn best woude doen in
Oostrego caemer om de compagnie van Pompeo nae een maent of twe, omdat het
S.H. laeste teyckening wass geweest, volgens S.H. dispositie te vergeven op
Vosbergen, soodat ick bijkans twee goon heb, behalven de steden; in Westrego
moet ick oock arbeyden, doch secreeter. - Hij seide dat Tjerd Aluva soude volmacht
in Colmerlandt worden. - Dat se noch in Oostrego één bleven die geteyckent hadden.
Hij vernam dat Hessel Roorda van Eissinga, Tjalling Eisinga van Marsum en [Tjalling
van Eisinga] van de Raerd nu wehr eens wierden, die tevooren heel oneens wahren
geweest; Waltinga liep veul mit Tjalling van Marsum. - Een deel catolijcke edelluyden
bij mij gegeten. - Secretarius Scheltinga brocht mij eenighe pampiren van Munster.
- Te peerdt wesen wandelen. - Ytsma gesproocken en hem gerecomandeert de
compagnie te peerdt op te holden, 'twelck hij doen wil. - Alsoock vanwegen Copius,
dat hij een half van 't collect kriecht. - En Reinert Oetjess te seggen van het
schrieverschap, om Eringa, Petertille te consenteren. - Bij d'olde Haeren gaen
praeten, daer gegeten en vrolijck geweest tot 12 uir, Pymoy gequelt en om een lint
gebeden.
7/17 meert sondach Krack gesproocken en die oock van de compagnie te peerdt
gesproocken, alsoock van Copius, 'twelck hij heeft aengenomen te doen. - Hij
klaechde oover Baerdt, dat hij te apsoluyt woude gaen, en solde dat stutten. - In de
kerck geweest. - Osinga bij mij geweest, sprack mij van mijn faveur in de griteni van
Wonseradeel. Ick seide hem ick wass belooft aen Ulb Aluva. - Hij seide mijn oom
hadt Ockinga oock belooft, doch hij mocht wel lijden, dat Osinga vaeder grietman
wierdt. - Mit Haeren en eenighe officiren gegeten. In de kerck geweest. - Ytsma
weder gesproocken ende 'tselfde van gisteren hem voorgedraghen. - Raetsheer
Ockinga sprack mij oock van de griteni van Tjerd Aluva, seide der soude groote
cuyperi wesen, woud sijn broeder daer wel in hebben.

[79]
Walta claechde oover Walteri en wass heel qualijck tevreden, wil hem in volle
vergadering aenspreecken. - Bij juffer vrau Aluva geweest. - Bij d'olde Haeren, bij
Jongstal en Walta, om afgescheit te nemen. - Alleen gegeten; Herema quam mij
genacht seggen. - De broeders van Camstra baden om afdoening van haer process
en mijn advijs schriftelijck, als ick apsent wass. - Bij vrau Aluva geweest en afgescheit
genomen en bij Jacomijn Loo, in 't bed gesien.
8/18 maendach ben ick om half ses van Lewarden gegaen en te acht uir te
Harlingen gekomen het treckpadt langs, in 't schip gegaen en te half negen
afgevaeren van Harlingen mit heel goede wint, te ses uir des avontz te Amsterdam
gekomen en te negen uir des avontz t'Haerlem, daer Heucklum mede quam, die
mij t'Amsterdam tegenquam, gaf mij brieven uit d'Hage.
9/19 meert dingsdach om ses uir op de waghen gaen sitten en te half één in Den
Haghe gekomen. Graef Hendrick, graf van Solms en graf Mauritz quaemen strackx
bij mij, en vond gantz gheen droefheit oover S.H. ooverlijden. - Ick bestelde mijn
kleet aen Peronnau. Rummen quam oock bij mij. - Ick ginck bij Kuyn, die mij seide
dat ick noch wel te hoove stond en dat alles wel wass, H.H. seer bedroeft. - De heer
Roorda quam bij mij, seide mij dat prins Wilhelm general te lande en ter zee wass
gemaeckt, gelijck
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het S.H. gehadt heeft, en sonder instructie tegen vermoeden van alle menschen,
43
dat hij yetwess had laeten aenteyckenen aengaende Vrieslandt en mijn persoon .
- Ick ginck bij de gravin van Culemburch, die haer huys verkoft heeft in Den Haghe,
heel bleeck vrau, cyvijl, en bleef daer tot 12 uir des nachts.
10/20 woensdach om half acht op 't hoff gegaen, de ceurvorst gesien, die vertrock,
alsoock S.H. prins Wilhelm, die ick de raw beklaechde alsoock geluckwenste mit
het generalschap te lande en te waeter. - Hij vraechde mij nae het werck van
Munster, hoe datselve in Vrieslandt stond, alsoock van de compagnie van Pompeo
aengaende Vosbergen.

[80]
Ick sprack S.H. oock van Swartsemburch, die coronel te maecken in Iselsteins
plaetz, doch ick vonde hem daer niet toe genegen. Woud Dona dat regiment geven
en Welder het sijne. Ick badt hem voor Swartsemburch uytreden, doch hij nam se
niet aen. - Ick liet H.H. mijn dienst presenteren en vraghen oft men haer sijn [zien]
kost, doch sie excuseerde sich tot des avontz; de courvorstin woude mij sijn [zien],
doch ick wass al afgegaen. - Ick adt mit de heer van Brederode, sach de grevin van
Hanau, van Donau. Ginck op 't hoff, sach de courvorstin ende de princess-royal,
H.H. oock, die heel bedroeft wass; ick beklaechde H.H. groot ongeluck en troostede
H.H. daernae soo wel als ick kost; ick adt bij de Riengraf des avontz en sach de
koningin [Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen] dien avontz.
11/21 meert donderdach Vileers vroech bij mij geweest, heer Vosbergen, heer
Raetsvelt, die mij seide het contract van hauwelijck te hebben van S.H. prins Wilhelm
en de princess-royal; hij toonde heel mijn vrient te wesen. - Welder en eenighe
officiren bij mij geweest. Ick ginck op het hoff, adt mit de heer van Brederod. Ginck
bij de Rijngravin, bij de vrau van Obdam, bij de vrau van Somerdijck, daer ick speulde
mit de olde vrau [Petronella Borre] tot neghen uiren toe.
12/22 meert vrijdach quam de heer van Somersdijck bij mij mit Wassenaer, de
graf van Solms, Humme, en deurde dat continuelijck tot middach. Ick ginck op 't
hoff, adt mit de heer van Brederod. - Ick ginck bij madamoisell en madamoisel
Henriette, die schoon en groot sijn; van daer ginck ick te huys en bleef tot ses uir
in huys; gaende op 't hoff, sach H.H., die passelijck wass. - Ick adt des avontz bij
Kuyn, waeren lustich, en ginck de gravin van Culemburch noch genacht seggen en
bleef daer tot 12 uir.
13/23 saterdach bij S.H. om monsieur Pleuren sijn paspoort. Bij monsieur de
Servient geweest, die mij veul van de ligue guarantie sprack en de seeckerheit en
nootwendicheit van dien. Wij spraecken oock van de Italiaensche oorlogen uyt [81]
44
Guichardijn , en stond heel wel mit Servient. - Ick ginck bij Kuyn eeten, en waeren
heel lustich drie uir. Ick ginck bij de vrau van Beverweert, in mijn huys en soo op
het hoff. Ick adt dess avontz alleen, wijs mijn voeten, liet mij raseren en ginck vroech
te bed.
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 346-348: ‘De survivance van 't generalaetschap
was aen prins Willem in de jaren twee en dertich ende drie en dertich gegeven alleen by de
ordinaris gecommitteerden van de provintien ter generaliteyt (Hollandt alleen staets-gewijse)
Vrieslandt ende Stadt ende Lande hadden niet geconsenteert’. Ibidem, 348. De Friezen
hadden dus verwacht dat er ook iets voor Willem Frederik geregeld zou worden.
F. Guicciardini, Storia d'Italia, C. Panigada, ed. (2e dr.; 5 dln., Bari, 1967).
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14/24 sondach in de kerck geweest, S.H. niet. Mit de heer van Somerdijck lang
gewandelt en mit hem gesproocken van S.H., sijn regering en comportement en
hoe sich H.H. behoort te draeghen in dit landt neffens haer soon en S.H. wedrom
neffens de moeder. Daernae spraecken wij van de ligue guarantie, van den vrede
en hoe wij onss neffens Vranckrijck en Spagniën behooren te draegen in de
dangereusen tijt, hebbende Vranckrijck tot een vrient en Spagniën heel leech. - Ick
ginck daernae op het hoff, adt bij de heeren Boshuysen en André, waeren vrolijck
tot acht uir. Coenders waster oock, wass heel beleeft, beklaechde 'tgene hij voor
desen gedaen had neffens mij persoon. Ick ginck noch bij graf Hendrick praeten tot
10 uir.
15/25 meert maendach veul visiten gehadt, Aquilius en veul officiren, Welder; bij
graf Hendrick gegeten, de heeren Nederhorst en Rintzwoud; bij vrau Korck geweest.
Op het hoff, H.H. gesijn [gezien]; ick bleef op 't hoff tot acht uir, sprack mit juffer
Grotepe, die mij seide van dess cuhrvorstin constantie, bedroefniss en quellinge,
dat se den man niet liefhad noch kost krigen. - Bij mevrau Varyck geweest, die mij
'tselfde oock seide en dat de cuhrvorstin geen gelt had gekregen van de cuhrvorst,
en vreesde sie dat het een ongeluckich hauwelijck soude wesen. - Borckdorf wost
yet van den prins van Talmont vriage. - Sie gaf mij hoop tot Albertine, maer sonder
fondement.

[82]
16/26 meert dingsdach is Vosbergen hier geweest, de heer Eck en heeft hij mij
bedanckt vanweghen Gelderlandt, gelijck oock alle de commiteerden vanweghen
45
het Ooverquartir van Gelderlant . - Graf van Solms, d'agent van Brandemburch en
veul andere officiren. - Verbolt sprack mij van de Lymers, seit dat prins Wilhelm sich
genegen laet schienen of hij Goch, de Duyfel en Nergena nu wil hebben, 'twelck
een saeck mit de Lymers iss van gelijcke natuir en op een fatzoen gegeven, soodat
ick noch hoop heb, en heeft mij gebeden prins Wilhelm daervan te spreecken, en
belooft mij van tijt tot tijt te adviseren, hoe het in Gelderlandt staet, en in die provintie
sijn debvoiren te doen tot goeden uytganck. - In den Raedt van Staet geweest. Alleen gegeten. Servient lang bij mij geweest, die mij seide sijn wedervaeren mit de
gecommitteerden van de Staeten-Generael, oock sijn cincere genegentheit tot de
vrede en van de coningin [Anna van Habsburg], versoeckende alleen de garanti om
des te seeckerder vrede te hebben, soowel Vranckrijck als wij, en om dat te
betoonen, seide hij, messieurs, bride-moy si court que vous peuvez, en tels pointz
que vous trouvez necessaires, et en qouy vous avez quelque schrupul. Ick seid
hem hij most die schrupul aen de Staeten wechnemen, dat het Vranckrijck geen
ernst wass vrede te maecken, en spraecken duydelijck en claer van sich te laeten
46
brideren ; hij bedanckte mij en seide hij soude het bij geschrift stellen op de beste
forme. - Mit Rummen gewandelt, die mij seide, dat ick most Albertine sien te krigen
om reden van het huys en van staet. Prins Wilhelm was swack; het kost gebeuren,
dat hij geen kinders kreech of storf, dan wass ick menschelijckerwijse de naeste
erfgenaem in alles, soowel in 't goet als in de scharge. Ick moet voorsichtich mit
prins Wilhelm te werck gaen; hij iss dangereux, en moet mijn best doen om Albertine
te krigen. - Mit H.H. gesproocken oover de garantie
45
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Zie hiervóór 1647, noot 40, pagina [73].
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en Fransche saecken; vond haer noch heel tegens de Francen ingenomen, alsoo
seer als te Bergen, voerende deselfde termen vanweghen S.H. persoon, en wass
heel voor de Spaensen, die haer de rau beklaecht hebben door Philippe Leroy en
47
een Pau mit lange mantels , dat H.H. heel aengenaem wass; had geen geloof in
'tgene Servient seide. Servient had H.H. groote voordelen gepresenteert en laeten
presenteren, om H.H. te gewinnen, doch sie iss teseer tegens de Fransen
ingenomen.

[83]
Servient begost mij oock van het interest van mijn huys te seggen en dat hetselve
in den oorloch meer aensien en respect en credijt hadde als in vreede, doch ick
antwoorde hem gantz niet daerop en liet het henengaen, of ick het niet verstonde.
- De heer Roorda bij mij geweest, vertelde mij het wedervaeren tuschen de
gecommitteerden van Haer Hoochmogenden en Servient, die noch niet gecontenteert
wass mit het voorstel van Haer Hoochmogenden, versocht nochmahls de guaranti
en seide men solde hem soo kort binden en brideren mit pointen vast te stellen, dat
de Staeten niet te vreesen hadden, dat Vranckrijck Spagniën oorsaeck sal geven
tot ruptur of dese landen wijder in oorloch te brengen of holden.
17/27 woensdach iss de heer André bij mij geweest, seide dat hij nae het testament
begost te soecken. - Roorda had hem gesproocken om Aetsma raetsheer te
maecken. - Beveren recommandeerde mij sijn soon tot captein mit presentatie van
sijn dienst en de stadt van Dordrecht. - Ripperda vertelde mij, hoe hij soo vrij wass
geweest mit den hertoch van Longeville en dat hij alles had weder terecht gebracht,
als hij niet wel wass tevreden geweest, klaechde oover Pau, Knuyt, Meynerswijck,
dat se Spaens waeren, d'andere neutrael, Nederhorst, Ripperda Frans. - De heer
Raetsvelt bij mij geweest, toonde mij veul vruntschap en genegentheit, wass op
vetter Hendrick gebeten. - Op 't hoff geweest; S.H. wass krancklijck. - Ick ginck mit
Obdam bij Ferens eeten, des avontz oock. Mit haer in H.H. huys geweest, dat besien.
- Vrau Korck iss bij mij geweest oover Deckers compagni.
18/28 donderdach Boschuysen bij mij geweest, seide mij dat hij en Viersen het
eens waeren mit Haeren en de munte tegens Jongstal, dat hem vreemt sal
voorkomen. - Is de heer van Somersdijck bij mij geweest, en wandelden van 8 uir
tot elf uir, spraecken van Albertine, van S.H. prins Wilhelm, dat hij most lanckmoedich
sijn en beleeft, niet haestich.

[84]
Van H.H. douari, daer bij 38 duysent gulden noch 15 iss gekomen, behalven noch
30 duysent gulden, die de drie dochters sullen hebben. - Hij sprack mij van Walta.
Ick sprack hem van Vosbergen saeck, alsoock van Iselstein, Swartzemburch regiment
te peerdt. Somerdijck seide, dat Haerlem, Leyden, Tergau goet genegentheit hadden
47

Een teken van diepe rouw. Ook de deputatie van de Staten-Generaal was in lange rouwmantels
gekleed. ‘Ende wierden voorts gecommitteert de heeren van Zoelen, Wimmenum, Stavenisse,
Reinswoude, Roorda, Ysselmuyden, ende Eyben, om dien namiddach de klocke vier uyren
met de lange rouwmantel te gaen, doen het officie van condoleantie aen sijne Hoocheyt prins
Wilhelm, over de doodt van wijlen sijn heer vader’. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI,
347.
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- Bij graf Hendrick gegeten, mit de groom gelacht ende gesongen; bij Kuyn geweest.
- Bij de vrau van Brederode gegeten, sprack mij van S.H. regement en hoe hij sich
behoorde te reguleren. - Seide dat in 't begin van S.H. saliger regering seiden se,
dat hij niet bequaem wass om te regeren, maer om de damess op te wachten.
Sprack oock van Haersolt en de heer van Brederode questie.
19/29 vridach meert een deel officiren bij mij geweest. In de kerck geweest. - Bij
Boschuysen, die mij seide S.H. saliger jonck sijnde, lang sliep, altemetz bij prins
Mauritz adt, meest thuys; sijn moeder [Louise de Coligny] regeerde hem eerst wel
wat, maer doe prins Mauritz doot wass en hij de regering had, gantz niet. - Op 't
hoff geweest, S.H. niet gesien. Bij Servient gegeten, wass van geen veul discoursen
aen taefel. Voer daernae mit mij nae Delft. In de koetz hadde men verscheiden
discoursen van Italiën, van Savoyen en de hertoch van Savoyen. - Ick ginck bij
Goethals, die mij seide dat, doe prins Mauritz storf, doe wass Leyden, Haerlem en
noch een stadt aen mijn heer vaeders sijde en stemden hem oock mede, doch mijn
heer vaeder hielt sich still, sprack niet om het gouvernement, en alsoo kreech het
S.H. saliger. - Hij vreesde oock, dat Hollandt, Zeelandt door haer verschil yet anders
in sin hadden alse seiden, en dat het wass om tijt te gewinnen om sich te bedencken,
op wat manir dat se S.H. in 't gouvernement souden besnoeyen, dat Rotterdam en
Alckmaer, daer S.H. de vroetschappen stelt, all daervan gesproocken hadden om
48
hem dat te ontrecken, 'twelck wel andere steden oock in sinn hebben .

[85]
Amsterdam schickte S.H. saliger wel oover een getal van 14, om 7 schepen daeruyt
te kiesen, doch die van Amsterdam teyckenden der seuven uyt die 14 mit titteltjes
die se wolden hebben, en daer ginck S.H. noit buyten, seggende de magistraet tot
redenen, wij hebben de andere seuven tot andere bedieningen van doen; en wass
S.H. altemitz quaet, werpende het geschrift wech, seggende, schrieft het gelijck se
het hebben willen. - Op 't hoff geweest, H.H. niet gesien. - Alleen gegeten des avontz.
20/30 saterdach bij de heer Roorda geweest, die mij seide de heer Servient noch
niet gecontenteert wass, dat Hollandt wel soo nae sal komen mit haer resolutie als
Vrieslandt, doch sonder verobligeert te sijn en uyt goede genegentheit tot Vranckrijck,
en geloofde dat deselfde resolutie de uytterste en laeste sal wesen daer Hollandt
49
toe te brengen sal sijn . - Hij seide mij Stricklandt gesproocken te hebben, die nu
kortz uyt Engelant wass gekomen, seide dat se den coninck noch eens souden
voordraghen om het Covenant te teyckenen; woude hij hetselfde niet teyckenen,
vreesde hij dat se een vreemde resolutie souden nemen tot Sijn Majesteits naedeel
en het Parlementz
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49

Enkele Hollandse steden spraken er dus openlijk over terug te keren naar de situatie van
voor de tachtigjarige oorlog, toen zij een vrije raadsbestelling had. Aitzema meldt dat
Noord-Holland graag had gezien dat Willem II een instructie zou krijgen, voordat hij tot kapiteinen admiraal-generaal - dus voordat hij de macht van het land (het leger) in handen had - zou
worden benoemd. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 348.
Over Servien schrijft Aitzema: ‘Met de heer Servien was men veel mael in conferentie, maer
men konde niet met hem voort komen, begerende de garantie generalijck, sonder limitatie.
Holland proponeerde in 't begin van April dat men behoorde de Spaensche plenipotentiarisen
te laten komen in Den Hage, Vrieslandt stemde mede daer toe, maer geen van de andere’.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 349.
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verseeckering. Stricklandt seide oock, dat de partie van de presbiteriënten stercker
50
wierde en wass als de independenten . Voorts wass Roorda heel cyvijl en beleeft,
en nam afscheit van hem. - André en Boschuysen. - Ripperda seide mij, hoe Bicker,
Keiser, Boreel soo ingenomen waeren tegen Vranckrijck, en als men yet voorbracht,
waeren sie als advocaten voor Spagniën, en veul van de steden van Hollandt, oock
eenighe uyt de ridderschap, Obdam, Van der Mijlen, Mateness. - Seide oock dat
S.H. de compagni behoorde te geven van Decker aen den soon van Beveren uyt
veele reden en oorsaecken, besonder in dese tijt en gelegentheit, daer hij vrienden
van doen had en noch nieu en versch in de regering quam, sonder bevesticht te
sijn. - Welder seide dat S.H. 3 miljoen 2 tonne gautz schuldich wass, had 307
peerden op de stall, most 2 tonnen gautz interest betaelen. - De heer van
Somersdijck seide dat prins Philips [Willem] en prins Mauritz testament beyden nu
uyt waeren en dat S.H. daervan kost disponeren nae sijn welgefallen, doch prins
Mauritz sijn testament iss van de heeren Staeten geregistreert, die executeurs van
51
hetselve sijn, N.B. - Des middach alleen gegeten en geschreven tot vier uiren .

[86]
Mit Obdam ende Keiser een lange conferentie ghehadt 4 tot 7 uir, en maeckte Keiser
een groot discours van alle tractaten mit Vranckrijck van 't jaer '30, '32, '35, '44 en
seide, dat de committeerden van Haer Hoochmogende alles wel geëxamineert
hebbende, besonder het 6 en 9 articel, kosten niet vinden dat desen staet aen
Vranckrijck meerder verbonden wass te garanderen als Vranckrijck selfs en in de
Nederlanden, begeerde op mij ick soude in Vrieslandt sooveul uytwercken, dat de
Staeten van Vrieslandt bij haere resolutie bleven en Vranckrijck niet meer volchden,
want Hollandt soude sich wel mit Vrieslandt voegen en haer resolutie naevolghen,
maer Hollandt, Zelandt, Vrieslandt mosten eerst vaststellen, dat men hem niet wider
verobligeert wass als in Vranckrijck en Neerlandt te garanderen; de rest van subsidie
oft seeckours wass uyt civyliteit en beleeftheit, goede genegentheit tot Vranckrijck.
Ick andtwoorde, naedat Keiser wel een uir had alleen gesproocken, mijnheer, om
U.E. te andtwoorden op hetgene hij mij voorgedragen heeft, soo sal het onnodich
sijn te verhaelen 'tgene U.E. van de tractaten heeft geseit; sal alleen seggen dat de
Edelmogende Heeren Staeten van Vrieslandt, examinerende de tractaten, oover
de garanti heel perplext waeren en sich heel bekommert vonden, hoe sij sich in
dese swaere en wichtighe saeck solden draghen, want sij sich vonden te doen te
hebben mit twe de machtichste coningen die daer waeren, den één haer allieerden
en vrundt, den anderen haeren ouden viant, die nu uyt noot goede woorden gaf,
52
doch sie trauden Spagniën niet, 'twelck de trèves van anno 9 heeft uytgewesen,
alsoock het seggen van Noirmond, die seide de coninck van Spagniën kost dese
landen noit quiteren; hij mocht het seggen, hij soud doch geen woort hauden. Sij
wilden Vranckrijck geern tot vrundt hauden en
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Deze mening ook bij Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 341-342.
Willem Frederik was zeer ontevreden over het testament van Frederik Hendrik uit 1644. Zie
hiervóór 1644, noot 7, pagina [26]. Aitzema merkt op dat Willem Frederik terecht ontevreden
was over het feit dat hij in het testament van Frederik Hendrik achtergesteld werd bij de
keurvorst van Brandenburg. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 350.
Dus 1609.
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Spagniën leech en buyte staet om haer quaet te kunnen doen in toekomende tijden,
want de heeren Staeten van Vrieslandt hebben geen goedt ooghe op Spagniën,
53
trauwen hem niet, vresen als hij sich erhaelt heeft, dat hij haer des te machtiger
weder sal aentasten. - Alleen gegeten. André om negen uir bij mij geweest. - De
cuhrvorstin gesproocken. - Juffer Grotepe seide mij in een schuyt ghehoort te hebben,
dat de Gronningers S.H. niet wilden hebben tot stadthauder, maer mij, dat S.H.
saliger mij ongelijck had gedaen, mij het gouvernement ontreckende, en hadden
54
niet wel van S.H. gesproocken . - S.H. heeft al twe cornels gemaeckt, graf Hendrick
en Cillegray. - Ferens seide mij, dat Montroos hier onbekendt wass, ginck nae
Vranckrijck, dat Sijn Majesteits saecken qualijck stonden, en riepen altemetz, alse
des conincks soon saghen, den hertoch van Jorck, dat iss ons coninck. - Spiring
gesproocken. - Hollant, Zellant, Vrieslant geven 82 in 't hondert, seide Keiser; als
die 3 provintiën één sijn, de andre moeten dan wel haer resolutie volgen.

[87]
En Vranckrijck dan gheen vrientschap mit ons hebbende, soo waeren dese landen
in een seer soberen en slechten staet, en als wij hem geen contentement geven,
soo sal hij dit landt tegen Spagniën niet garanderen, 'twelck dan wel beklaecht soude
worden; nu in 't begin heeft het geen noot, maer in toekomende tijden moet men
toesien, en dan sal het den last draghen, dan sal het te laet sijn sich oover de
55
precipetati te beklaeghen. - Aen de ander sijde seggen de heeren Staeten van
Vrieslandt, dat het heel nodich iss dat dese landen vreede hebben om veul reedenen,
want sie vinden dat de finantiën door den continuerlijcken en langduirigen oorloch
heel in disordre sijn en de provintiën verarmt, en daerom nodich sich te verhaelen
en aesem te scheppen. - Oock omdat se de occasie, die haer soo favorabelijck
gepresenteert wordt, niet willen versuymen en Spagniën bij sijn woordt te vatten
vanwegen sijn presentatiën, die dese landen heel vrie stelt en seit noit yetwess
darop te pretenderen sullen, oock omdat het beginsel van den oorloch iss om een
seeckeren en vasten vreede te hebben. - Ten derden begeren sie Vranckrijck soo
nae niet tot een buyrman, maer wel tot een vrundt en alieerden, en willen wel, dat
Spagniën swack en machteloos sijnde, tot een scheitsman blieft. - Ten vierden om
de religie, want Spagniën wechgejaecht sijnde, soo solde die redenen opholden,
dat onse catolijcken gespagnoliseert waeren, en souden Vranckrijck begeren dat
wij haer meerder liberteit gaven, 'twelck niet raetsaem iss, want anders souden se
lichtelijck de Francen bijvallen. Om dese redenen alle, seide ick, mijnheer Keiser,
begeren de heeren Staeten van Vrieslandt den vrede, doch een seeckeren, een
vasten en geduyrigen vreede, dat se niet licht weder in oorloch mogen komen, want
eens uyt den oorloch sijnde en wedrom daerin komende, soo sal het driemael
sooveul kosten als daerin te continueren. - Om een seeckeren vrede te hebben,
soo moet men Vranckrijck tot een vrundt en geallieerde houden en Spagniën leech,
of wij doen een misslach. Wat moite heeft men anno 1635 gehadt om hem in den
oorloch te brengen, en nu hij soo veul gemeriteert heeft bij de gemaine saeck, wil
men hem nu voor het
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Erhaelt: hersteld.
Zie hiervóór 1644, noot 10, pagina [27].
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hooft stooten. Dat kunnen de heeren Staeten van Vrieslandt niet goet heeten. Oock
iss hij mit Sweden soo machtich, dat hij sich noch al redoutabel sal maecken.

[88]
Keiser seide, de heeren Staeten van Hollandt sijn oock van die meining, dat men
Vranckrijck behoorde contentement te geven, maer hij wil niet, hij brengt alletijt wat
nuys en wil ons maer in den oorloch holden tot sijn profijt en onse schaede en om
56
de Spaensen heel wech te jaegen . Ick antwoorde, het iss te vresen, doch hij doet
groote eeden en beloften en presenteert sich te laeten brideren soo nae men wil,
om te toonen dat hij den vreede oprecht meent. Vraecht hem en spreeckt mit hem,
wat hij daermede wil seggen, dan sal men wel sien, of het sijne meining iss, en
verbindt soo nau als doenlijck iss, de heeren hebben doch gauwe en habyle luyden
genoech, laet se daerop speculeren en slaen sulcke nauwe conditiën voor, daermede
dat ghij kundt verseeckert sijn en niet soo licht weder in den oorloch gebrocht worden.
- Soo ginck dese conferentie af; daernae spraecken wij van het Ooverquartir van
Gelderlandt en recomandeerde haer die saeck heel serieuselijck, wat dienst het
soude sijn voor het landt, besonder voor de vijf provintiën die op de frontiren sitten
57
en den aenstoot van den oorloch eerst voelen moeten ; Keiser vreesde, dat den
vrede daerdoor soude achterblieven. Ick verseeckerde haer van neen en seide, als
de 7 provintiën eens sijn en het ernsthaftich eischen, soo sult ghij het krigen, maer
wil Hollandt niet, soo weet ick wel dat wij het niet krigen, want Pygneranda seide
verleden jaer al, waerom gaet het leger nae Venlo. Staet het daerop, wij sullen het
aen de Staeten geven en het heele quartir van Gelderlandt, doch ick sach wel dat
58
hij daer gheen... toe had. - Hij lass een brief van Pau, aen hem geschreven; Keiser
seide mit een haesticheit, ick heb Philippe Leroy noit gesproocken. - Oock seide
Keiser, ons leger sal dit jaer niet te velde gaen; Hollandt sal der altijt niet toe geven.
Willen de 6 provintiën te velde gaen, kunnen se doen; Hollandt sal niet een deut
betaelen. Ick seide, de andere provintiën kunnen niet te velde gaen, of Vranckrijck
most acht ofte 10 miljoen ooverschicken. Hij seide, sij hebben het selfs wel van
doen, want Servient heeft maer achtduysent gulden ontfangen tot sijn keucken in
de plaetz van sooveul tonnen gautz als men gesecht heeft. Des te minder sal hij
hier kunnen corrumperen in 't landt, seide ick.

[89]
Alsoo scheide ick van hem, hem recommanderende de saeck van het Ooverquartir
van Gelderlandt en hij mij de saeck van het vaststellen van niet meerder verbonden
te sijn aen Vranckrijck als in Vranckrijck te garanderen en Neerlandt. Dat wijder
geschach, wass uyt civiliteitt. Ick seide, mijn credijt iss weinich, mijn heeren
principaelen die sullen op de wichticheit van de saecke letten en den dienst van het
landt en een seeckeren en vasten vrede. - Ick seide oock, in onss landt sijn veul
van opinie, dat als het vrede wort, het land sal afslaen en de waeren. Keiser seide,
ick meine van neen, wandt wij sullen veul capitalen aflossen; soo krijcht de gemeinte
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Keizer iss heel quaet Fransch, goedt Spaens. Obdam oock, doch die sprack heel
weinich.

[90]
Bij André en Boschuysen geweest, die mij seiden dat de heeren van Hollandt bij
Roorda oock en hadden gecomiteert om sich mit haer te voeghen in het vastsetten
en niet geobligeert te sijn, Schaep bij André, Obdam, Keiser bij Boschuysen,
Stellingwerf, Ruis bij Roorda, en afscheit van haer genomen. - Bij Spiring geweest,
die mij seide dat de saecken mit Beyeren afgedaen waeren en dat het onvoorsichtich
voor dit landt wass sich niet te resolveren, want Sweden en Vranckrijck waeren heel
nae verbonden en geresolveert om den oorloch te continueren, als men haer geen
satisfactie geeft aengaende de garantie, en sullen een goet leger maecken van
Turaine troupen, Coningsmarckx, landtgravin [Amalie Elisabeth van
Hanau-Münzenberg], Gassion, en men seit sterck van Loraine mit de Francen
geaccordeert te sijn, behalven de afdanckte troupen van de Beyersche, die sullen
se op onse frontiren brengen en verderven onss landt. - Sweden eisch nu noch 3
ampten van den cuhrvorst van Brandenburch, 3 miljoen en een jaer lanck inquartirung
in het Rijck. - De cuhrvorstin gesproock, gelacht en gepraet, daernae alleen; claechde
seer oover Maucken, die sie noch niet mach lijden, seide mij dat se nu wel mit H.H.
stond. - André quam noch om 9 uir des avontz bij mij, sprack mij van Tancken, die
nu milder wass en civiler in sijn eisch, verseeckerde mij van sijn dienst en
correspondentie, oock die saeck van het testament nae te soucken.

[91]
21/31 sondach meert tweemahl in de kerck geweest, S.H. voor de eerste mael des
naemiddachs; hij reedt daernae door de stadt, riep mij om bij hem te sitten en den
graf van Solms niet, reedt door den heelen Haeghe, wass vrolijck en discoureerde
van Fransche, Duytsche, Italiaensche saecken. - H.H. voor den eeten genacht
geseit, die mij veul eer aendede, verseeckerde mij van haer vruntschap en goede
genegentheit en dat sij daerin soude continueren; oock seide H.H., dewiele het
ongeluck van S.H. overlijden haer ooverkomen was, soo begeerde se op mij ick
soude doch daerom mijn genegentheit tot haer niet veranderen, maer continueren
haer vrundt en diener te sijn, want sie wel wost dat ick haer alletijt genegen was
geweest. Ick seide, mevrau, ick hoop niet dat U.H. andere opinie van mij heeft, want
ick alletijt U.H. diener ben geweest; daerin sal ick continueren soolang ick leeve,
want ick ben U.H. diener niet geweeest om haer fortuyn, maer om haer goede
qualiteiten, deuchden, perfectiën en civiliteit die U.H. mij alletijt bewesen; als ick
anders dede, soo wass ick ondanckbaer en soude de memori van S.H. saliger te
cort doen, die U.H. soo geërt en geëstimeert heeft; daerom kan U.H. staet op mij
maecken van haer getrauwen diener te blieven. - Wij spraecken oock van de
Fransche saecken, en vond H.H. noch seer tegens de Francen ingenomen, meer
tot de andere sijde, wunste om de vreede, seide, leefde S.H. noch, de kleine
provintiën die souden sich soo breet niet maecken of sulcke staute resolutiën tegens
Hollandt nemen derven. Ick nam doe mijn afscheit van H.H. - S.H. weder incomende
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die hij mij alletijt gedragen had, te willen continueren; hij wass cyvijl tegens mij. - Hij
vertelde mij, hoe dat de heeren Staeten-Generael noch gedisputeert hadden om
hem een instructie te maecken, als hij in Haer Hoochmogende vergadering wass
gekomen, oock dat hij gealtereert wass om den eedt te doen, maer doe hij in de
59
vergadering wass gekomen, sweech een yeder still en hij deedt den eedt .

[92]
Hij seide, sij sullen mij noch een instructie maecken, maer ick vraegh er niet nae.
Ick seide, U.H. moet sommige steden aen de handt krigen door beneficiën, en die
sullen het wel beletten; andere uyt hoop van benefici sullen het oock naelaten. - Hij
seide mij oock, hoe Knuyt soo bang wass, dat hij geseit had, al wat mij mijn meesters
voorseggen, dat sal ick naeseggen, all willen se hebben, dat ick sal seggen dat wit
swart iss, ick sal het doen; en S.H. liet hem altemitz heel contrari seggen als hij van
tevooren gesustineert had. - Ick adverteerde S.H. van de practijcken van Hollandt
en Zeelandt en dat hij most intijts toesien, of sij solden hem onder dat pretexst handel
maecken en veul autoriteit benemen, en seide hem van Rotterdam en Alckmaer,
dat dy der al van gesproocken hadden. - Beveren gesproocken, die mij bedanckte,
dat ick sijn soon aen S.H. had gerecomandeert, verseeckerde mij van sijn vruntschap
en genegentheit, alsoock van de stadt van Dordrecht, hoopte dat sijn soon soude
captein door mijn recommendatie worden, daer hij mij de eenigste oorsaeck van
soud toekennen. Ick seide, mijnheer Beveren, mocht ick de acte teyckenen, U.E.
soon soud al captein sijn; 'twelck hem wel gevijl [geviel]. - Somersdijck seide mij
genacht, verseeckerde mij van sijn dienst en vruntschap, sprack mijn van Vosbergen,
en ick sprack hem van Swartzemburch. - Cuhrvorstin, vrau van Brederod, Albertine,
gravin van Hanau, vrau van Somersdijck, van Dona genacht geseit. - Ick ginck in
Armaveille huys mij vercleden en ginck om half negen op de waghen sitten, voer
nae Haerlem, waer ick te 5 uir dess morgens quam. - Ick seide S.H. prins Wilhelm
mijn wedervaeren mit Keiser en Obdam, die daer seer oover verwondert wass en
seide, die van Zelandt sijn soo heel niet eens mit Hollandt en sijn wat van een
differente opinie; daer hij mij kenniss van sal geven en schicken mij die van Zeelandt
haer resolutie.

[93]
22 meert/1 april maendach dess morgens om 5 uir te Haerlem gekomen, te acht uir
te Amsterdam, te neghen uir zeil gemaeckt, en quaemen des avontz bij Enckhuysen,
daer wij ancker wierpen.
23 meert/2 april dingsdach. Wij maeckten om 3 uir dess morgens seil, kregen
goede wint en quaemen te een uir naemiddachs te Harlingen, gingen de stadt heel
om mit de burgemeesteren en quaemen des avontz om half seuven te Lewaerden.
- De captein van het jacht iss een hubs cerel, heeft sich wel versocht, heeft in Indien
gedientt, in Vranckrijck en ooverall.
24 meert/3 april woensdach is Osinga bij mij geweest, recommandeerde mij sijn
saeck, seide dat hij in de derde stemm meinde te komen. - Ulb Aluva seide, dat
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mij de resignatie toe te staen. - Seide dat Osinga kuypte mit Lolcke Aisma en haer
suster, die door de griteni [Wonseradeel] herom liepen bij de bouren en lieten sich
kussen van de boeren op de mont en aen de armen. - Hij Ulb Aluva seide, dat
Hottinga voor Osinga wass en Walta en Tjalling Eissinga heel eens, en willen captein
Walta weder in Ulb Aluva griteni hebben. Botnia staet er oock nae, doch Ulb Aluva
had Sicksma geern. - In de kerck geweest. - Collonel Aluva claechde oover Ulb
Aluva, dat hij Sicksma weder in sijn griteni wilde tot gritman hebben, daer hij gheen
dienst kost af trecken, want hij noit volmacht kan worden, maer van Botnia wel, die
veul landt en vrienden daer heeft, en daerom had collonel Aluva in Ulb Aluva plaetz
Botnia. - Piter Walta heeft geseit, wil Botnia van de Aluva gaen, soo wil hij hem in
de stemmen helpen, soo niet, soo sal hij te[gen] Botnia sijn, 'twelck Botnia niet doen
wil.

[94]
De heer Donia bij mij geweest, liet mij eenighe brieven van Munster sien, van Pau
60
en de Spaenschen geschreven . - Mit officiren gegeten. - Bourum bij mij geweest,
seide dat Baerdt geseit had men most den landtsdach sluyten, wandt er niet veul
te doen wass als de saecken van Munster. - Bruinsma insisteerde noch op het
ritmeestersampt, die ick mit een dilatoire antwoort afschafte. - Vosbergen gaf mij
de brieven van S.H. - Jongstal vertelde mij dat oock van Walta gesecht te hebben
tegens de Aluva te willen gaen. Jongstal wass oock voor Botnia. - Hij seide mij oock,
hoe se te Gronningen soo quaet op S.H. tevreden waeren en dat het haer leedt
wass de survivantie wechgegeven te hebben, die sommighe nu wel in dispuyt solden
willen trecken, alse dorsten ofte dat haer yemantz daervan aensprack. - Ick seide
Jongstal wat mij Boschusen van het kuypen in Het Bildt geseit had, dat hij, Haeren,
Viersen eens waeren.
25 meert/4 april donderdach iss cornel Aluva bij mij geweest, die mij seide dat se
weder doende waeren geweest mit de compagnie van Vosbergen en dat Hessel
Roorda daer een resolutie wolde tegens genomen hebben, 'twelck Dauwe Aluva
belett had mit sijn vrunden. - Hij seide dat Ulb Aluva begost nu wat te luysteren om
Sicksma te laeten vallen en Botnia weder tot gritman in sijn eighen griteni te
maecken. - De heer Crack, die beloofde mij Vosbergen ritmeester te maecken; vond
hem noch heel wel tot mij genegen, alsoock om Ulb Aluva gritman in Wonseradeel
te maecken, maer hij klaechde oover Bruinsma, dat die wolde de compagnie te
peerde tot recompensie van Ulb Aluva hebben. - De heer Nijs bij mij geweest oover
Liauckema en Camstra process, en sullen de heeren raeden provinciael gereet
wesen tegen maendach toekomende over acht daghen 5/15 [95] april, om alsdan
het process te expediëren en te stemmen tot afdoeninge. - Glinstra de griffir
verhaelde mij 'tselfde oock. - Alleen gegeten. - De heer Baerdt gesproocken en hem
nochmahls gerecommandeert de persoon van Vosbergen, omdat het Sijn Hooheitz
laeste teyckening iss geweest, die sijn best dahrin wilde doen. - Hottinga beloofde
mij desgelijcken. - Hessel Roorda van Eissinga oock, seide, transeat voor ditmahl
cum ceteris erroribus. - Juckema, Saeckema bij mij geweest om haer process mit
die van Franycker. - Secretaris Scheltingha seide mij, dat de heeren Staeten niet
bijeen waeren, en behoefde niet booven te komen. - Ulb Aluva klaechde oover
Bruinsma, badt mij ick soude Bruinsma
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spreecken en disponeren hem anders, want hij de compagnie peerden doch niet
krigen kost, doch woud hij niet, soo solde ick Bruinsma seggen, dat de heer Aluva
dan het transport niet solde pretenderen en vinden het niet goet van Bruinsma, die
volgens acte anders belooft en verbonden wass. Ulb Aluva begost Sycksma laten
te vallen en wil Botnia nu wel hebben tot gritman in sijn griteni. - Hij klaechde oover
Walta, dat die mit Tjalling Eissinga soo hart liep. - Ytsma seide mij, dat Ulb Aluva
had geseit, als ick woude, soo wolde hij Vosbergen ritmeester maecken; dat had
Crack, Gemmenich oock gesecht; wass noch seer tot mij geneicht, maer hij had
oock gehoort, dat Bruynsma wolde de compagnie te peerdt hebben. - Tjalling
Eissinga lang bij mij geweest, die mij wedrom begost te spreecken van de
voorgaende correspondentie [96] en hoe leedt dat het hem wass, dat hij soo tegens
61
mij had geloopen in de saeck van Lewarden , begeerde ick soude het vergeten.
Ick seide, mijnheer, men moet de gepasseerde dingen niet meer gedencken. Hij sprack van Tjerd Aluva griteni, wy dan Ulb Aluva griteni soud weder hebben. Ick
seide, mijnheer, dat weet ick niet, Ulb Aluva heb ick Tjerd Aluva griteni belooft,
sooveul aen mij iss, dat doe ick alle werelt, gelijck U.E. aen Sjuck Burmania,
Grovestein gesien heeft. Wil mijnheer off sijn broeder [Hessel Roorda van Eisinga]
hetselfde oock doen, ick ben bereit om de heeren te dienen; doch hij bedanckte mij,
hij woude het noch selfs bewaeren. - Op 't lest seide hij, hoe sal het mit Ulb Aluva
griteni gaen. Of Walta neef en noch een Walta derin quam in de stemming neffenss
Botnia, wie sal het dan hebben. Ick seide, ick heb daer noch niet op gedocht. Tjalling
Eissinga seide, als het Botnia niet krijcht off yemant die tegens de Aluva gaet; soo
wass hij wel tevreden, maer soo het Botnia krijcht off yemantz die mit de Aluani
gaet, soo waeren sij der heel achter en sagen wel, dat ick de heeren van Eissinga
hateden. Ick seide, mijnheer, men moet dan sien hoe het gaen sal; de tijden kunnen
veranderen. - Hij sprack mij, hoe het te may mit Fockens en Hans Lijckelma gaen
sal, of hij mit haer in correspondentie soude kunnen gaen; hij woud heel getrau sijn.
Ick seide, mijnheer, ick heb Fockens en Hans Lijckelma lang niet gesproocken, wil
het mit haer ooverleggen, maer ghij most mij vast staen en bedrigen mij niet, gelijck
mit de heer Crack. Tjalling Eissinga seide, hoe leedt mij dat iss, weet ick am besten
en wat ick daerom geleden heb en wy daer oorsaeck af iss, dat weet ick wel, doch
het iss mijn eigen schult, seide hij. Ick had selfs moeten wijser geweest sijn, maer
sal in [97] toekomende in sulcke faulte en labirinte niet meer vallen. In 't scheiden
recomandeerde hem de saeck van Vosbergen en dat het S.H. laeste wille iss
geweest, of hij het bij sijn broeder wilde recommenderen, dat de heeren Staeten
het nu toelieten om aen Vosbergen te geven voor het laeste mael; hij nam het
gewillich aen en schickte mij dien avont noch de brief van S.H. aen de heeren
gedeputeerden, alsoock de commissie van S.H. saliger. - Tjalling Eissinga iss heel
tegens de Aluvani ingenomen ende bang en daerom soeckt hij mijn vruntschap,
want hij vreest dat de Aluva haere banden vast krighen en jaghen de Eissinga uyt
het Collegie ende regering.
26 meert/5 april vridach iss de heer Bruinsma bij mij geweest, dien ick seide dat
Ulb Aluva begeerde, dat hij hem sijn begeren van het transport soude toestaen; hij
seide,
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ick sal het in consideratie nemen. Ick seide hem, mijnheer, mij dunct dat ghij dat
niet behoort op te holden om redenen, want ghij hebt het aen Sjouck Burmania
gedaen, veul meer behoort ghij het aen Ulb Aluva te doen; wat de compagnie te
peerdt belangt, die kundt ghij niet krigen, want de edelluyden lijden dat niet; op die
reden beloofde hij mij Ulb Aluva contentemen te geven. - In de kerck geweest. - Op
't Landtshuys geweest, alwaer ick de saeck van Vosbergen in 't Mindergetal heb
voorgestelt en gerecomandeert, omdat het S.H. saliger laeste teyckening iss geweest,
off Haer Edelmogende niet gelieven in de consideratie van S.H. diensten sijn laeste
wille te achtervolgen ende in 't werck te stellen. - Soo hebben Haer Edelmogende
geresolveert, dat om die redenen sie ditmael S.H. teyckening souden achtervolgen,
maer niet meer en schrieven daeroover nu aen S.H., dat hij gelieve dit in danck aen
te nemen, doch dat in toekomende tijden 'tselfde niet meer sal toegestaen [98]
worden ofte goedtgekent, want de heeren Staeten wolden de provintie haer recht
voorstaen. Ick bedanckte Haer Edelmogende voor die eer aen mij bewesen, dat se
het op mijn versoeck hadden afgedaen, 'twelck soude soucken wedrom te verdienen.
- Ulb Aluva schreef mij en versocht mij op het Collegie te komen vanweghen de
griteni [Wonseradeel], doch ick kost niet, bleef in het Mindergetal. - Ick hoorde
rapport doen op eenighe pointen, en kregen de extraordinariss troupen een derde
part van haer achterstelling. - Mit collonel Aluva en major Swartzemburch gegeten.
- Ulb Aluva bij mij geweest, die mij bedanckte dat ick Bruinsma had gedisponeert
om de griteni van Wonseradeel op Ulb Aluva te helpen ooverdraghen, badt mij om
acht uir op 't Collegie te komen. - Een man van Copenbruck gesproocken, seit dat
de vijf dorpen aen één sijde van het vleck leggen, datter gheen ander nering iss als
62
brauwers en wel 30 brauwerijen, brauwen niet als bruyhaen . - Casembroot en de
schout van De Haghe sijn hier gekomen.
27 meert/6 april saterdach heb ick rijden wandelen. - Joncker Unia seide mij, dat
hij meinde dat Jepema en Glinstra voor hem souden sijn etc. - Op 't Collegie geweest,
alwaer de compagnie van Vosbergen wiert vergeven en de resignatie van Tjerd
Aluva geaccordeert en Krack mit Bruinsma commissariss gestelt. - Mit enighe
edelluyden gegeten. - Mit de calesch wesen wandelen. - Avontz mit Casembroot,
de schout, Herema gegeten. - Frens seide mij, hoe het te Cleef soo slecht en poover
toeginck en wat mangel van gelt daer wass.
28 meert/7 april sondach tweemael in de kerck geweest. - Boschuysen seide mij,
dat Hollandt soo wijt gekomen wass als Vrieslandt neffens de garanti, doch Servient
63
had het niet aengenomen .

[99]
André schreef mij datselfde en seide, dat 8 steden in Hollandt begosten sich aen
te stellen, oft se sich tot de garanti souden verclaeren, doch Amsterdam wasser
noch heel hart teghen en wolde op generley manir te velde gaen. - Bij juffer Aluva
geweest. - Colonel Aluva seide mij, dat sijn broeder in alle dinghen mit mij eens
soude sijn, als ick hem maer liet haelen, oock dat Ulb Aluva sich nu beter tot Botnia
liet geneghen sijn. - Mit Casembroot, Herema avontz gegeten.
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29/8 maendach ben ick nae Blije geweest mit Herema en Jongstal, dess avontz bij
64
Jongstal gegeten en mijn spijs laeten haelen, mit Pymoy gewandelt, 3 goutgulden
in 't huys gegeven.
30 meert/9 april dingsdach d'ingenieur Paul gesproocken. - De heer Walta oover
sijn questie mit Walteri, wil in het Hoff audiëntie hebben. - De ritmeester Weyer
wegen sijn quaede betalinge. - De heer Nijs gesproocken weghen Walta audiëntie
in 't Hoff, badt mij mit Walteri te spreecken. - Claechde mij oover eenighe venen te
duir gekoft te hebben. - Casembroot badt mij Haringsma te spreecken weghen
afdoeninge sijner proceduren, will het op vijf raetsheren setten. - Mit Casembroot
en den balliou alleen gegeten, van de vrede gepraet en van de vrijheit, hoe dat die
misbruyckt wordt bij sommighe regeerders en burgemeesters van de steden tot
groote tiranni van d'ingesetenen. - Haringsma, die seer oover de jonge Baerdt en
sijn secretaris onwettelijckheeden klaecht. - Bockema van IJlst gesproocken, die
mij seide van den vroetsman; ick seide, die ick gerecomandeert heb, die sal ick
meinteneren; 'twelck hem vreemt voorquam. - Een predicant van Harlinghen bij mij
geweest, om kenniss te maecken en om te praeten, seide dat alles nu wel stonde
in die stadt, waeren heel gerust en vreedtsaem. - Ick klaechde oover somighe in
Hollandt, die soo goedt Spaens waeren, dat het twe, drie menschen doen, en als
het daernae qualijck geluckt, soo iss het te laet te beklaghen, en dan loopen se
[100] uyt het landt in vreemde landen en steden, en dan moeten de vreemde comen,
waghen heur goedt en bloet voor het landt, en als het dan in vreede iss, soo komen
se weder en willen het grooste gesacht hebben, want voor 70 oft 60 jaeren liepen
de luyden nae Embden, Hamburch, Engelandt, en sijn der veul in ballingschap
gebooren. - Ick seide oock van Bickers harde regering, 'twelck een tirannie meer
gelijckt als een wel bestelde regering. - Ick heb Walteri gesproocken en gebeden
Walta te spreecken, om voor te komen, dat hij niet in den Raedt [Provinciaal] quam
neffens Walta in 't disputeren, 'twelck hij doen wilde. - Bourum gebeden de resolutiën
te doen teyckenen van de heeren van de steden, alsoock om te letten, dat de
resolutie aengaende de extraordinariss troupen wierde gesett op een derdendeel
van haer qouta. - Alleen gegeten, mij gesmeert.
31 meert/10 april woensdach in de kerck geweest. Gauma bij mij geweest. Walteri seide dat Walta had geëxcuseert hem te spreecken, sprack daernae van
Swartsemburchs baronnieschap in Duytzlandt. - Haeren bij mij geweest en gegeten
mit Casembroot ende Herema. - Ick ben rieden wandelen tegen den avontz. - De
balliou van Den Haech seide mij, dat Den Haghe groote privilegiën had, kost doch
niet in de Staeten van Hollandt komen, dat hij prins Mauritz wel gekent en dickwils
gesproocken had. - Solliciteurs uyt Den Haghe.

[102]
[15 april] het proces van Camstra en vrau Martena afgedaen. - [26 april] vertreck
ick nae Den Haghe.

[103]
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1/11 april donderdach de heer Nijs gerecomandeert de saeck van de heer Walta,
om die aen de heeren van den Hoove voor te stellen, opdat de heer Walta mochte
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audiëntie verkrigen. - Alsoock dat de heeren geliefden maendach om seuven uir
booven te komen, opdat het process van Liauckema en Camstra in één cessie
mocht afgedaen worden. - De heeren hebben mij door de heer griffier Glinstra
wederom laeten seggen, dat se de heer Walta gheen audiëntie en kosten geven,
omdat het gheen gebruyck en wass. - Aengaende het ander wolden se om seuven
uir booven komen en sijn [zien] of men de saeck kost afdoen. - Bourum seide dat
Hottinga had geseit, Osinga iss in de stemmen en hij moet grietman wesen van
Wonseradeel, het kost wat het kost. Wij sullen het raetsheerschap deraen waghen,
het curateelschap in Tjerd Aluva plaetz, jae selfs mijn gritenie. Wij moeten de
hoochmoet van Ulb Aluva nedersetten van onss prinsjen. - De heeren van de steden
hebben veul resolutiën geteyckent. - Aengaende het derdepart van de militie der
extraordinariën troupes, dat iss vastgeset. - Hasius lang bij mij geweest, seide mij
oock van de onwillicheit der Omlanden tot S.H. - Caesembroot en den baillou sijn
vertrocken. - Nijs bij mij geweest, ritmeester Wijers. - Hemmema bij Walta geschickt,
om hem rapport te doen van Glinstra seggen, 'twelck hem vreemt voorquam en heel
qualijck nam.

[104]
Mit Hemmema alleen gegeten, sprack mij veul van des graven van Oost-Vrieslantz
plompheit. - Te begraffeniss geweest mit burgemeester Beima, daer heel weinich
vrunden waeren. - Sicco Grovestein sprack mij van het raetsheerschap, oock van
de ligue guaranti, daer hij sich toe liet genegen sien, badt mij bij hem ten eeten. Ulb Aluva seid mij, dat Tjerd Aluva, Ulb Aluva en een eigenerf in de stemmen wahren
en Osinga niet, die maer 5 dorpen had, badt mij om afdoening. - Ick sprack hem
om Grovestein raetsheer te maecken, daer hij eerst niet aen wilde, doch doe hij
sach dat ick daerop insisteerde, gaf hij het beeter koop en liet schienen, of hij het
doen wolde mit fatzoen en behendicheit, willende Klinckebijl en Tomae niet stemmen
en Hottinga en Burmania doctor Solckema niet stemmende, kost hij sich retireren.
- Hij seide dat Hottinga en Burmania allebey gelt souden geniten van de twe
advocaten. - Ick seide hem Wonseradeel, Grovesteins, Jan Aluva, Botnia soude
wel bijeen komen; hij liet sich aengaen of hij niet vreemt daeraf wass, sijnde niet
wel op Hottinga tevreden, en als Syksma wil, soo kan Hottinga gheen volmacht
worden.
2/12 april vrijdach is de heer Osinga bij mij geweest, seit dat hij 13 dorpen heeft
en noch vier in dispuyt, meint in de stemmen te sijn, begeert ick soude neutrael sijn.
65
- Hij seide mij hem wass aengeboden alletoos gedeputeerde te... en noch andere
saecken, als hij woude Aisma collonel maecken, doch hij stembde Oenema.

[105]
Trijntje-moy [Entens] sprack om een tracktement. - Piter Greoltz bedanckte mij, dat
ick haer te IJlst had gheholpen mit den vroetzman. - In de kerck geweest. - Op het
Landtshuys, daer mij wierd geseit, dat Tjerd Aluva gisteravondt om acht uir wass
gestorven, dat Ulb Aluva handel sal maecken en Osinga in de stemmen brengen.
- De heeren van het Mindergetal hebben bij mij gegeten, en haer bedanckt Vosbergen
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vond haer geneghen tot de generale garantie, en soude mit weinich moite daertoe
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komen, doch ick heb het nu niet willen urgeren om redenen en omdat de heeren
Keiser, Obdam het op mij begeerden in Den Haghe. - Donia bij mij geweest, wil niet
vertrecken sonder gelt nae Munster voor onderholt. - Osinga badt mij om mij neutrael
te holden, om niemantz van de heeren gedeputeerden te spreecken aengaende
Ulb Aluva; ick seyde, ick sal hem stemmen, doch niemantz spreecken. - Ulb Aluva
quam daernae oock, badt mij om afdoening; ick sprack hem van Botnia, daer hij
nae begost te luysteren, alsoock van Grovestein tot raetheer, gaf mij goede
andtwoordt en oopening. - Ick ontboodt Grovesteins, die mij bedanckte, en seide
hem, ghij moet mit Tjalling Eisinga, Jan Aluva eens blieven. - Dess avontz om neghen
uir kompt Grovestein noch bij mij, seit Ulb Aluva gesproocken te hebben, die hij
passelijck vond en seer gebeten op de heer Hottinga, woud van Sjouck Burmania
niet, die hem had belooft het gedeputeerschap te continueren.

[106]
3/13 april saterdach Bourum bij mij geweest om eenighe teyckeninghen. - Ipe Dauma.
- Dauwe Aluva sprack mij om Botnia grietman te maecken; ick seide, stuirt Ulb Aluva,
dan iss het gedaen; hij wass heel wel en presenteerde mij sijn dienst. - Ulb Aluva
sprack weder van afdoening van de griteni [Wonseradeel]; ick seide hem, ick ben
gereet, als de heeren gedeputeerden booven komen, ick doe het mit. Ghij moet
Haersma hebben; Haersma sal wel wesen. Ick sprack hem van joncker Botnia en
66
wonde heel veul op hem ; hij gaf sooveul te verstaen als dat hij het doen wilde. Oock van Grovestein en Tjalling Eissinga; hij seide, als Burmania derin kan comen,
soo iss het wel. - Haersma, horende mijn meinninghe, wass gereet om Ulb Aluva
te stemmen; als hij Talling Eissinga de gedeputeerde had gesproocken; kost hij
voor de middach niet, woude hij om 5 uir des avontz. - Mit catolijcke edelluyden
gegeten. - Haersma quam naer den eeten, seide mij, als ick gereet wass, wolde hij
om vijf uir op het Collegie de heeren gedeputeerden vergaderen; ick seide van jae.
Voortz seide hij, dat Eissinga had geseit, gaet uyt de stadt; maer hij woud niet. Aluva had hem geseit, doe Oenema gritman wierde, doet ghij het niet, soo ben ick
en de mijne verloren, want alsdan ghaen de Wolden mit de Eissinga, en dan binnen
de Aluva heel der buyten gesloten. - Tjalling Eissinga de gedeputeerde seide tegens
Haersma, dat ick de onder bin, daer bindt ghij en Oenema schult aen; en wass heel
quaet op Haersma; die holt het mit Aluva en declareert [107] sich nu, dat de
teyckeninge een ende heeft. - Eissinga seide, Boulens iss een Aluva-man; soo
hebben wij niet op Haersma. - In de kerck geweest tot de voorbereidung des
nachtmahls. - Om vijf uir op 't Collegie gegaen en de griteni aen Ulb Aluva gegeven
mit de heeren Haersma, die president was, Bruisma, Crack; Tjalling Eissinga quam
als wij gestemt hadden, seide of een doot man mit in de stemmen wass; wij seiden,
Osinga iss in de derde stem geweest in de plaetz van Tjerd Alua. - Wesen wandelen
daernae. Flamings wedue 20 gulden doen hebben.
4/14 april sondach dess morgens in de kerck geweest, het avontmael ontfangen;
nae middach oock in de kerck. - Vrau Martena bij mij geweest om haer process. Ebinga en Paffenroy oock om het process, sijnde borge. - Mijn Duytzse brieven
gelesen. - Heel

66

Wonde heel veul op hem: bewerkte hem zeer.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

365
alleen gegeten en mij geprepareert tegens morgen, om het process van de heeren
Camstra en Liauckema af te doen, en het bij geschrift gestelt.
5/15 april maendach ben ick om 7 uir op de Cantselerij gegaen, alwaer de heeren
waeren die oover het revijs van Camstra en Liauckema mooghen sitten, Nijs, Viersen,
Jongstal, Saeckama, Haringsma, Glinstra, Jepema, André; naedat het gebedt
gedaen, begost de jongste raedt sijn advijs en soo op de rije tot mijn advijs toe, en
heeft de vrau Martena de possesie ghehauden, en sijn de heeren van de Hoove bij
de sententie van anno 1618 gebleven ende gepersisteert, en duirde het tot half
twaelf. - Alleen gegeten mit Maree. - Vrau Martena iss bij mij geweest en heeft mij
bedanckt, dat sie soo goede uytkompst van haer saecken heeft ghehadt. - De
gerichtschultess [Abraham Isbrandi Mellinga] seide dat 2 misdaders solden gepijnicht
worden volgens sententie van den krigsraet.

[108]
Bourum lang bij mij geweest, seide mij hoe dat Hessel Roorda van Eissinga en
Hottinga soo quaet waeren geweest, als Ulb Aluva de griteni van Wonseradeel
kreech. - Eisinga: ick ben blijde, Sijn Excellencie weigert niemantz de ooverdracht,
soo kan ick de mijne oock eens ooverdraghen. - Bourum seide, hoe Saeckema soo
quaet op Bellanus wass en soo op hem schimpte. - Unia presenteerde mij een
peerdt vanweghen mevrau van Martena, doch ick sloech het aff. - Ick adt alleen mit
Maree des avontz en lass mijn Duytse brieven.
6/16 april dingsdach ben ick 's morgens te peerdt rijden wandelen. - Secretaris
Scheltinga liet mij de brief sijn [zien] die vanwegen de Staeten van Vrieslandt ahn
de heer Roorda soude gaen, daerin stond dat dese provintie S.H. niet langer willen
toestaen de Schotten, Francen en Engelse compagniën. - De gerichtschultus seide
mij, dat een soldaet wass gecondemneert te hanghen, en sal de justici als morgen
geschieden. - Mit officiren gegeten. - De heer Roorda bij mij geweest, toonde sich
off hij voor de garantie wass, doch ick gelooff hem niet. - Sprack van Vranckrijckx
swackheit en dat se den oorloch niet langher souden kunnen staende hauden uyt
mangel van gelt. - Toonde sich sehr genegen op onsse sijde en voor ons huys, sijn
oude praet; sijn neef kompt hier. - Den man van Copenbrug gesproocken. - Herema
gesproocken. - Mit Herema gegeten des avontz. - Mit juffer Epema gepraet,
gewandelt.

[109]
7/17woensdach quam Scheltinga bij mij, seide mij hoe dat de heer grietman Oenema
soo subijt ooverleden wass, begeerde mijn stem tot de griteni voor sijn soon
d'ontfanger en Runia. - Crack quam oock bij mij, seide mij desgelijcken, badt mij
oock om mijn stemm en om de substitutie. - In de kerck geweest. - Op 't Collegie
gegaen, waer de substitutie op Crack wiert vastgesett en op Tjalling Eissinga van
Marsum voor Ulb Aluva griteni. - Der iss een soldaet gehanghen door de crijchsraet.
- De capteins wierdt 100 gulden tot peene gesett die moetwillens uyt de crijgsraet
bleven. - Raetsheer Saeckema bij mij geweest, sprack mij van de predicant en Une
Roorda. Oock seide hij mij, hoe dat Homme Camstra hem soo quaelijck en
ongehauden bejegent had oover het afdoen van het process tuschen Camstra en
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bij mij gegeten, waeren vrolijck. - Nae den eeten rijden wandelen en beyegende
Jongstal; mit hem gevaeren, des avontz daer gegeten en vrolijck geweest tot 12 uir
toe; Py-moy wass daer oock, wass heel cyvijl en beleeft, gaf mij een lindtje.
8/18 donderdach lang geslaepen. - Walta bij mij geweest, claechde oover de
heeren van den Hoove, dat se hem audiëntie geweygert hadden, wil schrieven
tegens Walteri. Sprack nae sijn oude gewoonte. - Douwe Aluva sprack mij oover
Botnia, dat hij die geern tot grietman had, doch klaechde oover Ulb Aluva, dat die
Sicksma wolde hebben. Ick seide, Ulb Aluva heeft ongelijck, doch brengt Botnia in
de stemmen.

[110]
Haubois seide mij, hoe dat se soo hardt cuypen in Ulb Aluva griteni en meinen drie
te brenghen, twe Walta en Tjalling Eissinga van de Raedt. - Tjalling Eisinga had
sich oover mij beklaecht, dat hij mijn goede gratie quijt wass en die niet weder kost
krigen ende daerom onder leggen mit sijn vrunden. - Seide oock van Sjouck
Burmania, dat Juckema van Cataryne Entess heel qualijck sprack, wat Oenema
weleer gedaen had. - Walteri had geseit, ghij bendt oorsaeck van Aluva en Kuycks
doot; wilt ghij den 3 derbij leggen. - Veul brieven gekreghen van André en Somerdijck,
die gelesen. - Heel alleen gegeten. - In den hoff gelesen. Mijn Duytse brieven
afgedaen, rijden wandelen. Jongstal beyegent, die op 't Bildt wass geweest, doch
niet gesproocken. Mit Haeren ende Mauryck gegeten, gewandelt op de wall. Inthema bij mij geweest, ginck nae Worckum. - De oude Baerdt wass heel quaet
oover Crack en klaechde seer oover de substitutie die hij had aengenomen, die
Baerdt toequam, omdat het alletijt gebruyckelijck iss geweest, dat die grietsluyden
Oenema, Baerdt malckanderen hebben gesubstitueert geweest. Ick leide all de
schult op Crack, en scheiden wij goede vrunden.
9/19 april vridach in de kerck geweest, brieven van Munster gelesen. - Doctor
Wijckel sprack mij aen weghen de griteni in de Wolden [Schoterland] voor sijn
persoon. - Ick ginck bij de heer Walta eeten ongebeden, waer juffer Ebinga wass
en juffer Haeren en Viersen oock ongebeden quaemen; waeren den geheelen dach
vrolijck en aten des avontz bij Hemmema, daer vrau Martena oock quam. - Juffer
Hannia, Burmania waeren quaet op juffer Haeren, omdat sie des naemiddachs niet
bij haer quam.

[111]
10/20 april saterdach dess morgens rieden wandelen mit mijne peerden nae Cornjum.
- De heer Bourum bij mij geweest, seide mij datter een landtsdach was uytgeschreven
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tegens dingsdach oover de Munsterse brieven hier gekomen . - En de catolijcke
edelluyden bij mij gegeten. Hommo Camstra liet mij seggen hij woude niet meer bij
mij eeten, ick maeckte hem de soppen all te vett; hij iss op mij quaet, dat hij het
process verloren heeft. - Scheltinga brocht mij de brieven van Munster, seide dat
den ontfanger Scheltinga, Runia en een bijsitter in de stemmen solden commen,
Crack niet, iss te seer gehaet en gevreest. - Andringa de gritman recomandeerde
mij één die Helema heet, die oock in de stemmen meint te comen; oock meint hij,
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dat Hans Lijckelma in de stemmen solde comen. Ick seide, mijnheer, ick vreese,
dat door dese griteni [Schoterland] scheuring sal komen in de Wolden, ick
recomendeer u de
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eenicheit ende vreede. - Ick reedt mit Herema uyt en reede neffens de koetz van
vrau Jongstal tot Hallum praeten, sprack Sippke Burmania, Herema, Haeren; aeten
bij mij. 11/21 sondach in de kerck geweest; Reichman afgeveerdicht. Ick ben door
Godess segen ende genaede soo wel als ick in lange tijt geweest ben; ick hoop
onse Here Godt sal mij daerbij erholden, dien ick voor die genaede en alle anderen
danckbahrlijck daervoor sal dienen mijn leeven lang mit gedachten, woorden en
wercken mijn leeven lanck, sooveul in mij iss. Godt doe mij sijn genaede en segen
daerbij, dat ick in dit voornemen mach volherden. - Naemiddachs weder in de kerck
geweest. Mit Potter en eenighe officiren gegeten. Nae de predicatie om de stadt
gewandelt, bij juffer Hannia geweest en accordt mit de juffer gemaeckt om
maendachs uyt te vaeren nae Wommels bij grittman Grovestein.
12/22 april maendach de min genacht geseit, freulen Anna van Portegal een
boeck en hondt vereert en geschickt. - Mit de juffers om half negen uytgevaeren,
juffer Eissinga te Marsum mitgenomen, te half één te Wommels gekomen, alletijt
door goede weyden rijdende en fray goet landt, daer gegeten, wel getracteert
geweest en vrolijck geweest; [112] een deel van onss geselschap wass droncken.
- Juffer Hannia seide mij van gritman Hottinga dochter, dat se sich woude op het
hoy verhangen en wierdt door d'assestent belett. - Des avontz quaemen wij om acht
uir tehuys; ick adt mit Haeren, en brocht mij Welefelt een brief van S.H., die ick
dingsdach weder affeerdighe ende beantwoorde weghen eenighe saecken.
13/23 april dingsdach heb ick Hans Lijckelma gesproocken, die mij seide dat
Krack van de griteni [Schoterland] desisteerde en recommandeerde sijn persoon.
Ick seide, ghij moet Fockens hebben, als ghij die krijcht, soo gaet ghij vast, maer
om Fockens te hebben, moet ghij Hellema, Teyens [schoon]soon, weder in de
stemmen brenghen in u griteni, soo sal het Focken seeckers doen. Hans Lijckelma
quam der niet geerne aen, doch als het anders niet sijn kost, dan solde hij sich
laeten geseggen, vermerckte ick wel, doch tegens sijn borst; hij was voor doctor
Wijckel en soud mij laeten weten Krackx wedervaeren mit Fockens. - Ick vermaende
hem mit Fockens eenich te blijven en malckander vice versa t'accomoderen. 68
Brieven van André gekreghen aengaende de vredehandeling ende Pau sijn rapport .
- S.H. mit Welefelt geantwoort, die om 2 uir iss vertrocken, naedat hij mit mij gegeten
had en mij S.H. en H.H. leeven beschreven.
- De heer Abraham Roorda bij mij geweest, sprack van de garanti, om sich mit
Hollandt te accomoderen; ick seide mijn redenen ter contrariën en dat men niet
alleen op het present moet sijn [zien], maer op het toekomende en dat men gheen
69
vreede behoort te maecken buyten Vranckrijck .
Mijne redenen waeren, omdat, als wij vreede maecken buyten Vranckrijck, hij den
oorloch mit Spagniën continuerende, soo sullen de beyde croonen den oorloch
moede worden; dien moede sijnde, sullen se vreede maecken ende aliantiën
tesaemen en
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voegen haere waepenen tesaemen uyt haet van de religie, Spagniën vanweghen
den auden haet en Vranckrijck uyt spijt, dat wij buyten hem hebben vreede gemaeckt;
sullen ons dan aentasten, en dan hebben wij mit groote en machtighe luyden te
doen, die ons licht souden kunnen vermeesteren. Dan hebben wij gheen garand,
ghene vrunden, want de oude vrunden sijn veracht, en groote en machtighe vianden;
hij hielt de andere parthie, en kosten het niet eens worden. - Hij begost op het interest
van het huys Nassau te spreecken, daer ick hem op dese manir antwoorde ende
protesteerde ick vooreerst, dat ick ons huys interes niet en aensaege, maer den
dienst van het landt, want wij sijn maer particulire [113] en kunnen ooverall terecht
komen. Wij hebben onse goederen, Godtloff sulke reputatie, dat wij alletijt kunnen
wel geraecken en door den oorloch voortkomen. Hebben onse voorolders yet
gemeriteert aen het landt, daerin hebben se wel gedaen en de saeck door Godes
segen tot een goedt einde gebrocht, en doe alle werelt vluchtede, doe quaemen
die in 't landt en hebben het staende geholden; hadden die doe nae Hamburch,
Bremen, Embden en andere plaetzen gevlucht en in ballingschap gebooren geweest,
waer soude de vrieheit wesen, waer soude de religie en de Unie sijn. Uyt dese
redenen alle soo kunnen U.E. wel sijn [zien], dat ons huys niet haerselfs, maer het
landts beste gesocht heeft, 'twelck sij door haer bloedt hebben betoont, want men
weet wel hoeveul datter door desen oorloch van ons huys sijn doodt gebleven.
Dewiele dan, mijnheer, onse voorolders het gedaen hebben ende door Godess
segen soo wijt gebracht, dat Spagniën dese landen den vreede moet aenbieden,
wij haere naekomelinghen in haere chargiën succederende, soo succederen wij
oock in den ijver en genegentheit om dit landt te dienen en te mainteneren en te
conserveren in 'tgene dat onse voorolders mit haer goedt en bloet hebben verkregen
door Goodes seghen. Daerom spreeck ick rechtuyt en wil mijne contiëntie quijten,
seggen oprecht mijn meininghe ende opinie, gelijck ick achte tot de meeste dienst,
ruste en seeckerheit van het landt te behooren. En segge dat dit landt moet vreede
hebben om de machteloosheit van penninghen, uytgeput door den oorloch. Om
Vranckrijck niet naeder te krighen tot een buirman, want sijn naebuirschap deucht
niet, alsoock om de religie wille, want Spagniën wech sijnde gejaecht, soo haut die
reden op, dat onse catholijcken te goet Spaens sijn, 'twelck Franckrijck wetende,
70
soude sich van onse catolijcken in sulcke geval willen dienen .

[115]
Edelmogende Heeren, 'tgene lange van Uw Edelmogende iss verwacht geworden,
iss nu eintelijck gekomen, want door Servientz komste in Den Haghe heeft men alle
daeghen tegengesien sijn propositie en die aengaende de ligue guarantie, daer
Vranckrijck haer heel veul aen gelegen laet sijn, gelijck men haer gheen ongelijck
kan geven, als sijnde voorsichtighe raetsheren, 'twelck Uw Edelmogende aen haere
cant oock moeten doen, sijnde [ziende] eerst op haer best profijt, seeckerheit ende
daernae opt Uwer Edelmogende allieerden, opdat ghij u die tot vrienden kunt hauden
en blieven alsoo in eendracht, sijn redoutabel aen uwen viant. Deselve saeck heeft
voor desen al
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voor geweest, en doemaels hebben Uw Edelmogende deselfde bevonden een
wichtighe saeck, daermede verlegen geweest, niet wel wetende het beste te kiesen,
omdat se aen beyde sijden periculeux en dubieux is, want ghij heb mit Spangniën,
Vranckrijck te doen, twe machtighe koninckrijcken, de eene u viant, de ander een
alieerde; de eene iss machtich, de ander swack, doch hij kan weer machtich worden
en sich weder erhaelen. Vranckrijck iss gheen goede buyrman, kan sich niet still
hauden, iss oock door sijn macht redoutabel. Daerop dient geresolveert, wat Uw
Edelmogende am besten sullen doen. Voor mij, ick ben te gering om daervan te
ordelen, doch omdat het de saeck vereist en mijn schuldicheit iss, sal ick volgens
eedt en plicht, sooveul als ick verstae, dat tot het landts beste sal dienen, mijne
meininge seggen, sonder eenighe interest aen te sien of eyghenbaet, laetende het
tot Uwer Edelmogende wijsen raedt wat se dan sullen willen doen ende elck in 't
besonder.

[116]
De saecken van dit landt nae mijn beduncken staen soo, wij moeten vreede hebben,
want de provintiën sijn arm en van middelen uytgeput, oock omdat wij Vranckrijck
niet naeder moeten hebben, omdat hij machtich iss, een rijck coninckrijck, en brave
officiren en goede soldaten heeft, die den oorloch wel verstaen, en om gelt kunnen
se Switzers en Duytzen krighen sooveul alse van doen hebben, ten derden omdat
in onse provintiën veul papisten sijn, die wij niet souden kunnen weigheren de vriheit
van religie, als de Spagniërs wech waeren, en door het middel van papisten, gevende
haer Vranckrijck hoop van groote benefitiën, soude hij haest op haer sijde sijn en
71
worden onss te sterck en jaghen ons ten lande uyt . - Spagniën die moeten wij
tuschens ons beyden hauden tot een scheitzmuir, doch leech, arm ende swack,
opdat hij ons gheen quaet kan doen in toekomende tijden. - En dat mijns bedenckens
nae niet beter geschieden kan als mit de ligue guaranti, want haut Vranckrijck wat
hij heeft, soo iss Spagniën swack, doch op seeckere conditiën, die men dan moet
opsetten. - En wy [wie] soude onse guarand en borge wesen tegens Spagniën als
wij Vranckrijck niet mit onss hebben, en tsaemenderhandt kan men Spagniën
dwinghen; den eenen moet den anderen helpen. - Maecken dese landen vrede
buyten Vranckrijck, soo offenceert ghij Vranckrijck; hij blieft mit Spagniën in den
oorloch 3 of vier jaer, sij worden den oorloch moede door faulte van middelen,
maecken vreede en aliantie, voeghen haere waepenen bijeen door haet van de
religie en Spagniën door den ouden haet, Vranckrijck door het affront dat het geschiet
iss, dat wij vrede hebben gemaeckt buyten hem, sullen dese landen tsaemenderhandt
aentasten. Dan heeft dit landt mit twe machtighe coninghen te krijgen, daer gheen
goede uytkomst af iss te verwachten. Dan hebben wij geen guarand, gheen vrunden,
want de oude vrunden sijn veracht, en Spagniën heeft mit dit landt niet goetz in sin,
hij mach seggen wat hij wil. Ick kan Spagniën niet trauwen, want men kent hem van
langher handt in dese landen, en hoe hij mit andere heeft getracteert, gedissimuleert
en sijn tijt waergenomen, als hij gekost heeft en haer dan ooverrompelt en bedroogen,
iss genoech bekent en in de historiën te lesen.

[117]
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Vranckrijck sal en kan dit affront niet vergeten, 'twelck hij sal resenteren als hij
gelegentheit heeft, 'twelck Spagniën geerne altijt sal aennemen, als het hem
Vranckrijck presenteert, want Spagniën laet sich aen Vranckrijck of dit landt niet
gelegen sijn. Hij soeckt maer scheuring te maecken en den eenen door den anderen
te slaen, dese landen ofte Vranckrijck; het iss hem all eens, hij heeft se gelijcke lief.
- De heeren hebben het exempel van Dennemarcken en Sweden, ghij hebt de
Sweden soo geholpen, dat Sweden nu te machtich iss. Men moet soo precipitant
niet sijn in sulcke hooge wichtige verresiende saecken; de gemeinte moet er daernae
te veul om lijden en uytstaen; de heeren vuylen het niet. - Franckrijck heeft veul
gemeriteert en door instantelijck ahnhauden van Knuyt en Pau, hoewel ongeerne
anno 1635 om dese landen wil en op haer versoeck mit Spagniën gebroocken; die
kan men en behoort men soo licht niet te verlaten. Verlaet ghij hem, het sal dese
landen berauwen, want Franckrijck kan alletijt vrede krigen van Spagniën, als hij
wil en dan kan hij sich revangeren door Spagniën, gelijck hij daer veul middelen en
gelegentheit toe heeft. Spagniën weder op sijn sijde te krigen, gevende hem maer
yets weder dat hij nu van hem besit, daer Spagniën graech nae sal sijn [zien]. - U.E.
hebben gesien, dat alletijt als Vranckrijck Frans I, Spagniën Carel V, Venetiën en
andere princen, republycken hebben vreede gemaeckt, dat se op dieselfde tijt
hebben nae vrunden omgesien, omdat de vreede vast en seecker mocht wesen,
opdat die niet mocht ingebroocken worden, hebben aliantiën gemaeckt, verbintnissen,
contributiën vastgeset, om de troupen alle maent te onderholden, oock om een
schat ofte vooraad van gelt te maecken, om gereet te sijn, of yemantz de vrede
inbrack, gelijck keiser Carel V, de paus [Paulus III], Venetiaen, Naples, Mylaen
deden en Vranckrijck, Engelandt, de Swytsers aen haere kant, maer Vranckrijck
offancerende, soo doen U.E. heel contrari ende stelt u saecken in een dangereusen
en periculeusen staet. - Men behoort sijn best te doen om Vranckrijck te contenteren
en hem tegemoet te voeren de nootwendicheit van de vreede, de scharsheit van
de provintiën en hem tot de vreede te raeden ende te versoecken en sooveul
satisfactie te geven als doenlijck iss door een ambassade en expresse besendinge,
[118] want als Vranckrijck vast staet op de guarantie en dese landen op haere opinie,
dat se daer niet aen gheholden sijn, soo sie ick gheen beter middel als de
ambassade; wil Vranckrijck noch niet luysteren, soo moet men van twe quaeden
eene kysen en het minste; 'twelck nu 't minste quaet iss, dat laet ick alle verstandige
oordelen.

[119]
14/24 april woensdach in de kerck geweest. Boschuysen bij mij geweest, seide dat
Ulb Aluva gantz niet in sijn griteni [Baarderadeel] soude te seggen hebben en dat
se Peter Walta, Tjaert Walta, Botnia souden in de stemmen brengen. - Yetsma seide
mij, dat se de schriverschappen solden aen Eringa en Pitertilla vaststellen. - Haersma
recomandeerde mij Scheltinga d'ontfanger; ick seide, sijt [ziet] dat ghij Fockens
krijcht; hij woud sijn best doen, hij seid Hans Lijckelma kost niet in de stemmen
komen, maer Hellema wel, de swagher van Teyens. - Lewen heeft mit mij gegeten
en eenighe officiren; seide mij, dat de regering te Gronninghen heel wass omgeset.
Alberda lach nu onder, Sickinga oock, die licht iss in 't veranderen van partij. -
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Abraham Roorda weder bij mij geweest, seide mij 'tselfde van gisteren, wass heel
tegens Franckrijck ingenomen en heel van de opinie van Hollandt. Meint niet, dat
Vranckrijck den oorloch kan continueren door mangel van gelt ofte penninghen, en
dat gelooft hij vastelijck en stelt het sich voor en dat wil hij verdedighen, doch ick
heb het hem wederleit en met reden geconvinceert, doch hij wolde sich niet geven
oovertuicht. - Ulb Aluva bij mij geweest, bedanckte mij dat ick hem tot de gritenie
van Wonseradeel had geholpen, verseeckerde mij van sijn vrientschap, seide mij
hij woude de secretaris van Wonseradeel [Minne Hillebrands] geern veranderen,
ofte ick niemantz daertoe hadde te recommanderen; hij wolde hem geerne
aennemen. - Hij sprack mij niet eens van de griteni die hij heeft gehadt
[Baarderadeel], maer wel van die van de Wolden [Schoterland], wy daer commissaris
soude worden. - Haubois sprack mij lange van de ligue guaranti; vond hem seer
genegen om Vranckrijck contentement te geven, en soude de saeck eens
ooverdencken en sonderen de heeren van Oostrego en Westrego, of die noch soo
goedt waeren alse geweest sijn, om Vranckrijck contentement te geven; Hessel
Roorda, Tjalling Eissinga van Marsum, Hottinga waeren wel tot Vranckrijck genegen.
- Hij seide oock, dat de gedeputeerde Tjalling Eissinga aen Peter Walta, Botnia,
Tjaert Walta een eedt hadden afgenomen om noit mit de Aluva te gaen, maer alletijt
tegens haer, wy van driën gritman wierdt.

[120]
15/25 april donderdach is de predicant bij mij geweest, Feycke-oom [Oedsonius],
om voor den soldaet te bidden. - Ick recomandeerde de heer Haubois, of hij aen
het Mindergetal wolde voorstellen, dat wij de soldaten door den krijchsraet uyt het
landt mochten bannen, 'twelck hij doen soude, tot bevrijdinge van de ingesetenen.
- Ick reedt nae Belckum, ginck in all de stallen. Adt bij Hemmema mit Potter, en
waeren vrolijck. - In 't wechrijden sprack ick tot Swartzemburch aen, bleef daer een
uir. In 't wechrijden seide mij Herema, hoe hij den grietman Swartzemburch alletijt
wass tegens geweest, had tegens hem gekuypt, hem uytgefordert en geaffronteert
en woude hem noch wel eens uytkuypen. - Hemmema heeft op de Velouwe drie
quetsuren bekomen.
16/26 april vrijdach is de heer Bourum bij mij geweest, seide datter weinich heeren
van 't landt bijeen waeren en datter noch niet wass gedaen. - De heren Keiser en
Stellingwerf, gekommitteerde van Haere Grootmogende, deden mij vraghen, oft se
mij wel kosten te spreecken komen, en quaemen om acht uir bij mij, bleven tot half
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tien, soodat ick niet in de kerck ginck . - Keiser vertelde 'tgene Pau had gerapporteert
in Haere Grootmogende vergaedering aengaende 't hauwelijck tuschen Spagniën
en Vranckrijck, oock van de brieven van den coninck, don Francisco de Melo, de
viceroy van Naples, die door Van der Burch sijn gedeciferert, van S.H. en d'Estrade
anno 1646 gepasseert aengaende 't hauwelijck, alsoock wat de heer Pau gehoort
heeft uyt de mont van twe van de France plenipotentaerissen aengaende het
hauwelijck. - Daerna de aliance van Vranckrijck mit de paus [Innocentius X], om de
religie uyt te roeyen en van Engelandt te beginnen. - Oock hoe dat sich Vranckrijck
in Duytslandt tegens die van de religie stelde, dat Hollandt om deselfde redenen
voor Vranckrijck bevreest wass en begeerde den vrede mit Spagniën te sluyten,
om van Vranckrijck door dat hauwelijck
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niet geprevenieert te worden om mit Spagniën te handelen, als Spagniën sal sijn
[zien] dat dese landen niet mit hem sullen willen handelen, gedronghen sijnde door
grooten noot. - Hij seide oock, Hollandt wil niet meer oorlogen, all hadden se geltz
genoech, soo willen se doch niet te velde uyt redenen van staet, om Vranckrijck
niet naeder tot een buirman te krigen, oock uyt vreese van de religie; en versochten,
dat ick de provintie woude bijwonen, om haer te bewegen sich mit Hollandt te
conformeren om den vreede eerstdaechs te helpen te bevorderen en te sluyten. Stellingwerf voechde daerbij dat, doe H.H. dese resolutie hadde gehoort, dat se
heel verblijt wass geweest en had geseit dat dit S.H. intentie [121] oock wass
geweest, en hoopte dat de andere provintiën sich daermede confirmeren.
- Ick stelde de heeren tegemoet, ofte het dienstich voor het landt solde sijn buyten
Vranckrijck te sluyten, uyt vreese hem te offenceren en daerdoor mittertijt Spagniën,
Vranckrijck tegelijck tegen ons ste krighen. - Keiser antwoorde, Hollandt soeckt
Vranckrijck contentement te geven, doch als Vranckrijck niet wil, soo moeten wij uyt
onse ooghen sien en maecken vreede. Vranckrijck moet wel volgen; hij kan den
oorloch alleen niet staende holden tegens Spagniën buyten onss, en als de
Beyervorst dat siet, die sal oock wel veranderen van 'tgene hij mit Vranckrijck en
Sweden gedaen heeft. - Hij, Keiser, seide oock, dat alle de steden van Hollandt
eenich daerin waeren en dat se daer vast bij bleven, en soo scheide dese conferentie.
- Om tien uir hadde de heeren Keiser en Stellingwerf audiëntie in Oostrego caemer,
alwaer Keiser het woordt dede en sprack heel duydelijck, heel eloquent, sonder te
haperen. 1. verhaelde eerst van de rang, hoe Vranckrijck die gedisputeerdt had. 2. daernae dat Hollandt mit Cataloniën niet gelijck wolde sijn geholden in trèvess
ofte vrede door de differentiën van de saeck, alsoock door den langhen oorloch die
dese landen gevoert hebben voor haer vriheit, religie en unie. - 3. daernae sprack
hij van de teyckening te Munster en wat daeraen dependeert. - 4. op 't lest quam
hij op Pau, van sijn rapport, dat hij mij vandaech oock had gedaen aengaende 't
hauwelijck mit Spagniën, sprack van S.H. en Destrade anno '46 en wat hem twe
van de heeren France plenipotentiarisen hebben geseit aengaende 't hauwelijck te
Munster. - 5. verhaelde, dat in 't jaer '35 de aliantie mit Vranckrijck gemaeckt, het 6
en 9 artiquel gexamineert, men bevond niet geholden te sijn aen de ligue guaranti
wijder als in Vranckrijck en Vlaenderen en dat Hollant daer heel eens in waeren en
daer niet solden ofgaen, en soo de andere provintiën niet en wilden, soo solden se
daervan protesteren ontschuldich te sijn van alle onheilen daer tuschen de provintiën
daeruyt souden komen te ontstaen. - 6. seide dat Hollandt door den oorloch soo
uytgeput wass en het continuel negotiëren, dat het onmogelijck wass om langer te
oorlogen, want sie mosten al te groten interest hoeden en alleen soecken om die
te kunnen betaelen. Soo hadden Haere Grootmogende gheen gelegentheit noch
gelegentheit om langer te oorlogen, en al hadden se geltz genoech, soo wolden sij
doch uyt materi van staet niet te veld gaen, om Vranckrijck niet naeder te krigen,
en de heeren Staeten mochten sich dit vast voorstellen en gelooven, dat Hollandt
niet te veld sal gaen en niet een stuyver daertoe sal contribueren, het gae hoe het
gae.

[122]
Versochten de heeren Staeten van Vrieslandt uyt alle dese redenen, dat se

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

373
geliefden de goede handt aen het gemenebesten te hauden en helpen de vreede
te bevorderen, daer soo lang nae gewunst wass en soo lang oover geoorlocht, opdat
sie van de Francen niet wierden voorgekomen en Sweden, die mit Portegael den
heelen trafyc ofte negotie sochten aen sich te trecken. - Vranckrijck de religie niet
gunstich sijnde. - En door lange wachten soude dit landt komen in een miserabelen
staet, niet bequaem tot den vreede ofte tot den oorloch. - En dat men nu redelijcke
conditiën cost krieghen, daerom versochten de heeren Staeten van Hollandt men
solde dese gelegentheit niet voorbij laeten gaen, want die voorbij sijnde, solde
deselfde niet soo licht wedrom kunnen gevonden worden. - Stellingwerf insisteerde
oock seer veul op de vrede en seide, amicus Plato, amicus Socrates, sed magis
amica veritas. - Amicus Gallus, amicus Swaecus, sed magis salus populi suprema
lex esto. - En duirde dit tot bij eenen; Keiser vergat de credentiebrief oover te geven.
- Ick adt gantz alleen. - De gerichtschultuss bij mij geweest. - Ick ginck om vier uir
in 't Mindergetal, doch der wiert niet gedaen als dat als vastgesett om woensdachs
73
weder te komen. Pau sijn rapport quam uyt De Haghe en wierdt gelesen. - De
crijgsrat kreech permissie van uyt het landt van Vrieslandt een schelm te moogen
bannen, dat noit tevooren iss geweest. - Ick liet Veugling een compliment maecken
aen de heeren Keiser en Stellingwerf, dat ick haer niet besocht had; het wass te
laet geworden. - Den coning van Vranckrijck regeert een deel eesels. - Spagniën
een deel mans. - De keizer een deel coninghen. - Engelandt wort geregheert van
sijn 600 koninghen. - Sjouck Burmania seide mij op Grovestein tot het raetsheerschap
genegen te sijn als Grovestein hem weder wil accommoderen in het testament van
sijn moeder [Cnier van Douma] aengaende sijn broeders kinderen [Jarich en Susanna
van Burmania]. - Hij wass niet wel op Ulb Aluva tevreeden.

[123]
17/27 april saterdach ben ick om seuven uir geweest bij de heeren Keiser ende
Stellingwerf, om haer te besoecken, alsoock om afgescheit te nemen, en nae lange
discoursen, gelijck gisteren, en naedat sie mij hadden voorgelesen het secrete
geschrifte van de heer Pau, recomandeerden se mij wederom de saeck van gisteren
en begeerden, dat Vrieslandt Hollandt wolde volghen, gelijck Hollandt Vrieslandt
gevolcht had voor desen in haer resolutie neffens de ligue guarantie, beloofden
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omdat se saghen, dat Vrieslandt so stond op 't Overquartir van Gelderlandt , dat
sie alle debvoiren souden willen doen bij de heeren Staeten van Hollandt, dat het
mocht geopteneert worden van de Spagniaertz; Keiser stond voor Hoorn in,
Stellingwerf voor Medenblyck. Ick seide, mijn heeren, als Hollandt wil, soo hebben
wij het; neemt maer een vigoreuse resolutie, het sal geschieden, maer willen U.E.
seggen men sal daer niet om breecken, soo iss Pigneranda wel geck als hij het
houden kan, dat hij het niet doet. - Sie gaven mij gelijck en beloofden mij, dat sie
het doen wouden; ofte se het meenen sal de tijt leeren. Alletijt ick hoop de heeren
Staeten van Vrieslandt die sullen haer daer noch hart op aenstaen, en op die manir
sal men het krighen. Sie stonden voor Hoorn en Medenblick en wilden in Haer
Edelgrootmogende vergaedering haer best doen. -
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Stellingwerf seide dat Obdam had gerapporteert, hoe blijde dat H.H. wass geweest,
als de heeren Staeten die resolutie hadden genomen om te sluyten, Obdam afscheit
nemende. - Oock dat twe heeren uyt de vergadering van Hollandt gerapporteert,
dat S.H. aen de Staeten van Hollandt hadden geraeden dat, als de andere provintiën
niet en willen den vrede sluyten, dat Hollandt dan alleen mit Spagniën behoorde te
handelen en te sluyten. Of het waer iss, weet ick niet. Iss het soo, soo heeft S.H.
geweldich van maximen verandert. Ick wil het niet hoopen. - De heer Krack bij mij
75
geweest, begeerde tot... . - Keiser seid sij waeren nu als flagellum dei; als
Dennemarcken, Sweden, Engelandt, Vranckrijck, Spagniën het te groff maeckten,
dan kosten se alletijt, den eenen voor, de andere nae op de vingers geven, wandt
waer Neederlandt bij quam, dat wass alletijt de machtichste en wooch oover. Ick
seide, dat duirt wel een tijtlanck; op het lest komt dat om, en dan werpt men de
roede in het vier, gelijck Totila, Attila, Senacherib en andere.

[124]
Crack en Ulb Aluva bij mij geweest, om commissaris te hebben in de twe griteniën
[Baarderadeel en Schoterland], Crack en Bruinsma in de Wolden. - Ulb Aluva en
Haersma in Westrego. - Doch de heeren gedeputeerden lieten mij niet haelen, soo
datter gheen commissarissen sijn gemaeckt. - Alleen gegeten. - Crack quam bij mij,
beklaechde sich oover Ulb Aluva, dat hij hem hier ontboden had, en nu hij hier wass
gekomen, versuymbde hij het. Ick seid, ick wass gereet, ben alletijt in huys gebleven;
hadde men mij gehaelt, ick wass gekomen. Haersma bij mij geweest, versocht dat
wij gheen commissaris souden maecken, opdat Fockens op het Collegie mocht
komen om Scheltinga wil. Ick seide, maeckt dat het Ulb Aluva niet versoeckt; ghij
weet dat ick geen haest heb. Crack soeckt het soo niet. - D'oude Haeren keef oover
Viersen en Jongstal, seide dat hij Boschuysen noit sijn stemmen soude geven. - Ick
ginck de heer Donia besoecken, die mij seide eenighe saecken van 't gepasseerde
van Munster, dat De Bruyn had geseit, waerom gaet het leger nae de Maes. Wij
sullen het haer wel geven, als het daerom te doen iss; dit verseeckert, als men het
hart eischt en dan wil sluyten, den staet sal het krighen. - Hij seide dat Hessel Roorda
van Eissinga mit twe stemmen wass gritman geworden (Tiberius van Oenema,
Tjerck van Boulens). Piter Eissinga stemde Donia, en wierdt Camminga, Donia seer
bedrogen, die het belooft wass door Douwe Aluva, Obbe Alua, Gravius. - Hij kan 8
of 9 dorpen in Liewerderadeel stuiren.
18/28 april sondach Paeschen, tweemael in de kerck geweest. - S.H., André,
Roorda, Solms, Raetzfelt, Kuyn geschreven en den heelen naemiddach alleen
geweest.
19/29 maendach twemael in de kerck geweest, Paesschen. - Consideratiën
waerom onss huys meer redenen heeft het landts beste te soecken als yemantz. 1. want soolang dit landt blieft bestaen, soo hebben wij een onsterfelijcke naem,
door haere diensten verkregen en door het goedt en bloet dat se bij het landt hebben
opgesett.

[125]
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2. om onse chargiën en digniteiten te bewaeren, die niet klein ofte gering sijn. - 3.
om onse goederen die wij in 'tlandt hebben, te bewahren. - 4. het maeckt onss credijt
in Duytzlandt en in andere landen ende respect, aensijn. - 5. omdat wij de religie
vrij
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hebben. - 6. om de seeckerheit en een goede retraicte. - 7. om de affectie die onss
het volck toedraecht, en liefde door langheit dess tijts bekomen. - 8. om de naem
te hebben, dat wij niet alleen in de chargiën, maer in getrauwicheit aen het landt
onse voorvaederen gevolcht ende gesuccedeert hebben. - Alle dese redenen sullen
mij den dienst ende seeckerheit van het landt doen soecken ende welstandt; dat
moghen Haer Hoochmogende, Grootmogende ende Edelmogende vastelijck
gelooven. - Mit Potter en eenighe officiren gegeten. - Ick wandelde in den hoff, song
en leide mijn hauwelijck eens oover. - Ick adt mit Marez, sach mijn peerden.
20/30 april dingsdach vroech uyt geweest, om de stadt gereden. - Bij De Geest
de schilderiën gesien. - Jan Loo begraven. Mit Potter en officiren gegeten. - Nae
Menaem geweest bij Tjepke Aluva, de juffer [Frouck van Douma] onderholden,
sterck gedroncken en laet thuys gekomen.
21 april/1 maij woensdach in de kerck geweest. Mit Marez gegeten. Hasius
predicant lang bij mij geweest. - Ick liet mij bij De Geest schilderen. - Ick ginck mit
Jongstal in de stall, daernae de stadt om wandelen, adt des avontz bij hem mit
Hasyus tot één uir. 22 april/2 maij donderdach is de heer Nijs bij mij geweest. De
heer Donia wass heel quaet op Servient en niet goet Frans, riet all om vreede te
maecken, en als Vranckrijck niet wil, [126] buyten hem, om van Vranckrijck niet
geprevenieert te worden. - Haubois bij mij geweest, seide mij Eissinga meinde dat
ick Popma om een stem had aengesproocken voor Ulb Aluva, ock dat de cuypers
bijeen waeren geweest en meinden het buyten Ulb Aluva te claeren. - Wij spraecken
oock van de guaranti en vrede. Ick recommandeerde hem Vranckrijck sooveul als
doenlijck iss, en het Ooverquartir van Gelderlandt heel hardt te eischen, omdat
Hollandt dan moet volgen, gelijck mij Keiser en Stellingwerf geseit hebben. - Ick
76
ginck in 't Mindergetal, daer Servient brief gelesen wierdt , gelijcke sooals de mijne
wass, om Keiser en Stellingwerf voorstel te contrarieren. - De menist Hobbe Baerdt
saeck iss affgedaen, om de ander winckelier op het Blockhuys te mooghen brengen.
- Der sijn weinich heeren volmachten in de stadt. - Mit Donia gegeten, die mij vertelde
van mijn oom graf Wilhelm [Lodewijk] saeligher, dat hij op het lest wat simpel wierdt
door te veul nadencken en dat hij sich te veul aen de gemeine saeck gelegen liet
sijn. - Hoe mijn oom en prins Mauritz te IJsendijck harde woorden hadden gehadt,
doch waeren strackx weder vrundt geworden. - Te half vier ginck ick weder in 't
Mindergetal, en de tractaten van anno '35 en '44 geëxamineert hebbende, bevinden
de heeren, dat het meest op Neerlandt sloech, en meine daerom, dat de resolutie
77
voor desen genomen , standt sal holden en Hollandt daerin te contenteren, mitz
dat Hollandt het Ooverquartir van Gelderlandt oock wedrom vast stelt en dat
vigoureuselijck mit helpt bespreecken en maeckt, dat wij het krigen. - Alleen gegeten,
veul Duytsche brieven gelesen, tijdinghen en de heer André brief.

[127]
23 april/3 maij vridach is de heer Bourum bij mij geweest, om mit mij [te]
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Willem Frederik doelt hier op de scherpe brief die Servien aan de 6 provincies had gezonden
uit protest tegen het Hollandse voorstel (19 april 1647) om zonder Frankrijk vrede te sluiten.
Aitzema, Vredehandeling, II, 335-342.
Het provinciaal advies van 4-3-1647. Zie hiervóór 1647, noot 41, pagina [74].
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spreecken oover de vredehandeling, en vond hem genegen op de France sijde en
om haer contentement te geven. - De heer Fockens recommandeerde mij aen Crack
gheen commissarien te geven tot de griteni [Schoterland]. Vond hem passelijck
genegen tot Scheltinga, als hij in de stemmen quam, doch wass niet geresolveert.
Hij seide hij souder buyten mij niet in doen. Ick recomandeerde hem de France
saecken en van het Ooverquartir van Gelderlandt. - Haersma versoch oock op mij
Crack gheen commissaris te maecken. - Ick ben in de kerck geweest. - In 't
Mindergetal geweest, daer de saecken van de vrede en guarantie wat gedebatteert
sijn, en waeren onse heeren alle geneicht om Franckrijck contentement te geven,
sooveul doenlijck iss. - De heeren Keiser en Stellingwerf hebben bij mij gegeten mit
de gecomitteerde van de heeren Staeten van Vrieslandt in Haer Hoochmogende
vergaeder[ing]; discoureerden, hoe de middelen in Hollandt soo slecht wierden
78
gele... , dat men in Vrieslandt veul meer gaf. Sie seiden, dat iss onse ongelegentheit,
want de steden sijn jaloux van malkander, willen de een d'ander niet toegeven en
soecken malckander de neringe af te trecken. Wij spraecken oock van de luttersche
religie, dat se die niet op het landt wilden gedogen, maer alleen in de steden. - Nae
den eeten recomendeerde se mij nochmaels haer voostel te secunderen. Ick seide,
ick sal mijn best doen om Haer Edelmogende tot een resolutie te brengen. U.E.
kunnen wel dencken, dat van ons huys voortkompt, dat komt uyt een goeder ijver
uyt redenen van 'tgene ons voorauders gedaen hebben; en verhaelde haer die 6
of 7 pointen die ick opgestelt heb op die materi. - Om half vier ginck ick in 't
Mindergetal, waer Keiser en Stellingwerf quaemen, en verhaelde 'tgene hij voor
desen al had geseit tegens Vranckrijck en de garanti, mit wijtlooftich discours. Hessel
Roorda van Eissinga, Hottinga, Haubois discoureerden pro en contra mit haer wel
twee uir. - En naemen de heeren Staeten van 't landt resolutie om bij de voorgaende
resolutie van de 4 meert te verblieven, doch Vranckrijck [128] sooveul contentement
te geven als doenlijck iss, en het Ooverquartir van Gelderlandt vast te stellen, sonder
daer af te wijcken in geenderley maniren, en bleven wij tot acht uir bijeen.
Dese heeren Staeten van Vrieslandt sijn seer schrupuleux om tegens Vranckrijck
yetwess te doen of de croon t'offenderen. - Alleen gegeten; Keiser en Stellingwerf
seiden mij nochmaels wat S.H. had geseit, Hollant mit Spagniën te sluyten buyten
de andere provintiën, oock van H.H. contentement en genegentheit tot de vreede.
- Keiser seide oock, volgens de Unie soo kosten de provintiën soo weinich in den
oorloch blieven buyten Hollandt als Hollandt buyten de provintiën koste vreede
maecken, en soustineerde dat de Unie nu uyt wass, omdat hetgene waerom de
Unie gemaeckt wass, de religie, privilegie, souverainiteit geopteneert wass. Eevenwel
riet hij, dat men de Unie solde onderholden; daerom vermaende hij dese provintie
sich tot de vreede te accommoderen neffens Hollandt, die niet kunnen noch mogen
langer in den oorloch blieven noch willen niet, en de provintiën soo blijvende, soo
sijn se noch bequaem tot den vreede noch tot den oorloghe. Vooral moeten de
seuven pijlen bijeen vast blieven. - Ipema, de secretaris van Hessel Roorda van
Eissinga, goedt Spaens. - Vaeder Abram oock tegens Vranckrijck. - Die van
Ambsterdam hebben één uyt Vrieslandt belett de brandewijnpacht aen te nemen,
ende wierdt die maer verpacht voor 20 duysent gulden,
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en accordeerden weder mit de pachtenaers voor 120 duysen gulden. - N.B. Spagniën
sal liever het Ooverquartir missen als dat hij sijn dochter geeft aen Vranckrijck mit
de Nederlanden ende de pretense op onse seuven provintiën. - Ick quam laet uyt
het Mindergetal, adt alleen en ginck vroech te bedde.

[129]
24 april/4 maij saterdach ben ick om acht uir gegaen op het Landtshuys in 't
Mindergetal en heb mijn best gedaen, dat de resolutiën sijn te boeck gekomen, oock
dat se van de heeren Staeten sijn geteyckent geworden, alsoock dat een brief iss
geschreven aen de heeren Staeten van Hollandt. - Uyt het Mindergetal afgescheit
genomen hebbende, ginck ick bij de heeren Keiser en Stellingwerf, om oock afscheit
van Haer Edelgrootmogende te nemen; hadden noch discoursen oover één en
ander saeck, van de garanti, van het Ooverquartir, en nam soo afscheit; sie waeren
heel beleeft en bedanckten mij seer voor alle eer en vruntschap aen haer bewesen,
'twelck sie aen haer principalen wolden rapporteren, en soo ginck ick van haer. Om half twaelf quaemen de heeren Keiser en Stellingwerf wedrom bij mij; nae
weinich discoursen naemen sie oock afscheit van mijn en bedanckten mij nochmahls
voor die eer die ick aen haer hadde bewesen, en soo scheiden wij heel vrientlijck;
sie wierden van de Staeten van Vrieslandt getracteert en gedefroyeert, droncken
een rousch en gingen om vier uir in de schuyt. - Ick adt desen middach heel alleen
en reedt nae den eeten strackx uyt wandelen om den wal en langs d'hooven nae
Cambuir, om voor te komen dat Krack en Ulb Aluva mij niet souden versoucken om
booven te komen, om comissarissen te maecken, en bleef uyt tot ses uir. - Gritman
Grovesteins quam bij mij, seide mij dat Ulb Aluva mit hem in aliantie wil ghaen, die
van Hottinga gemiscontenteert wass; stelde sich tot het raetsheerschap nu oock
beter in, seide hij wass niet meer geangageert, soodat Grovesteins hoop krijcht. Ick ginck bij Jongstal eeten, daer Haeren, sijn vrau, Sophijcken oock quaemen
eeten; waeren tot elf uir vrolijck.
25 april/5 maij sondach tweemael in de kerck geweest; Hasius seid mij genacht.
- Ick adt mit officiren, Haeren. - Ick ginck bij de heer Walta. Grovesteins d'ontfanger
seide mij genacht; de gritman [Sicke van Grovestins] seide mij 'tgene hij mij
saterdachs had geseit, nam afscheit.

[130]
Ick ginck bij juffer Aluva, vandaer bij alle jufferen in haer huys, bij Haeren, Hemmema,
Jongstal, Nijs en seyde Pye-moy goede nacht. - Des avontz quam de magistraet
van Lewarden bij mij eeten, waeren vrolijck, wierden vol, bleeven tot twee uir. Ick
ginck door de stadt wandelen tot vier uir en op 't peerdt sittende.
26/6 maendach quaemen wij om half seuven te Harlingen; strackx in 't schip of
jacht gaende, maeckten wij seil, quaemen mit contrari en schlappe wint te
Medenblyck om 6 uir, naemen waghens en quaemen te 9 uir te Hoochwoude, daer
wij collationneerden, en bleeven daer tot 2 uir.
27 april/7 maij dingsdach om 2 uir op de waghen sittende, soo quaemen wij om
6 uir te Alckmaer, kosten gheen waghens krighen, moesten dieselfde waghens tot
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Alckmaer, Haerlem slecht landt. - Ick adt te Haerlem mit een Spaensche vrau en
koopman, ginck op de wagen, voeren tot 9 uir eer wij in Den Haghe quaemen.
Joncker Willem [van Nassau] bejegende mij, vertelde mij hoe sich prins Wilhelm
soo drollich aenstelt in 't slaepen en uyt te rijden, dat hij altemitz den president gheen
audiëntie geeft in ettelijcke daghen. - De questie van de gravin van Solms tot
Maestricht; ick adt mit hem des avontz.
79
28 april/8 maij woensdach, beededach ginck ick op het hoff, om mit S.H. in de
kerck te gaen; in sijn koetz seide hij mij, dat hij 15 of 16 compagniën had patenten
gegeven om nae Hulst te gaen; ick seide, mijnheer, onder wat pretexst; 'twelck hij
niet wost; meint soo alleinskess een leger in 't velt te brengen; vrees het sal hem
80
niet gelucken . - Hij vraechde mij oock, wat in Vrijslandt wass gepasseert, daer ick
hem opening van deede. - Ick adt mit Brederod, die mij oock van de patenten seide
en vonde het niet goedt, wass qualijck tevreeden, dat hij uyt Den Bosch volck nam
sonder hem daerof te spreeken. - Bredrod seide mij oock van S.H. testament, dat
het op de dochters wass gemaeckt, eene nae den anderen, sonder kinderen
komende te sterven. - André seide mij oock van het testament en gaf mij brieven
en sijne notulen, die hij gehouden hadde in 't oopenen van het testament, en 'tgene
geschiet [131] iss anno 1625 in maij weghen prins Mauritz testament, en wahr het
81
te vinden iss . - Nae de twede predicatie mit S.H. in de coetz en Bosch gewandelt,
H.H. gesien, gesalueert; sprack van de Fransche saecken en van de begraffeniss.
- Ick adt alleen tehuys.
29 april/9 maij donderdach wass de heer Roorda bij mij, seide mij hoe dat Zeelant
mit Hollandt niet eens wass, besonder Middelburch, die geen vreede wolde hebben,
en dat Zeelandt oock een besendinghe wel mochte voornemen aen alle de provintiën
te doen, gelijck Hollandt gedaen heeft. - Voorders seide hij, dat Hollandt en een
deel van de Staeten-General niet wel tevreeden waeren, dat S.H. de patenten had
uytgegeven, en meinde Hollandt solde dat soo niet laeten passeren, en solde
oorsaeck sijn dat se hem een instructie solden maecken, dan hij had de commissie
noch niet als stadtholder van Hollandt, alsoock van Zeelandt. - Vosbergen bedanckte
mij voor de eer aen sijn soon gedaen, dat ick hem had helpen ritmeester maecken.
Ick seide dat S.H. voorschrievens daer oorsaeck van geweest was. - Huygens bij
mij geweest, sprack mij van sijn neefs [Steven Huygens] saeck oover de compagnie
van Jan Loo. - Hij seide dat S.H. soo groot mesnager niet geweest iss als prins
Mauritz zaligher, die op alless lettede. S.H. wolde wel volck hebben, maer hij docht
niet waer het vandaen quam, en als men hem van de betaling sprack, so wierdt hij
quaet en seide, het sijn der Staeten soldaten, die moeten
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Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 349. ‘Tegen den achtsten May wiert
uytgeschreven een algemeene Bededach om te doen zegenen dese groote handelingh, oock
het nieuw gouvernement van den Prins’.
Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 352: ‘Sijn Hoocheyt hadde in desen tijdt
verscheyden compaignien te voet ende te paerde gesonden na Hulst: waer over de Spaensche
tot Munster klaechden; die van Hollandt vreesende dat ongevoelijck sijn Hoocheyt (die toonde
aen Vranckrijck meer complaisance als aen Hollandt lief was) de selve soude tot de campaigne
engageren, versochten Sijn Hoocheyt te willen deselve compaignien contramanderen; om
geen oorsaecke te geven tot rupture van 't gene nu soo wijdt met de Spaensche gheconvenieert
was; sijnde het de provintien nu genoeghsaem eens, om te sluyten, in dien al noch Vranckrijck
tergeverseerde’.
Zie hiervóór 1647, noot 51, pagina [85].
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voor de betaling sorgen; 'twelck Huygens selfs beyegent iss, en ick heb het selfs
oock dicwils gehoort. - Der waeren veul officiren bij mij, doch ick 2wolde te voet niet
op het hoff ghaen, om geen groote suyte te hebben, ginck mit de koetz. - Huygens
sprack oock van het testament, doch ick deede of ick er niet van wost. - Ick ginck
bij de heer van Brederode eeten en sloech voor, dat in plaetz van de cornels vier
hooftofficiren de vier punten souden draghen, Brederode, ick, Solms, graf Mauritz,
'twelck niet wel deur wilde, doch ick en de vrau van Brederode daerop dringende,
wierde het H.H. voorgedraghen, die het heel aengenaem wass, en ick hetselfde
oock voordraghende aen H.H., soo wierdt het vastgestelt, dat gheen coronels het
frueelen kleet aen de 4 punten soude dragen, maer Brederode, ick, Solm, graf
Mauritz. - Ick ginck bij de Rijngrafin, bij de coninghin, vrau van Somerdijck en op
het hoff van S.H., daer ick het mit Brederode, Solms vaststelde om de 4 punten te
dragen.

[132]
En wierdt graf Mauritz versocht mit te gaen, die in het begin daer tegen wass, alsoock
graf Hendrick en graf Fritz. - Ick ginck bij graf Mauritz eeten des avontz, alwaer
daeraf gesproocken wierdt, doch doe ick eraf begost te spreecken, wass een yeder
still en gaven mij gelijck. Graf Mauritz wierdt noch gebeden, terwijl ick daer wass,
en wass alless wel. - Borgxdorf maeckte groot questie tuschen den cuhrvorst en
die van Donau, die hij niet voor graeven wilde laeten gaen ofte passeren, en wass
daer heel veul om te doen. - Oock een questie tuschen den graf van Waldeck en
den graf van Stirum.
30 april/10 maij iss de begraffenissdach geweest. Graf Mauritz en ick wierden
van S.H. gebeden, de ambassadeurs, de Staeten-General, den Raet van Staet, de
Edelgrootmogende Staten van Hollandt te ontfanghen en op haer caemers te
brenghen, alsoock den churvorst. - Tuschen mij en Brederode iss geen questie
geweest. Ick seide, ick wil ghaen waer men mij wil setten, dan het iss S.H. leste
dach; wat ick doe, dat doe ick het lijck ter eeren en niet om mijnentwil, en daerom
heb ick het voorgeslaghen, doch ick liet S.H. seggen, dat ick wel wost wat mij
82
toequam, en het niet uyt lachetey liet, maer om alle disputen voor te komen en
'tgene strackx verhaelt hebbe, en omdat ick het voorgestelt had. Graf Hendrick
wolde het mij afraeden en mij ophitzen, doch ick lachte hem uyt en deede het
effenwel. - Om elf uir begost de begrafeniss; gingen door Den Haech, saeten buyten
Den Haghe op de peerden, de heeren Staeten in coetzen; te 5 uir quaemen wij te
Delft en brochten het lijck te 7 uir in de kerck; S.H. ginck bij de kerck op de koetz
sitten en voer langsaem, quam te 9 uir eerst weder in De Haghe. - Ick adt bij de
cuhrvorst des avontz. - Mit Donau gesproocken du mesprys du monde, de la bonne
conschience, d'estre honnest homme, de differer beaucoup et commen que l'on
doibt vivre en ce monde, que vous gouvernez le monde et non pas que le monde
vous gouvernast. - Graf Hendrick en graf Fritz haelden de andere collegiën in en
brochten se op haer plaetz.

[136]
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[137]
Majus. - 1/11 maij saterdach is de heeren Haubois en Sminia bij mij geweest, om
afgescheit te nemen, spraecken van alderhande saecken. - De heer Albert Loo
sprack mij van de griteniën voor Scheltinga, van sijn broeder compagnie en sijn
schult, noch uytstaende. - Enighe dinghen in mijn huys gedaen, bij Desloge geweest.
- Op 't hoff geweest. Mit graf Hendrick gegeten, bij de vicontesse geweest, bij de
vrau van Obdam, die seyden ick had ongelijck onder Brederode te gaen. - Ick sprack
lang mit Lesslouise, die het gepasseerde beklaechde, dat het den ooverledenen
leet wass dat het geschiet wass; seide, ick wolde dat het nu niet geschiet wass,
dewijle ick sie dat het soo tegens u borst iss; en kreeten allebeyde seer. - Lesslouise
meint, dat den jonghen heer een quaet hooft heeft, en staet het haer niet aen, dat
men sich soo laet gouverneren van de camerheer [Konrad van Burgsdorff]; deede
mij veul eer, sprack heel vrij en confident mit mij, verseeckerde mij van haer
vruntschap, wolde Lessal spreecken. - Ick adt mit de heer van Brederod, die mij
seide hoe Keyser in de Staeten van Hollandt het rapport gedaen en mij seer gepresen
oover de eer en civiliteit haer beyden aengedaen. - Hij seide oock, dat de Staeten
van Hollandt geresolveert waeren S.H. te spreecken oover het verseinden der
compagniën door sijne patenten en dat sij begeren solden de compagniën weder
in guarnisoen te seinden en sulckx niet te doen in toekomende tijt buyten haer
weeten en kenniss, 'twelck een begin iss van sijn instructie mit verlies van sijn
autoriteit, daer sijn quaet leeven en gouvernement groote occasie toe sal geven, 't
meprys dat hij aen de regeringe doet, den president dicwils niet te spreecken, twe,
drie nachten uyt Den Haghe te blijven, alletijt mit Francen om te gaen en niet de
voot sijnde, 'twelck hier in 't landt wil sijn en moet gepractiseert worden.
2/12 maij sondach twemael in de kerck geweest mit S.H.; de Staeten van Hollandt
sijn bij hem geweest, en sprack Katz en begeerde hij solde de compagniën in
guarnisoen laeten of alse uyt waeren, soo solde hij die wedrom daerin schicken.
S.H. seide, ick heb het om besten gedaen tot voorsorge; als Haer Hoochmogende
mij belasten, ick sal niet alleen die, maer alle de anderen al van de compagniën die
daer leggen, uyt de guarnisoenen doen. - Keiser begost oock te spreecken en seide,
U.H. heeft gedaen buyten weten van de Staeten-General en van yemantz; dat vind
de regeringe qualijck, [138] die niet kunnen en willen te veld gaen, en schept Hollandt
83
daer ombrage uyt , alsof men onder de handt een leger te velde brengen; en soo
scheide de conferentie. - S.H. seide het mij daernae selfs in de koetz, hoe het wass
afgeloopen. - Haulterive iss van deselfde opinie als ick, dat hij voorsichtiger moet
gaen, mit meerder circumspectie, civiliteit, de regeringe aen de handt te krigen,
'tgene wat hij doen wil, door haer en niet apsoluyt, gelijck S.H. saligher, die veul
credijt, respect en eer had, gedaen heeft; hij meinde, dat het al verkerft wass, dat
die van Hollandt hem dat niet solden naegeven en dat se hem een instructie solden
maecken. - Hij sprack van S.H. hauwelijck, dat het niet docht, want hij heeft de
affectie verlooren van het volck, sijn middelen gerouineert, 'twelck komt als men
soo groote aliantiën doet. 't Is beter, dat men bij sijns gelijcken blijft. - In mijn huys
mit de graf van Stirum gegeten en officiren. - Nae de predicatie geschreven. - Mit
H.H. lang gepraet, die beclaecht, dat S.H. niet voorsichtigher gaet, vreest dat het
op het lest niet sal deughen; H.H. merckte de alteratie die
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Hollandt geschept heeft tegens S.H. - Ripperda had geseit, omdat die van Overijssel
mit Hollandt sich geconfirmeert hadden, soo solde S.H. de principaelste soecken
te rouyneren, waer het doenlijck wass, dat klaechden drie Haersholten uyt Haer
aen H.H., die daer seer oover gealtereert wass en geloofde niet, dat het soo wass;
het most een misverstandt sijn, en badt de heeren 'tselfde niet te wollen gelooven,
een vilaine actie van de heer Ripperda. - H.H. seide hoe lief S.H. haer gehadt, dat
hij sijn secreten alle aen haer oopenbaerde en niet voor haer verborgen had
geholden, en niet kost vergeten soo een man verlooren te hebben, die in alless soo
perfect wass geweest. - Op 't lest spraecken wij van het interest van onss huys,
waerom datselfde alletijt 't beste van dit landt behoordt te soecken en dat niemantz
reden had om anders te dencken ofte opinie te hebben, en allegeerde H.H. die 7
of 8 pointen opgeteyckent. - Ick exalteerde S.H. huys seer, wat het gemeriteert had
aen dit landt door prins Wilhelm saliger en prins Mauritz en de oomen en sprack
niet van ons, doch H.H. sprack selfs daeraf, datter noch andere van Nassau waeren
geweest, die haer bloedt oock verstort hadden gehadt tot dienst van dit landt, en
soo passeerde de conferentie.

[139]
Grandperyn seide mij het continueerde mit Leslouise als voor desen, wass alleffen
slim, en van het bidden, dat iss waer en doet er niet veul toe, 'twelck d'affectie
medebrengt, en daerom gelooft niet, dat die licht komen sal. - Prins Talmont gaet
nae Vranckrijck, om te trauwen, pretendeert niet meerder aen Lessbert.
3/13 maij maendach Andela bij mij geweest, seide mij van het testament, oock
dat Wydefelt had geseit, graf Wilhelm haut u maer op mit goede woorden, dat hij u
wil raet van staet maecken, om u aen [de] handt te holden, doch hij sal u bedrigen.
- Den gheehelen morgen alleen geweest. - Bij prins Mauritz geweest, de burgeri
sien optrecken. - Tehuys gegeten mit eenighe officiren. - Bij de kleine mamoisels
geweest. - Bij Servient, die hardt op de garanti drinckt en wil nae geen andere
conditiën hooren, is mit Cataloniën alleen niet tevreden. De Francen eissen nu vrede
in Cataloniën en 30 jaer trëves in Portugael. - Bij de vrau van Beverweert. - S.H.
heeft in de caetzbaen gespeult. - Mit Bartolotti gesproocken, doch kosten niet eens
worden. - Mit Kuyn avontz gegeten, die mij seide dat Talmont heel wass afgesecht
en dat men bij H.H. in goede termen van mij had gesproocken ende gesecht, ick
gunne graf Wilhelm Albertine wel, doch sie iss te jonck; hij kan soo lang niet wachten.
H.H. wil haer oock niet geerne dwingen tegen haer danck te trauwen, soodat ick
noch passelijck bij H.H. stae. - Servient had geschreven, auqueulnes provinces sont
inclinez pour la garantie et le chef du pays, tellement que j'ay encores espérance
pour la garantie et la campagne. 4/14 dingsdach ben ick bij de heer Raetsfelt
geweest, die mij seide 'tgene gepasseert wass in Gelderlant oover het Ooverquartir.
- Ick wass oock bij Eyben, die mij vertelde 'tgene te Gronninghen passeerde tuschen
de Omlanden en de Stadt. - Ick ginck mit Wijnbergen wandelen, die mij seide hoe
onvoorsichtich S.H. gedaen had in 't uytgeven der patenten, vreesde voor een
instructie. - De heer van Brederode quam mij tegen, die ons seide hoe dat Dort had
geschreven aen haere gedeputeerden in de Staten van Hollandt sie solden de
verschickinge der compagniën doen veranderen, want sie solden se niet door de
Kyl laeten passeren.
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[140]
Hij beklaechde oock S.H. onvoorsichticheit wegen der patenten en vreesde voor
groot ongelegentheit. - Hij vertelde mij, hoe graf Mauritz en graf Hendrick soo qualijck
te hoove stonden en dat H.H. nu veel van mij hielt, en 't wass haer leet 'tgene dat
84
gepasseert wass voor 5, 6 jaeren . - Ick adt op 't hoff mit de ceurvorst. Nae den
eeten verloor ick 2000 gulden mit den ceurvorst en Borgstorf; ick vreesde dat ick
bedrogen wiert.
5/15 woensdach heb ick de geheelen voormiddach niemantz gesien, tuys geweest
en oover mijne saecken gedelibereert, om die te redden. - De heer Aernhem quam
mij tegen; spraecken van het Fransche werck en van de guaranti. Hij seide S.H.
saliger wass voor desen van ettelijcke lyden verleit geworden tot haer eigen profijt;
daerdoor sijn de heeren Staeten van Hollandt wacker geworden en nu soo
uytgelaeten tegens S.H. - Hollandt sal de halve regeringe pretenderen, oock
vermindering in haer quota, niet meer willende 58 in 't hondert geven noch kunnende.
- Mit de ceurvorst te Honselerdijck geweest. Spraecken in de coetz van het Duytsche
werck, daer Burckxdorf mit slecht fondament af sprack, heel loss, deedt niet als
vloecken en sweren. - De Staeten van Hollandt waeren bij S.H. oover de patenten,
die seide te willen revoceren mit den eersten, en waeren se doen wel tevreeden.
S.H. wass oock in den Raet van Staet, doch weet niet wat hij daer gedaen heeft. De heer van Brederod seide die van Oostende doen onss heeringbuysen niet, laeten
die vrij gaen, alsoock scheepen die een vloot van Spagniën tegenquaemen, 'twelck
Hollandt seer sal contenteren. - Te Honselerdijck gegeten, doch ick wold niet
drincken. De courvorst en Burgsdorf hadden vuyle discoursen in de koetz, niet als
van hoeren en scheren. - Mit de ceurvorstin een weinich gesproocken, liet mij haer
peerlen van de heeren van Amsterdam sijn [zien], aen haer veereert, heel fraye. Grandperyn seit Lesslouise niet swaer iss; hij iss alletijt kranck, klaecht sich veul;
sie wunst hem of haer doot, wort noch alleffen qualijck getracteert van W. - T. heeft
seer gekeven oover het testament, wil het niet holden en veranderen, daeroover
W. seer gealtereert iss; men spreeck van het Engels hauwelijck. - Graf Hendrick
heeft oock oover het testament gepraet, dat S.H. ongelijck heeft ghehadt, oock dat
85
hij het niet doen kan of mach weghen [141] het voorgaende van anno 1625 .
6/16 maij donderdach heb ick mijn huys geholden tot 10 uir en mijn dinghen mit
Wydenfelt afgedaen, omdat hij nae Amsterdam en Lewarden verreist. - In den Raedt
van Staedt geweest. - Mit eenighe officiren tehuys gegeten. - Wijnbergen, Noortwijck
seiden mij, dat gecommitteerden van de heeren Staeten van Hollandt mit mij sullen
confereren, die mij haer bode schickten, om vridachs bij mij te komen te acht uir. Servient bij mij geweest, blieft noch op de guarantie staen, doch gaf sooveul te
verstaen, als sij hem voorslaen om Vranckrijck te asseureren wat hij besit en
geconquesteert heeft, mach behauden, dat hij alsdan sich sal tevreedenstellen, om
sich mit dit landt tegelijck in den vreeden te begeven. - Anders, seide hij, presseert
men ons te sterck, wij hebben Cataloniën en Portegael, daermede kunnen wij
Spagniën alletijt trecken en gebruycken hem tegens Neerlandt uyt haet van de
religie en den ouden haet.
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- Krijcht hij gheen contentement, soo blieven se in den oorloch. - Hij beloofde mij
brieven aen maerschalck de Turaine. - De graf van Solms sprack mij van sijn vraus
questie, seide prins Wilhelm had al V duysent gulden gespendeert tot sijn desseins,
had een aenslach voor op de forten bij Sluys, om soo allengjes in 't velt te komen;
der waeren wel 60 patenten uytgegeven, 'twelck die van Hollandt seer groote alarm
maeckte. De soldaten hadden voor Dort geroepen, wij gaen te veld in spijt van
Hollandt. - H.H. wass oover prins Wilhelm leeven niet wel tevreden, die wedrom na
Culemburch iss geweest, den president noch niemantz heeft gesproocken. Armaveille secht het oock, dat hij woensdachavontz daerheenen wass gegaen. André seide mij 't gepasseerde in Haer Hoochmogende vergadering, datter in twe
daghen niet gepasseert wass, hadden de provintiën niet gedaen als gedisputeert
heen en weder oover de garanti. - Van het testament had hij noch niet vernomen;
een yeder sweech nu stil van hetgene dat prins Mauritz had gemaeckt anno 1625,
soud sijn best doen dat te vinden. Vosbergen had eerst gesecht, dat prins Mauritz
yet tot mijn heer vaeders avantagie had gemaeckt en sijne soonen in sijn testament,
maer nu Vosbergen S.H. testament heeft hooren lesen, swijcht hij gantz still en seit
er niet één woort af.

[142]
7/17 maij vridach iss Casembroot bij mij geweest. - Is de heer van Obdam, de heer
Keiser en de heer Ruysch bij mij geweest, om mij wedrom te spreecken oover het
werck van de vreede, opdat sich Vrieslandt mit de provintie van Hollandt soude
willen confirmeeren; naedat Obdam d'aenvang had gemaeckt, sprack Keiser; als
ick die geantwoordt had, sprack Ruisch van Dort, en hadden een conferentie van
achten tot 10 uiren; Ruisch seide dat wie onss niet kosten engageren in Duytzlandt
weghen d'Elsatz, in Italiën oover Portolongone, Piombino; Spagniën Cataloniën,
Portugael onse vianden, die de Westiensche Compagnie rouyneeren. Ick antwoorde
haer voorsichtich, wierp alles op de Staten van Vrieslandt en dat ick geen credijt
daer en had. - Bij graf Mauritz geweest, die die cuhrvorst 25 duysent gulden heeft
geleent, had gantz geen gelt. Borxdorf had 40 duysent gulden nae sich genomen,
had wel 60 [duizend] gulden hier aen schult gemaeckt. - Bij graf Hendrick gegeten.
- Bij de vrau van Donau geweest, van Brederod. - Tehuys mijne brieven geschreven.
- De vrau van Donau klaechde seer oover Burxdorf sijn ongetrauwicheit en giricheit.
- Op 't hoff geweest, H.H. gesien. Mit de courvorstin gesproocken. - Vrau Varyck
seyde mij van graf Mauritz pretensie tot general van de ruyteri, daer S.H., H.H. seer
quaet oover waeren. - Dechand iss heel qualijck mit H.H. oover het leyden van het
peerdt op de begraffenis, claecht seer. - Seide S.H. solde het testament niet holden
van S.H. saligher, omdat alles fidecommiss iss gemaeckt, en riedt mij daeroover te
clagen; ick seide van neen, niet tegen S.H. te willen doen. S.H. kan niet verkopen,
oock geene schulden betaelen. - H.H. heeft lang mit Mateness gesproocken, van
7 tot 8.

[143]
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8/18 maij saterdach bij de heer Roorda geweest, die mij het schriftelijck advijs van
Zeelandt beloofde, die niet buyten Vranckrijck willen doen en soecken die croone
contentement te geven. - Hij seide mij oock 'tgene mij de heer André liet weten van
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de teyckeninge die Servient presenteerde neffens onse plenipotentiaren tot Munster,
en dat hij de guaranti soude laeten vier weecken nae de teyckening tot arbitrage
van H.H. mevrau de princess van Orangien. - Monsieur d'Haulterive, viconte,
Wijnbergen, Somersdijck en ick hebben op versoeck van den graf van Solms het
werck van den heer van Mal en de gravin van Solms geëffent tot contentement van
den graf van Solms en Obdam; die heeren hebben bij mij gegeten. - Haulterive
seide mij, dat hij oorsaeck wass dat Servient sich sooveul uyterde en naederde tot
de vreede, hebbende tuschen Servient en H.H. gegaen en van Knuyt en Staveness
daertoe aengeport. Servient toonde den brief van den cardinael [Mazarin], daerin
hij hem last om den vreede te sluyten, 'twelck H.H. wel geviel en alle suspitie
wechnam die H.H. tevooren geschept had. - Ick ginck mit Somerdijck wandelen, die
het oock gehoort heeft en verwonderde sich, dat H.H. dat aennam, 'twelck tuschen
S.H. en H.H. jalousie en broullerie solde maecken. - Bij S.H. geweest, die mij seide
dat hij Middelburch aen sijn handt had en door dat middel heel Zeelandt; Vlissingen,
Terveer, Tertoolen, Knuyt dependeerden van hem, Tibault iss heel op S.H. sijde,
daer hij mij een brief af liet sijn [zien]. - S.H. heeft 140 compagniën in Vlaenderen,
die hij in 24 uiren bijeen kan krigen, mit die 30 die hij heeft patent gegeven, op
voorsorge of hij se van doen had. - Servient heeft geklaecht, dat de Spaenschen
Armentiers belegert hebben, begeert dat dit landt dat sal beletten en brengen een
leger in 't velt, om diversie te maecken. S.H. heefter groote lust toe, wunscht niet
anders en soude geerne yet in 't werck stellen, versocht mij ick solde de heeren
Roorda en André die saeck recommanderen, dat se toestonden tot de campagne
neffens Zelant, Overijssel, Gronninghen, Uytrecht en Vrieslandt; van Gelderlandt
en wost hij niet seeckers.

[144]
Hij soude geerne nae Dendermonde gaen, om den viandt van Armentiers te krighen,
en bleeven wij soo discourerende tot één uir bijeen. Mit de graf van Solms en Obdam
gegeten en de heeren die oover het accort hadden geseten van de gravin van Solms
en monsieur du Mal. - Bij de Rijngravin geweest. - Op 't hoff geweest, daer Servient
wel twe uiren wass bij H.H., en hadden harde woorden tezaemen. En seide Servient,
dat hij soo breedt niet gesproocken had van de teyckeninge en de arbitrage van
86
H.H. oover de garanti, 'twelck seltzaeme gedachten geeft . Mit Burxdorf had H.H.
oock harde woorden oover de hielichsvoorwaerden en omdat de cuhrvorst alle de
87
ampten versett had daer de courvorstin op gewesen waeren tot widdum . - H.H.
een weinich gesien, wass niet wel op Servient tevreeden. - Tehuys alleen gegeten.
De heer André seide mij, datter niet geschiet was in de vergadering en hoe dat het
mit sulcke disordre toeginck, mit kiven en lachen.
9/19 maij sondach in de kerck geweest mit S.H.; hij vraechde mij strack, of ick de
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heeren Roorda en André gesproocken had oover te veld te gaen; ick seide, neen;
doch seyde daerbij, dat de heeren geen last hadden van de heeren Staeten van
Vrieslandt, en daerom geloofde ick niet, dat sie het kunnen consenteren, en wass
S.H. seer daertoe geneicht. - Somersdijck seide mij hij had S.H. de reis afgeraden
nae Gelderlandt, oock dat hij voorsichtich soude sijn om geen leger te velde te
brengen tegens den danck van de heeren Staeten van Hollandt, 'twelck hem hardt
aenquam. De graf van Solms, viconte waeren oock van deselfde opinie en waeren
bedroeft en bekommert, dat Servient wederom anders seide als hij voor desen
gedaen hadde, 'twelck wederom quaet achterdencken sal maecken en jalousie
causeren. - In des Rijngrafs huys gegeten. In de Fransche kerck geweest. - Ripperda
klaechde dat S.H. niemantz van Ooverijssel had aengesproocken, 'twelck als hij
gedaen hadde, soude een ander resolutie hebben teweghe gebracht aengaende
de vreede. - Hij wil oock niet resolveren een leger in 't velt te brengen om besten
wil en S.H. eighen dienst. - Stellingwerf gesproocken van de garanti; hij woude noch
niet verder sich eslargeren als voor desen, hielt dieselfde spraeck, woud oock van
Cataloniën niet hooren; hij vond die arbitrage niet goedt van H.H. oover de garanti
om de jalousie die tuschen S.H. en H.H. daeroover soude komen.

[145]
Raetsfelt seide mij, dat graf Mauritz sijn saeck had gerecomandeert aen hem om
generael van de ruyteri te wesen, alse vancant wierdt, 'twelck Raetsfelt vreemt
voorquam. 't Wass hart als yemantz een charge booven des anderen hooft krijcht,
seide hij daerbij. - Ick ginck op het hoff; H.H. gesien, daer de princess-royael oock
was, mit haer gepraet. - Haulterive brocht H.H. een brief van Servient; hij wass niet
wel tevreeden, dat het werck terugliep tuschen H.H. en Servient, 'twelck groote
alteratie in de regering geeft en mefiantie tuschen de Staeten en Servient. - De ses
provintiën sijn het meest eens om te sluyten, behalven Zelandt, dewelck noch
protesteert. - Bij de heer van Brederod des avontz gegeten; de heer van Donau
seide mij, dat alle de ampter van den courvorst verset waeren, behalven in Pruysen,
daer hij niet doen kost als mit goedtvinden van de stenden, en verhaelde veul vilaine
dingen van Burgxdorf.
10/20 maij maendach iss de heer Roorda bij mij geweest en de heer André, die
mij seiden hoe datter gisteren meer gedaen wass als in lange tijt geschiet wass en
dat men den vreede nu haest hoopte. - Hollandt wass noch niet wel tevreden, dat
de compagniën geen andere patenten hadden bekomen. - Ick sloech Roorda voor,
of het niet goedt soude sijn om Vranckrijck contentement te doen, Philippe Leroy
te seggen, dewijl de saecken nu soo stonden, dat men soude sluyten, dat Spagniën
soude aflaten Armentiers te belegeren, ofte de Staeten souden in het velt komen
en tasten Spagniën wedrom aen, 'twelck Roorda wel aenstond, en woude het
voorslaen. - Somersdijck klaechde oover prins Wilhelm, dat hij sich niet woude
laeten raeden aengaende sijn reise, alsoock oover het veltleger, 'twelck S.H. tegens
raedt doen wilde. - De heer van Brederod bij mij geweest, klaechde oock oover S.H.
onvoorsichticheit en quaeden raedt, en als hij niet toesaech, solde hij sich rouyneren,
88
want sich tegens Hollandt te cabreren iss nu geen tijt. - Op 't hoff geweest; de heer
van Brederod quam bij mij eeten mit sijn vrau, voeren den geheelen naemiddach
wandelen, saghen H.H. huys in het Bosch, quaemen
88
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des avontz op het hoff; ick sprack mit H.H., die mij van Servientz veranderlijckheit
verhael dede en hoe dat het Vranckrijck soo qualijck soude komen om die quaede
impressiën die de provintiën daeruyt schepten; H.H. klaechde oock oover Somerdijck,
dat hij S.H. qualijck riedt en tegen [146] H.H. oprockende, alsoock van datter noch
wel een leger te velde mochte gaen, 'twelck noit solde geschieden, en bleef tot half
negen bij H.H. - Ick ginck mit Broersma nae huys, die mij klaechde dat men
Schoonberch in sijn plaetz wilde stellen, oock dat S.H. soo wonderlijck iss, dat hij
soo reisde nae Culemburch.
11/21 maij dingsdach Vosbergen bij mij geweest, seide mij door de galeyen te
Sluys heeft Zelandt sijn trafijc verlooren, en iss all nae Amsterdam gegaen, waer
het nu blieft, en daerom vresen se bij den vreden of yetwess verwisselende in
Vlaenderen, daerdoor geincomodeert te worden, en sprack widers van de garanti,
vonde gheen swaericheit, all quam ons Vranckrijck naerder. - Boschuysen bij mij
geweest, sprack mij om de stemmen op Het Bildt van die van Franycker, wijders
van den vreede. - Ferens klaechde oover het quaet tractement hier te lande en hoe
hij nu aengeklaecht van die van het Sas, van sijn commissariën wordt verhaest en
vreest voor in 't ongelijck gestelt te worden. - Van seuven uir tot half twaelf alletijt
volck bij mij gehadt, IJsselstein d'eerste. - Op 't hoff gewandelt mit burgemeester
Schaep, die mij seide dat, als sie wosten dat Vranckrijck solde sluyten, alse hem in
Cataloniën wolden garanderen, dat hij meinde Hollandt solde daer wel toe komen,
doch alsdan geen subsidie in de andere gewesten, 'twelck andere provintiën oock
wel sullen doen, en spraecken geeheel lang; hadden in Hollandt vastgestelt niet te
velde te gaen. - Op het hoff gegeten. Nae den eeten nae mijn huys gegaen en mijne
affairen afgedaen. Bij de vrau van Marquet geweest. Bij H.H., mit haer gepraet en
haer dat gesecht, dat graf Mauritz de generalplaetz van de ruyteri pretendeert. Si
sprack mij van freulen Mauritz hauwelijck, van het veranderen onsers tytels tot
89
fursten, en iss H.H. nu van mijn opinie . - De Lesslouise seide mij, dat men noch
heel hoghe genegentheit had ofte opinie mit Lessal, maer als dat niet geschach,
dan kost het wel te besten uytvallen voor G. [Willem Frederik]. - Mit de heer van
Brederod gegeten. - De heer Musch riet mij ick soude mijn pretensie op Hildesheim
90
tot Munster brengen . - Men siet hoe veranderlijck de werelt iss, voor een jaer stond
H.H. heel qualijck mit die van Hollandt en nu soo wel, dat Bicker, Beveren [147]
dicwils bij H.H. komen en mit haer te raede gaen en wilden de decisie van de guaranti
heel op H.H. geven en in die hoop, omdat se door het jaerlijckx pensioen vermerende
deselfde op haer sijde solden krigen.
- S.H. seide, Knuyt iss een schelm; hij raede H.H. de decisie aen te nemen van
de guarant en aen S.H. seide hij het solde tot sijn prejuditie en kleinachtinghe sijn;
hij sal hem mitdertijt casseren, doch die van Middelburch raeden het hem noch of.
- De gecommitteerden van de Staeten van Hollandt waeren bij S.H. oover de
patenten en begosten heel hart te spreecken en heevich te worden, soodat S.H.
niet dorst spreecken ofte haer antwoorden, most inbinden en geven se goede
woorden, want sie waeren gealtereert. - Musch seide, Spagniën sal mit Vranckrijck
gheen vreede maecken
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buyten ons, want dan blieven wij mit hem in oorloch, die Vranckrijck onder de handt
sal voeden en mischien op het lest mit onss weder aenvangen, en dan solde het
also slim sijn als het nu iss mit Spagniën. Wij souden daerdoor verliesen die goede
opinie die wij nu geschept hebben voor Spagniën en grooter mistrauwen en haet
tegens hem krigen; uyt dese reden sal hij het niet doen.
12/22 woensdach ben ick bij de heer Huygens geweest, die mij seide in wat voor
een periculeusen staet S.H. nu stond; als hij niet voor sich sach, soo solden die van
Hollandt dangereuse resolutiën nemen tegens S.H. en maecken hem een instructie,
seer gelimiteert ende genau; hij riet dat S.H. sich niet solde cabreren om tegens wil
en danck van Hollandt in 't velt te komen. - S.H. saliger had geseit, ick bekenne, ick
ben bedroogen geweest, want tot den vreede heb ick noit geinclineert, maer wel tot
den trèvess. - Bij den agent van Dennemarcken geweest, die mij seide dat dess
conings kinder alletijt tegen Sijn Majesteit waeren en dat uyt jalousie van de prins,
die die bastaerdtkinder niet mach lijden. - Ick ben in den Raedt geweest. Saint-Ibar
seide mij, hoe de regering van Vranckrijck gesurpreneert wass en buyten postuir
om de Spaenschen te beyegenen, die sterck sijn, omdat desen staet niet in 't velt
komt. - De finantiën in Vranckrijck sijn heel verlopen.

[148]
Thuys gegeten mit Iselstein, graf Fritz en andere officiers. - Noortwijck reedt mit mij
wandelen, vertelde mij hoe S.H. hem oock had aengesproocken om tot de campagne
te raeden, 'twelck hij S.H. afriet. S.H. had oock geseit hij woud in de steden gaen
en in de vroetschappen, om daer te spreecken en de advisen te doen veranderen,
omdat Keiser anders sprack als sijn stadt [Hoorn] seide, oock omdat hij de vroetschap
wijsmaeckte, dat all de leden van Hollandt soo gesint sijn, alsoock 't merendeel der
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provintiën, 'twelck valsch iss . - Noortwijck seide oock, S.H. moet voorsichtich gaen,
off hij sal sich Hollandt heel tegen krighen, die sich tegen hem sullen cabreren en
hem een instructie maecken, en reeden wij tot vijf uir wandelen in 't Bosch. - Ick
sach S.H. in de caetzbaen speulen, ginck nae huys en besocht Desloge, pratede
mit hem van de Fransche saecken; hij hielt de partij van Vranckrijck en ick die van
het gemenebesten. - Hij seide hij had mijn brief, aen hem geschreven, van de 2000
gulden verbrandt, en ick brande de sijne oock. - Ick sach H.H. niet, adt bij de
courvorst, brocht hem bij de coninghin. In Pruisen dronck men sap van
willighenboomen.
13/23 maij donderdach heb ick mijn ruyters afgeveerdicht. - De heer Bicker bij
mij geweest, sprack mij van de Fransche saecken; vond hem heel beleeft en genegen
om Cataloniën noch aen Vranckrijck te garanderen, als Vranckrijck daermede soude
tevreeden sijn, soo niet, buyten Vranckrijck te sluyten; hij hoopte de andere provintiën
souden oock soo doen. - Hij sprack van de patenten en seide, hoe S.H. soo
onvoorsichtich had gedaen, dat hij de compagniën had uytgeschickt buyten kenniss
van den staet, 'twelck als hij niet remedieerde, S.H. wel qualijck kost bekomen,
omdat hij noch geen commissie had als stadtholder van Hollandt. - Hij vond goedt,
dat S.H. niet nae
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Gelderlandt ginck bij dese gelegentheit, omdat het op het sluyten stond. - Bicker
wass heel beleeft tegens mij, versocht Vrieslandt te willen disponeren, dat se sich
mit Hollandt wilden confirmeren. - Noortwijck seide Philippe Leroy sloech voor om
stilstandt van wapenen te maecken te water of op de zee.

[149]
Raetsfelt seide mij de questie van Ferens en die van 't Sas. - Van Huygens, die
280.000 gulden sal profiteren bij tractaet. - Sprack van S.H. schulden, 3 miljoen, 7
tonnen goutz incomen. - Sprack van de Fransche saecken. - Op 't hoff geweest. Mit
Kuyn alleen gegeten en tot 6 uir gepraet. - Bij de Rijngrafin geweest. Op 't hoff mit
H.H. gepraet oover de Fransche saecken, den vreede en de guaranti, en vond haer
tegens Vranckrijck ingenomen. - Grandperyn gesien, seid dat Lesslouise alleffen
opstinaet blijft; de ander had haer verweten van d'affectie van prins Talmont, en
waeren het onneens geworden oover het bleeck en roodt worden van Lesslouise.
- Hij wass swack en klaechde alletijt. - Grandperyn sal sich informeren van de 2.
92
v. , hoe de saecken staen. - Om tien uir alleen gegeten.
14/24 vridach in de kerck geweest. Bij Servient geweest, hem bedanckt voor sijn
brief aen Turene, en maeckte hij mij groote complimenten mit presentatie van sijn
dienst van 's conincks weghen. - Roorda bij mij geweest, seide mij 'tgene gepasseert
wass tuschen de gecommitteerden van Haer Hoochmogende en Servient en gaf
mij het geschrift daeraf, en vonde hem daertoe geinclineert, oock dat hij meinde de
heeren Staeten van Hollandt solden sich daertoe laeten bewegen. - Hij seide hoe
de heeren Staeten van Hollandt noch soo gealtereert sijn over de patenten en dat
se licht een ander resolutie souden nemen om S.H. een instructie te maecken oover
het stadtholderschap van Hollandt. - Beveren sprack mij van de garanti, seide dat
voor sijn persoon vond hij, als Vranckrijck mit Cataloniën gecontenteert soude
cunnen worden, dat men haer daerinne moste tegemoetkomen en wilde hij sijn best
daertoe doen en daerin contribueren. - Hij bedanckte mij voor sijn soons compagnie
mit veul woorden en presentatie van sijn dienst, waer hij mij dienen kost, niet te
sullen laeten, badt mij hem te willen employeren. - Sprack op het lest van de patenten
en 't quaet genoegen van die van Hollandt en het perijckel dat S.H. daeruyt kost
ontstaen van een instructie. - Raetzfelt mit mij gegeten en andere officiren, seide
mij nochmahls dat graf Mauritz nae de plaetz van general van de ruyteri stond en
daerop insisteerde.

[150]
De Lesslouise genacht geseit en haer geraeden voorsichtich te sijn in het spreecken,
niemantz te trauwen en, soo sie wil geluckich wesen, moet se den heer caresseren
en alleen om die oorsaeck, om Burxdorf te degraderen, om sich te revangeren van
het hauwelijck, daer hij oorsaeck af iss. Ick kuste haer handt en ginck soo wech en
verseeckerde mij van haer vruntschap en genegentheit. - Op 't hoff gegeten, daer
de cuhrvorst quaet wass, omdat hij niet de geheele somme van het gelt kost crighen,
maer alleen de helft en de andere op seeckere burchtocht. - Bij André geweest en
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Roorda wass van mijne meininghe en eenighe uyt Hollandt oock; daerom deede hij
het des te liever; hij had anders all wat swaericheit daerin gemaeckt, omdat hij
Servient niet geloofde. - H.H. sprack mij van het voorstel van de vrede, van de
guaranti in Cataloniën, woude geern dat het rass kost geschieden, want Zelandt iss
goedt ende wel. Ick seid, Vrieslandt heeft geen last, gelijck Hollandt en Zelandt
oock, kunnen het in 13 à 14 dagen inbrenghen, 'twelck niet twiefele ofte het sal
93
geschieden . - En nam afscheit van H.H. en de dames. - Ick schreef ses brieven
nae Vrieslandt en ginck oover twaelf te bedde. - De vrau van Brederod om elf uir
genacht geseit, seide mij van Haulterive valscheit.
15/25 maij saterdach ben ick om twe uir opgestaen, heb noch een brief geteyckent,
om vier uir op het hoff en Voorhaut gegaen, en iss S.H. om half vijf op de koetz gaen
sitten en door Tergau op IJselstein, adt daer, quam dess avontz te Buren. - S.H.,
prins van Portugal, Rijngraf, Greving, ick in de coetz; te Buren des avontz gegeten.
16/26 maij sondach S.H. niet in de kerck geweest, doch wij andere gingen derin.
S.H. sliep tot elf uir, en had men achterdencken van een reis van Culemburch. Nae den eeten voer S.H. nae Niekercke op de Velau, sach Van Campens hoff en
den Heiligen Berch. Ick reedt alleen mit hem, en seide hij mij onderwegen, hoe dat
hij tuschen De Haech en Leyden mit twe studenten te peerdt had gevochten, den
eersten sloech S.H. peerdt achteruyt staende van peerdt geslaegen, sijn been
gebroocken, den anderen in de handt en arm gequetst, dat sijn degen hem uyt de
handt viel, en lustich geslagen, ontquam een groot ongeluck, wandt sie wilden hem
ombrengen, sij kratsten hem mit de degen op de rug, dat het bloeyde. - Noch seide
hij, dat verleden jaer quam een kerel achter hem aen, schoot hem mit een pistool
onder den arm deur vier gaten in de mantel, sonder hem te raecken, en liep doe
wech, 'twelck oock een groot ongeluck ontkomen iss.

[151]
S.H. adt te Nieukerck, speulde tot één uir.
17/27 maendach gingen de coetsen om 5 uir wech en S.H. volchde om negen
uir, adt tot Eyckenboom, 7 uiren gaens, reedt het in derdehalf uir; het wass vuil en
regenachtich weder. - S.H. beklaechde noch S.H. saliger swackheit, hoe jaloux dat
hij van hem wass geweest en hoe hij in het leger dicwils mit hem gepraet had om
yetwess te doen, maer alletijt veranderde hij weder van resolutie. - S.H. seid oock
van Antwerpen, dat Beverweert soude comandeur sijn geweest en Kuyn majoor,
dat had S.H. saliger hem selfs gevraecht en voorgestelt en toegestaen. - Hoe H.H.
alletijt tuschen beyden quaede offitiën had gedaen. - S.H. quam om 5 uir te Hattum,
te ses uir te Swol; te Hattum haelden hem eenige gecommitteerden in, te Swol
quamen de heeren Staeten en de colleges hem salueren; alless wass in wapen.
S.H. ginck om acht uir aen taefel, speulde tot één uir mit Mansaert en Dalonne.
18/28 maij dingsdach iss S.H. om tien uir in de vergadering gegaen, alwaer het
werck aengaende Cataloniën, door mij en Wijnbergen geprepareert, in S.H. presentie
iss voorgedragen, verhandelt ende afgedaen, nemende de heeren Staeten van
Overijssel 't voorslach aen. - S.H. adt mit eenighe heeren, speulde nae den eeten,
reedt tegen den
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avondt mit d'officiren om de stadt wandelen. - Ick pratede mit Donau, die mij oock
seide, hoe graf Mauritz soo qualijck stond te hoof en ick soo wonder wel en H.H.
seer wel mit mij tevreeden wass, dat graf Mauritz soude geseit hebben, dat ick nae
de generalplaetz stond van de ruyteri, 'twelck een grooven leugen iss, en iss hij
selfs die het begeert en pretendeert, en soo doet hij alletijt mit mij, doch die een
goet gewissen heeft, vraecht nievers nae. - Mit Somersdijck lang gepraet van de
patenten, van Hollandt, dat S.H. alletijt most den vreede in den mont hebben, om
haer tot sijn intentie te brengen, seggende den vreede en de vruntschap van
Vranckrijck moet tsaemen gaen, soo het doenlijck iss, en soo solde hij credijt crijgen
ende affectie in Hollandt, daer hij nacht en dach op moet arbeiden. - Hij seide dat
S.H. quaet wass oover het testament, omdat het alless fidecommis iss, en dat hij
alless wil veranderen, dat prins Mauritz testament uyt iss, omdat S.H. saliger een
soon heeft naegelaten, dat S.H. saliger geen macht had om een testament te
maecken om prins Mauritz testamentz wil, maer dat desen prins vrijstaet te
disponeren van sijn goet waer hij wil, maer maeckt hij geen testament en hij sterft,
soo sullen de dochters het goet erven en sijn erfgenaem sijn. - Ick reedt noch mit
de heer van Brederod wandelen, adt des avontz bij de comandeur Steenwijck. S.H.
dronck sterck mit de heeren, speulde daernae tot vier uir en verloor 4000 kronen.
De heeren van Ooverijssel die hebben S.H. heel wel getracteert mit goede ordre,
ooveral in de herbergen gediffroyeert en in de stallen oock, veul taefel gedeckt, en
iss heel wel geweest.

[152]
19/29 maij woensdach iss S.H. om acht uir van Swol gevaeren en om 12 uir te
Deventer gekomen, wedrom wel getracteert geweest en ontfangen, om de stadt
gereden, om drie uir van Deventer gevaeren en te ses uir te Zutphen gekomen,
alwaer S.H. niet verwacht wierdt voor donderdach, doch de heeren die quaemen
alle collegeswijse bij S.H.; hij sach de troupes marcheren, adt des avontz niet, had
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groote pijn in 't hooft van de deboche en niet gespeult te hebben.
20/30 donderdach heb ick door de stadt gewandelt, mit S.H. gegeten. Bij graf
Hendrickx vrau [Maria Magdalena van Limburg en Bronckhorst] geweest. - De heer
Capel bij mij geweest, gaf mij goede hoop tot het werck van de Lymers; Verboldt
had hem oock geseit 'tgene hij mij geseit heeft, dat S.H. daertoe geneicht wass,
riedt mij ick solde het mit de heeren van den Hoove [van Gelderland] ooverleggen.
- Aengaende Cataloniën, dat sal hier wel gaen in Gelderlandt, gelijck in Overijssel.
- Huygens vertelde van Burxdorfs, hoe die soo brutael had gesproocken en dat, al
was sijn heer gheen cuhrvorst, maer alleen hertoch van Cleef, jae noch minder, soo
wass hij noch goedt genoech geweest voor S.H. dochter; oover het gelt had hij sich
oock seer beklaecht. Verbolt seide mij hetselfde oock. - Op 't hoff gegeten, nae den
eeten geschreven. S.H. speulde de ghehelen naemiddach, verloor 3000 kroonen,
daer alle werelt seer oover dolieerde. - Ick adt avontz op het hoff.
21/31 maij vrijdach ben ick bij de heeren Bemmel, Kelfsen en Sluysken geweest
om mijn saeck van de Lymers, daer se mij goede hoop toe gaven en waeren heel
beleeft tegens mij, beloofden mij haer hulpe en assistentie. - S.H. deedt den eedt
als stadtholder
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en kreech sijn comissie en instructie, en wierter niet in verandert als van de
95
banderheren . - Ick reedt mit Wijnbergen wandelen buyten de stadt; hij sprack van
Albertine, oock van het gouvernement nae S.H. aflivicheit, meinde ick soud nae
S.H. aflivicheit groote kans maecken, doch vreesde voor Hollandt, gelijck ick oock.
- S.H. wierdt van de heeren Staeten van Gelderlandt getracteert; waeren vrolijck,
schooten het geschut af als S.H. dronck. Ick bleef noch lang nae S.H., en waeren
heel vrientlijck en beleeft tegens mij.

[153]
Ick adt des avons niet, ginck mit Welder wandelen en sach de vrau van Risoir. 22
maij/1 junii saterdach ben ick geweest bij de heeren Verboldt en Capel; spraecken
van de Munsterse saecken en van de heer Meynerswijck, van de guaranti. - Ick
sprack S.H. van de Limers, die mij seide hij vond goedt, dat ick het soude vervolgen,
en wass hem aengenaem; hij soude het oock laeten doen door de heeren van den
Hoove [van Gelderland], doch sonder sijn naem te gebruycken. - Hij seide dat hij
groote pijn had aen sijn buchel, dat hij gheen aesem had, dat hij niet lang kost
leeven; hij had sich in sijn jeucht all teseer gefatigeert mit loopen, rieden, springhen,
dat voelde hij alreetz; wat sal het mitdertijt worden, in mijn beste tijt sal ick miserabel
wesen. Hij had princess-royael gheen 12 mael gekust desen winter; hij wil nae
Noordt-Hollandt; ick riedt het hem aff, als mit suyte en fatzoen. - De heeren van den
Hoove brochten hem op het Landtshuys, waer S.H. twe playdoyen hoorde. - Ick adt
mit Eerentruyter, mit Raetsfelt, Welder, en waeren lustich; die van Vrieslandt hebben
wedrom van het Ooverquartir gesproocken en haer gecommitteerden resolutie op
approbatie van de heeren haere principaelen gedisadvoueert en wederom verandert
en nieuwe last gegeven. - S.H. gewandelt, mit hem gesproocken; seide mij, dat hij
noch hoop had om de naemen te krigen dergener die van Spagniën gelt genoten,
en het soud hem 10 duysent gulden kosten. Ick seide, dat iss het beste ding dat
U.H. doen kan, doch U.H. moet voorsichtich daerin gaen en seecker en daernae
sijn profijt daermede doen en preveniëren haer bij de cop te krigen, eer hij iemantz
kenniss daeraf gheeft, anders gaen se deur in haere steden; dan sijn se beschut,
beschermt en vraeghen nievers nae; het beviel S.H. wel. - Hij seid hij had een lijste
van alle de vroetschap in de Hollantse steeden, mit A, B, C, geteyck. A. docht niet,
B. wass tuschen beyden, C. wass voor hem. A. waeren de meeste, B. temelijck, C.
de weinichste. Hij sal sijn best doen om de sijne booven te helpen, 'twelck hij te
Rotterdam al gedaen heeft, daer het gelijck stond en nu de C. een stemme oover
hebben; 't is goedt dat hij dat merckt, daerdoor sal hij credijt crijgen en de regering
verstaen en aen sijn handt krijgen. S.H. haut niet van de armyniaenen, sal die
uytroyen en onder brengen mitdertijt. - Ick riedt hem Bicker te gewinnen, al soud hij
hem 10 [duizend] gulden jaers geven, 'twelck hij doen wil, want hij iss arm, doch
seeckreet; hij moet het selfs doen en alleens, opdat het niemant weet; soo sal het
gelucken, anders niet; anders [154] sal het Bicker niet derven nemen. - Wij spraecken
van 't leger, van het Ooverquartier en heel vertrauwelijck.
23 maij/2 junii sondach mit S.H. in de kerck; bij de heeren van den Hoove [van
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Gelderland] gegeten; waeren vrolijk, laesen Flodorps brief uyt Den Haghe. - Ick
ginck nae Borkelo mit Asperen, aeten des avontz daer, waeren lustich, sagen de
plantagie; gravin [Anna Margaretha Spiess van Vrechen en Bodendorff] maeckte
ons veul complimenten en kreet seer, maeckte gelijckeniss tuschen haer, H.H. en
mijn vrau moeder oover de weduenstaet.
24 maij/3 junii maendach. S.H. ginck op de jacht; van Borckelo gingen wij bij
Lintloo eeten mit de heer van Brederod; vandaer gingen wij nae het huys te Dort en
soo weder nae Sutphen; 's avontz te 9 uiren, aeten noch mit de heer van Brederod,
die all te bedt wass. Asperen seide mij, hoe men mijn vrau moeder had laeten
opwachten, wy bij haer quam en waer se ginck in Den Haghe, seide alletijt mijn
vrundt te sijn. - S.H. vong niet; ick sach hem niet. Ick bleef bij Grietjen en de grevin
van Nassau tot één uir praeten. 25 maij/4 junii dingsdach ginck ick bij de heeren
Vijch, Welder en Wijnbergen, om haer mijn saeck van de Lymers te recomanderen,
gaf Welder een brief aen de heeren Staeten van Gelderlandt, die hij ooverleverde,
en gaven goet bescheit. - Teyens en Andringa quaemen bij mij te Sutphen, spraecken
van de gritenie [Schoterland], toonden datter questie wass tuschen haer en Crack.
- S.H. reedt om de stadt wandelen, tracteerde eenighe heeren en ginck noch
naemiddachs nae Aernem oover Dieren, dat hij wil coopen, en oover Rosendael,
ginck in Huygens hoff, quam om 9 uir te Aernem, adt avontz alleen mit de officiren
sonder de heren.
26 maij/5 junii woensdach stond S.H. om 7 uir op de koetz, reedt nae Suylestein,
adt daer; nae den eeten quam te 8 uir te Uytrecht, alwaer S.H. heel wel wierdt
ingehaelt van de gecommiteerden van de Staeten van Uytrecht een uir voor de
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stadt. - Tuschen Aernem en Zulestein ginck S.H. een reyger vliegen en sette sich
mit mij alleen op de calesch, sprack van veul dinghen, van sijn reis na Culemburch,
van H.H. en dat werck van Servient, 'twelck S.H.H.H. had afgeraeden om de arbitrage
aen te nemen uyt oorsaeck dat Vranckrijck of dese landen qualijck tevreden [155]
solden sijn, alse het een yeder niet nae haer sinne kregen, dat niet doenlijck. - S.H.
seide mij, dat Servient last had van de regering van Vrancrijck om sich heelendal
te reguleren nae het advijs en goedtvinden van S.H. in alle voorvallende saecken;
hij had groote genegentheit om in 't velt te gaen. - Hij wass mit graf Mauritz niet wel
tevreeden; hij seide dat hij de ruyteri niet verstond en wass niet vigilandt op de
97
wachten en verstond die niet. - De Rijngraf wass delicaet en broulleerde sich, als
hij in actie mit den viandt wass, en had geen memori. - Brederod wass goedt in den
raedt, maer in actie mit den viandt dan broulleerde hij sich en wass een leugenaer.
- S.H. saliger had geseit aen S.H., Eerentruyter wass goedt om te raeden, maer
niet om te vechten; daer soud S.H. een ander toe kiesen, gelijck oock Haulterive. Hij sprack oock veul van het bauwen dat hij op de Veloue wilde doen. - S.H. sach
de burgeri te Uytert voorbij trecken mit de soldaten tot elf uir. Ick adt mit de heeren
van Brederod en Saint-Ibar in een herberch, La Plasse Royale genaemt, waeren
lustich tot een uir. - Ick ginck nae den eeten bij de vrau van Amerongen [Anna van
den Boetzelaer], die heel blijde wass, dat ick haer noch soo aut en swack ginck
besoecken. - In 't inrijden van Uytrecht sprack ick alletijt mit
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S.H., en vertelde hij mij dat, doe prins Mauritz eens uyt het leger ginck, mijn heer
vaeder woude commanderen en oock aen de ruyteri en liet Staeckenbroeck haelen,
om hem ordre te geven, doch prins Hendrick had hem geseit, ontfangt geen ordre,
en wil hij u die geven, steeckt hem mit een deghen door de ribben; en woud prins
Hendrick mit de ruyteri het voetvolck chargeren. Mijn heer vaeder ginck uyt het
leger; als S.H. daer noch af sprack, wass hij altijt gealtereert geweest. - Hij sprack
oock van de armynianen, de questie tuschen S.H. en prins Mauritz en hoe Bernefelt
onthalst wass, dat S.H. niet uytginck en ginck dess anderen daechs nae Nimmegen.
S.H. haetede Marquet, woud hem eens doorsteken oover eenighe prateri tuschen
S.H. en prins Mauritz, van Marquet gedaen, 'twelck hij weder loochende aen S.H.
- S.H. had mijn heer vaeder niet lief.
27 maij/6 junii donderdach is S.H. in de vergadering van de Staeten van Uytrecht
geweest, van de Staetencaemer in het Hoff van Justitie, daer twe advocaten
disputeerden oover een doodtslach van yemant die sich vast seide en wierdt op sijn
eigen versoeck van sijn cameraedt dootgesteecken; Hagius vrau quam mit in het
disputeren te passe. - S.H. wierdt van de heeren Staeten van Uytrecht heel magnifijck
getracteert, ginck om 6 uir nae Culemburch, quam mit den courvorst om 10 uir te
Buiren, die Flodorp, Beveren, Vosbergen bij sich had vanwegen den staet.

[156]
S.H. adt om 12 uir, wass tot drie uir vrolijck, liet het canon afschieten, sneet de kocks
en de voerlyden den baerdt af.
28 maij/7 junii vridach ginck ick mit Beveren wandelen, en gingen den courvorst
en courvorstin om 9 uir op de koetse sitten, om wech te vaeren; Willemine wass
den gheelen nacht ende morgen bij de courvorstin geweest en bleef Willemine te
Buren, die ick opwachtede een uir lang, en reedt S.H. mit de courvorst tot door Tiel
en naemen afgescheit; de courvorstin deede mij de eer en gaf mij een bloem van
orangiën, die sal bewaeren alletijt, en leit die in mijn bibel. - S.H. adt te Buren bij
Stelandt, sliep nae den eeten. - Voer mit de wagen om 5 uir nae Culemborch, adt
daer, sprack nae den eeten lang mit Willemine en ick mit de wedue [Anna van
Baden-Durlach], die te bed lach en wass heel cyvijl en beleeft, toonde sich seer
genegen, sprack van Donau, en dunckt mij, dat se geerne soud trauwen, en behoefde
men weinich moyte daertoe, en bleven tot 12 uir in de caemer. - Schickten peerden
voor nae Podegraven en Leyerdorp.
29 maij/8 junii saterdach reedt S.H. om acht uir van Culemburch; ick sach de
grevin [Maria Magdalena van Nassau-Siegen], quaemen te negen uir te Utrecht;
Viaenen, Sas quaemen bij mij; ick genck nae de vrau van Braeckel en Seroskercken.
- Der wiert een harange in den dom t'Uytert gedaen. - S.H. wierdt van de magistraet
te Uytrecht heel wel getracteert, bleef bij haer tot 6 uir, reedt te peerdt nae
Podegraven en Leyerdorp, quam te 10 uir mit de coetz te Teylingen, adt mit de
juffers, sliep bij de princess[royaal], kuste se driemael.
30 maij/9 junii sondach wass het Pingsteren; ick ginck in 't dorp te kerck; S.H.
sliep tot half twaelf, wass niet wel. - Adt mit de princess; deedt mij de ehr, dat ick
mit aen taefel sat; sliep nae den eeten en pratede ick mit de princess tot vijf uir;
reeden te peerdt wandelen, vongen reigers. - Des avontz sat ick weder mit aen
taefel van de princess;
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gingen om half negen op de koetz, voeren nae Den Hage en quaemen daer om half
12; S.H. wass heel vrundelijck aen de princess, die heel cyvijl iss en obligent, praet
heel geern, sprack van de croning van de coningin welck se geweigert had, omdat
se paeps wass, 'twelck de princess niet aenstond.

[157]
31 maij/10 junii Pingstermaendach ben ick in de kerck geweest; S.H. niet. Ick ginck
nae huys, lass mijne brieven, adt mit Andela. - Nae den eeten sach ick H.H., bleef
bij haer in de kerck. Goedthals preeckte; nae de predicatie bleef ick bij haer praeten;
sie seide mij, datter veul uyt Hollandt meinden dat ick oorsaeck wass van de niewe
98
resolutie van het Ooverquartir, die uyt Vrieslandt wass gekomen in mijn apsentie .
- Sie seide daernae van S.H. affectie die hij haer alletijt had toegedragen, 'twelck
sie noit kost vergeten, sijne confidentie en betrauwen die hij op haer hadde gestelt,
datter niet wass dat hij haer niet betraude en mit haer ooverleyde. - S.H. wass van
een humeur heel bedect, doch altereerde sich geweldich; doe de viandt op de Velou
99
quam , wolde hij sich geern hebben laeten dootschieten uyt disperatie van sijn
ongeluck. Doe de viandt Schenckeschans innam, had S.H. aen twe, drie staeten
geseit hij woude alless quiteren en gaen woonen als een particulier uyt oorsaeck,
dat de heeren staeten hem wat hart vielen en verweten S.H. het ongeluck van
Schenckeschans; H.H. seide oock, dat S.H. sich een poignaert in het hart gewunscht
had, doe hij de tijding van Schenckeschans kreech, en had H.H. noch veul brieven
daeraf, hoe hij sijn ongeluck beklaechde, daer H.H. alletijt tegen street, om hem
couragie in te spreecken. - H.H. sprack oock van de Franse saecken, van Tulleri,
Destrade en iss noch alleffen eens tegens de Francen ingenomen als tevooren. Douchand en Saint-Ibar quamen in, en iss Saint-Ibar noch all in gratie; H.H. seid
dat Rintzwoud verandert wass en sie niet; hij woud nu den oorloch, en H.H. bleef
bij den vreede, en bleef ick tot acht uir op het hoff. - Ick had Albertine braselet, gaf
se haer weder, ginck nae huys, lass mijne brieven, sprack Roorda in 't gaen nae
huys.

[159]
1/11 junii dingsdach is de heer Roorda bij mij geweest, nam sijn afgescheit, gaet
nae Vrieslandt, had alderhande discoursen oover de guaranti tuschen Vranckrijck
en onss, gaet heel moderaet. Ick liet hem de resolutiën sijn [zien] die ick uyt
Vrieslandt had bekomen, die sijn oom [Abraham van Roorda] hem al had geschickt,
100
en nam sijn afscheit. Philip Leroy gaet nae Bruissel . - De heer André quam bij
mij, sprack mij van de Hollanders, dat se niet te veld solden, 't ginck hoe het ginck,
dat S.H. een misslach had gedaen in 't verseinden der compagniën en patenten. Hij seid oock, dat het testament van den Baes niet bestaen kost en dat het eerste
kraft en standt most holden, omdat hij geen macht had sulcx te doen, en all quam
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Aitzema, Vrede-handeling, II, 351-352.
Amalia van Solms doelt op de inval op de Veluwe door Montecuculi en graaf Hendrik van den
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Le Roy ging naar Brussel om er ondermeer te onderhandelen over een staakt-het-vuren ter
zee. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 353.
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geordonneert wass, op de mannelijcke linie, daer hij yet bij geschrift van sal stellen .
- Loo en Vyleers bij mij geweest. Ben niet uyt geweest, heb alleen gegeten en den
geheelen naemiddach geschreven nae Vrieslandt en Duytzlandt.
- S.H. en Pau wierden oneens oover de Sweetsche ruyter, die had S.H. niet geern
gehadt hier in 't landt, en Pau brocht se hier tegen S.H. wil en marcheerde daermede
nae Vysé, daer S.H. niet geern aen wass geweest, doch het most geschieden. Pau had oock eens een pampier genomen en in 't vuir geworpen en geseit, die het
anders wil maecken, die mach het doen, in S.H. presentie, 'twelck S.H. heel qualijck
nam en lichte hem de voet doe, als hij in Vranckrijck wass, en maeckte Catz
pensionariss in Pau sijn plaetze anno 1635. - Catz wil quiteren, en mocht Pau wel
weder pensionnariss worden in Catz plaetz, 'twelck niet goedt sal sijn voor S.H.,
dan hij seer sijn viandt iss. - Ick ginck bij de princess-royael en praetede mit haer,
totdat se aen taefel ginck. Ick adt mit S.H., ginck nae den eeten in 't Voorholt
wandelen. Brasset soon trock sijn degen. Ick discoureerde mit Obdam oover de
guarantie, en kosten het niet eens worden; hij wass heel tegens de Francen en ick
tegens de Spaenschen. - S.H. wil sijn best doen bij de heeren van Hollandt om te
velde te kunnen komen [160] en wil haer mit goede woorden daertoe bewegen. Ick
seide hem, dat het het eenichste middel wass, en tegens haer danck of wil en most
hij niet te veld gaen, want sie solden haere compagniën onbetaelt laeten en brengen
een groote disordre in de militie, en soude het S.H. oock kunnen quaet doen in het
stadtholderschap. Hij antwoorde, tegens haer danck sal ick niet doen ofte in het velt
gaen, sal mit goede woorden en beleeftheit haer daertoe soecken te perswaederen
en sal, het geopteneert hebbende van Haer Edelgrootmogende, dess maendachs
in de Staeten-Generael proponeren; ende consent gekregen hebben, sal S.H. strackx
vertrecken, om de viant te verraschen; hij kan in korten tijt 125 compagniën te voet
bijeen krigen en 50 te peerdt, mit die meint hij Venlo, Roermond strackx te
amporteren en hauden Gelder geblockeert, totdat de rest van het volck kompt,
alsoock de schuppen, ammonitie en canon van Gennep, Nimmegen, Rijnberck. Hij
seide, ghij sult het fort aentasten, als het soo wijt kompt; doch ick vrees Hollandt
die doet het S.H. niet te gevallen.
2/12 junii woensdach ben ick den geheelen voormiddach alleen geweest, heb
geschreven en mijn saecken in ordre gebracht. - Ick ginck door graff Mauritz hoff
op het hoff; S.H. sprack mij een woort of twe en ginck aen taefel. - Ick seide
Somersdijck, dat S.H. geerne te veld ginge, en wold Bicker, Keiser, Stellingwerf
daerop aenspreecken en het werck prepareren, 'twelck Somersdijck niet goedt vond,
seide hij most het werck van de guaranti eerst vastsetten, sijn [zien] onnenicheit
onder de provintiën te brengen, en als dat gedaen wass, moet hij sijn [zien], off hij
in Hollandt oock verscheidenheit van opiniën kost krigen en mit de dispariteit van
die opiniën in Hollandt tot de campagne geraecken mit een gedeelte van Hollandt
en de provintiën; hij meinde Hollandt solde niet licht tot de campagne geraecken. Ick ginck tehuys eeten alleen, lass mijn Lymersche saecken tot 6 uiren. - De heer
André wass bij mij, die mij yetwess schriftelijckx brocht van prins Mauritz testament
en meinde dat het laeste van
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N.O.H.S. niet kost gelden en dat de pretensie heel goedt wass en gefundeert bij
gebreck van erven. - Ick ginck bij de grevin van Hanau. - Bij H.H., sprack van mijn
103
reis nae Spae, om mit haer te gaen . - Ick adt mit de Rijngraefin, ginck mit haer
wandelen; Francisca seid mij, dat S.H. alleen wass te Scheveling geweest mit
Willemine.

[161]
3/13 junii donderdach heb ick wedrom de Lymerse saecken naegesien, niemantz
gesien. - Om half twaelf bij freulen Mauritz geweest. S.H. sien aen taefel gaen. - De
heer van Asperen seide mij, dat de heeren edelen bij S.H. solden komen morgen,
om oover de garanti te delibreren, alsoock oover de neutraliteit van de zee, en
solden Vranckrijck soucken contentement te geven oover Cataloniën en de neutraliteit
heel te secuseren en af te slaen ter zee. - Asperen solde Raephorst en Benthuysen
begroeten. Mateness wass passelijck. - Brederod seide dat de Hollantse steden
willen mit gewelt de neutraliteit hebben en dan sullen se mit macht in Spagniën
vaeren en, als Spagniën wil, kan hij alle schepen arresteren en krigen 5 of 6 miljoen
op die schepen die in de haevens leggen, en doen dese landen den krijch daermede
aen ettelijcke jaeren. - Opdam blieft tegens de Francen en seid, door die neutraliteit
sal Hollandt die andre provintiën dwinghen tot den vreede. - Brederod seide, die
Staeten van Hollandt hebben aen alle haer magasijnen belast op S.H. ordre gheen
schuppen ofte stucken ofte yetwess te laeten volgen alleen op de Staeten van
Hollantz last, alsoock gheen schepen te laeten volgen. - Alleen dess avontz gegeten.
- Beveren had H.H. den staet van oorloge gebracht en iss H.H. grooten vrundt,
rapporteert alless aen H.H. watter passeert. - Bij Armaveille geweest. - Op 't hoff
mit H.H. gepraet van haer reys nae Spae. Ick adt niet en bleef mit haer praeten tot
10 uyren. - Ick ginck mit S.H. in 't Voorhaut, sal Bicker en Keiser te sijn [zien]
gewinnen; hij sprack den heer van Schaegen [Willem van Beieren] om morgen mit
S.H. te adviseren, want de heeren edelen komen om 8 uir vrijdach bij S.H. - H.H.
sprack mit mij van haer huyshauding; woud geern mesnageren. 4/14 vridach Pybe
aen de heer Vijch geschickt mit de Lymersche saecken. - In de kerck geweest. - Bij
de heer Servient, die sich seer beklaecht, dat men niet te veld gaet en Armentiers
laet nemen tegens het accord van de conquesten ahn malkanderen te bewahren,
104
het 5 articel . - S.H. iss mit de heeren nobelen bijeen geweest, en hebben se
gevooteert allegaer als S.H., behalven Mateness en Obdam, die S.H. heel incivijl
beyegende. - Mit S.H. gegeten, die het mij seide. - Bij de vrau van Brederod geweest,
de coningin, bij H.H. - Alleen dess avontz gegeten.
5/15 saterdach bij André geweest, die mij seide hoe dat se Musch wolden quellen
mit sijn bedijckte landen. - Ick besprack mit hem oover de guaranti en het
Ooverquartir, daer hij mij in sal volgen.
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Frederik Hendrik.
Amalia van Solms had een paspoort aangevraagd om naar Spa te reizen. Een dergelijk
verzoek was ook ingediend door de Spaanse onderhandelaars, Castelrodrigo en Pēneranda.
Om praatjes over geheime onderhandelingen te voorkomen had Amalia verklaard pas naar
Spa te vertrekken, nadat de genoemde heren Spa zouden hebben verlaten. Aitzema, Saken
van staet en oorlogh, VI, 353.
Het 5 articel: de ligue garantie.
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Hij verseeckerde mij nochmahls van het testament, dat dat soo vast en seecker
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wass en niet kost verandert worden. - Alleen gegeten. - Mijne brieven nae Duytzlandt
affgedaen. - Bij de vrau van Obdam geweest, die van een ander gevoelen iss als
haer man. - Bij H.H., die mij seide dat anno 1630 S.H. niet te velde kost komen,
omdat Hollandt niet wilde toelaeten. Al waeren de andere ses provintiën daertoe
geneicht, soo ginck S.H. doch niet in 't legher, willende daerdoor te kennen geven
de macht van die provintie en wat respect S.H. aen Hollandt had gedragen, 'twelck
dese prins oock behoorde te doen en, als hij haer raedt will volghen, sal sie hem
wel seggen wahr het op staet, omdat sie de practique heeft van 22 jaeren, de
humeuren en de kenniss van de luyden. - S.H. had haer alless gesecht, alsoock
Musch. - H.H. had in S.H. cabinet gevonden het accord om nae Duynkercken te
gaen. - Seide oock S.H. had sooveul autoriteit gehad alsof hij souverain wass
geweest, en dat hier geen souverain soo geluckich kost wesen als S.H. ettelijcke
jaeren geweest wass, doe hij alless afdede mit de commissarisen van de provintiën
gecommiteert uyt Haer Hoochmogende vergadereng. - H.H. seide oock dat de
aliantie van 1635 niet gelesen wiert van alle staeten als inderhaest en dat niemantz
dahr copie off kost krigen, 'twelck niet wel wass, wahruyt dahrnae de instructie iss
105
gevolcht, en tot die instructie wass S.H. regering apsoluyt . - H.H. estimeert seer,
dat S.H. tuschen die armyniaenen en de gereformeerden de eenicheit ende
middelwech heeft kunnen hauden. - Alleen gegeten. - S.H. wass in 't Voorhaut,
seide mij dat hij Keiser en Stellingwerf had gesproocken en mit haer soetjes
gediscoureert. - Hoopt Bicker te gewinnen door het balliouschap [Muiden], dat vacant
iss. - Keiser door de vice-admirael van Noort-Hollandt en hoopt door dat middel mit
contentement van Hollandt in 't velt te komen.

[163]
6/16 junii sondach mit S.H. in de kerck geweest. Alleen mit Andla gegeten. Naemiddach in de kerck geweest sonder S.H. - Mit Somersdijck gewandelt, die mij
seide, dewijl dat hij nu mit de ridderschap die saecken van de guaranti had vastgeset
en van de neutraliteit, soo most hij het bij de Generaliteit oock doen, en dan solde
Hollandt wel volghen. - S.H. most Rotterdam sijn [zien] te krigen en soecken de
steeden tot sijn dispositie ende sijde te krigen, 'twelck hij doen moet en H.H. raedt
in sommige saecken volgen. - Hij seide H.H. had Pau seer bekeven en gesecht dat
hij ongelijck had om dit landt en Vranckrijck tegens malkander te setten en te beletten,
dat de guaranti niet voortginck op tijdelijcke conditiën, en scheen mit haer soon
eenss te sijn. - S.H. ginck mit de coetz in 't Bosch wandelen, sprack mit Vieuville;
H.H. heb ick niet gesien. - Deschantz seid mij, dat S.H. had aen de conningin van
Engelandt een notabel present gegeven, dat de coningin prins de Galis bij haer had
om door hem weder in Engelandt te komen, omdat sie het in Vranckrijck moede iss
en geern in Engelandt wass, op wat conditie dat het wass. - Vianen sprack van veul
dingen. - Mit S.H. des avontz gegeten. In 't Voorhout gewandelt; de graff van Welder
seide S.H. soude hem geseit hebben in 14 dagen in Vlaenderen te volgen, sijn
aenslach op Leuven, de rancontre mit Donau; Philippe Leroy bij H.H. geweest.
7/17 junii maendach is Desloge bij mij geweest, seide mij dat Servient soude
geseit
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hebben dat, als H.H. weder goedt Frans wierdt, dan soude men Chastau-Renard
in een hertichdom maecken, duc et père de France en 20 duysent croonen des
jaers innekomen voor S.H. en H.H. - Servient wil niet meer bij H.H. komen. - Bij S.H.
geweest; meint Rotterdam, Amsterdam, Caiser te gewinnen en op sijn sijde te krigen
door die voorgeroerde middelen. - Tehuys gegeten mit eenighe officieren, den
naemiddach alleen geweest, aen Beringam geschreven. Op 't hoff geweest bij H.H.,
wass niet wel op Beversweert tevreden. - Te Voorburch bij juffer Grandperyn
geweest, die mij seide dat het noch soo ercht wass als in het begin van Lesslouise
106
en geen betering te verwachten; ick collationneerde daer.

[164]
8/18 junii dingsdach ben ick den gheheelen morgen alleen geweest, heb gelesen.
- Op 't hoff geweest. - Bij de heer van Sulekum gegeten mit de Rijngraf en de
Ferensen en daernae gewandelt op sijn huys te Voorburch. - De Rijngraef seide
dat Douwe, den edelman van Greving, die bij prins Philips iss geweest, nu soo
melancolijck wass en kost niet gerust wesen. - H.H. niet gesien; prins Wilhelm ginck
nae Honselerdijck. - Ick ginck mit freulen Francisca wandelen, seide de courvorstin
had geseit sij hoopte niet lang mit de courvorst lang te leven.
9/19 junii woensdach heb ick gelesen en geschreven; de heer Schuirmans iss bij
mij geweest, wost niet nuys van de provintie van Vrieslandt. - Ick ginck bij freulen
Anna van Portugal, die mij seide hoe dat Lessalbertine mit citroenen had geschreven
aen Lesslouise dat se om H.H. noch om niemantz Galis soll nehmen en dat men
haer dat mocht seggen, een goede resolutie, daer men sich niet oover bekommert
als indifferent. - Ick adt alleen mit Kuyn; seide mij, datter bij H.H. geen gelt wass
voor de reise, niet als die 20 mille gulden van Hollandt. - Ick ginck bij de vrauwen
van Asperen, van Somersdijck. - Servient bij mij geweest, seide mij 1. dat die van
Cataloniën die begeerden geen comercie mit de Spagniaertz, 2. oock dat de
geestelijckheit die Spaensch wass, haer weder in de provintie begaff, 3. oock dat
men de steeden mocht vast maecken, om de Spagniaertz te stutten. - Terragona
naemen de Spagniaertz in, omdat de Francen haer niet wel assisteerden. Barcelona
107
kan 15 mille burger weerhaftich uytmaecken . - Mit de vrau van Brederod op het
hoff gesproocken, seide dat S.H. een dame van qualiteit mit kindt wil maecken en,
als hij geen erven heeft, soo sal hij die soon erfgenaem maecken. Willemine wil niet
nae Duytzlandt. Alleen gegeten, gewandelt.
10/20 donderdach is de heer André bij mij geweest en mit mij oovergeleit van de
saecken aengaende de garanti en het Ooverquartir van Gelderlandt, wat in Haer
Hoochmogende vergadering te doen stond. - Bij de heer van Brederod geweest,
die mij seide hoe dat Bicker soo wel mit S.H. tevreeden iss en dat hij hem heel licht
soude gewinnen, als S.H. maer wat moite nam, en dat hij daerdoor heel Hollandt
soud kunnen aen sijn handt krigen. - Dat se in Hollandt S.H. gheen leger souden
durven geven, [165] omdat sie vreesden dat hij niet nae de Staeten soude vragen
en, als hij in 't velt wass,
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sijn eigen hooft volgen ende het leger brengen waer het hem goet docht. - De vrau
van Brederod oock gesproocken. - Op 't hoff geweest, mit S.H. gesproocken van
Dyren, 'twelck hij wil coopen. - De heeren van Amsterdam aeten bij mij, waeren
vrolijck en beleeft, Geelvinck, Bicker, Schaep, De Graef, de heer van Purmerlandt
[Frans Banning Cock], heer van Swyten, Booreel, Ferens, André. - De heer van
Swyten haut veul van Waerdenburch, iss heel sijn vrundt, sal alletijt tegens Den
Graef wesen; sij bleeven tot vijf uir en wolden noch in de vergadering gaen. - Ick
ginck bij de Rijngrafin. - Adt niet. Ginck in 't hoff wandelen. Mortagne.
11/21 junii vrijdach de heer André weder bij mij geweest, seide mij dat Zelant
soud spreecken van te veld te gaen, en ginck heel dissoluyt, 'twelck hem niet
aenstond. - Wij spraecken weder van de garanti en het Ooverquartir, en schreef
noch yett erbij van 'tgene hij in Haer Hoochmogende vergaederinge soude
voorstellen. - Ick bleef tehuys tot elf uir. - Ginck op het hoff, alwaer mademoisell
Caire mij seide dat de coninck van Engelandt van het leger wass gebracht tot bij
Londen en dat die van het Parlement verliepen. - Monsieur en den cardinael souden
voor Saint-Omer sijn en dat innemen. - Freulens van Portugal, Rijngravin hebben
bij mij gegeten. - Mit de coetz gewandelt. - S.H. iss in de Staeten-General geweest,
alwaer de ses provintiën eens sijn geweest oover de guaranti, doch Hollandt niet.
- Servient bij S.H. geweest; S.H. seide wat in Haer Hoochmogende vergadering
wass gepasseert, begeerde ick soude André spreecken oover de drie weecken
sluytens, de Francen. - H.H. sprack mij van nae Spae te gaen, seide sij had gehoort
ick soud trauwen, maer diejenige die het wass, die had de vallende sieckte. Ick weet
van niet en kost H.H. niet seggen; doe wilde sij mij oock niet meer seggen wy dat
het wass. - Noortwijck seide mij, dat Hollandt gantz niet willen verstaen tot de
voorgestelde guaranti. Alckmaer wass afgevallen, Rotterdam wass heel slim en
sprack heevich, dat sie het noit wilden toestaen.

[166]
S.H. had hem oock gesecht, hoe hij Bicker kost gewinnen. - Dat Geelvinck dieselfde
chargie oock begeerde. - S.H. woud noch wel nae het leger gaen, doch daer iss
geen aparentie. Bicker wil der niet nae hooren. - Bicker en Gelvinck hebben H.H.
oock aengesproocken. - Noortwijck badt mij door André laeten voor te stellen, of de
108
Staeten-General niet aen die van Hollandt wolden en schicken , om Hollandt te
persuaderen tot de voorgestelde guaranti, mitz Vranckrijck dat niet aennemende
en weder wat nuys pretenderende, alsdan te sluyten buyten Vranckrijck.
12/22 junii saterdach ben ick bij de heer André geweest, die mij seide datgene
gisteren wass gepasseert ter vergadering van Haer Hoochmogende en dat S.H. mit
goet fatzoen en ernsthaftich had gesproocken. Ick leide mit hem oover van de
besending van Haer Hoochmogende aen de heeren Staeten van Hollandt, om de
heeren Staeten van Hollandt tot het advijs te brengen van Haer Hoochmogende. Oock van de drie weecken sluytens, 'twelck hij beide doen wilde. - Ick ginck bij
Vosbergen, die wass oock van die opinie om de heeren Staeten van Hollandt daertoe
te induceren mit besending en wilde aen alle de steeden gecommitteerden schicken
ende de vroetschap. Ick seide, dat sullen se niet doen willen; en wees hem het
exempel van Amsterdam; hij
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wass daer selfs geweest, doch meinde niet dat het de andere steeden sullen doen.
109
- Ick sprack hem van de 14 mille gulden op Haultyns huys . - Musch seide mij, dat
S.H. hem noch noit had gesproocken of laeten haelen, dat S.H. een quaet menageer
was voor het landt geweest en daerdoor 't landt soo ten achteren hadde geset. Dat H.H. sich niet tegens de soon moste stellen, want het doch geen bestand solde
hebben; dat H.H. nu wel stond, quam omdat sij Hollandt volchde. - S.H. wass in de
Staeten-General, daer Ruysch heel lang harangueerde tegens Vranckrijck, doch
daer wiert niet gedaen, 'twelck mij de heer André daernae seyde in de allee van het
Bosch.

[167]
In den Raedt geweest van Staet. - Bij den Rijngraef gegeten mit Steincalefelt. - Op
't hoff geweest. - Tehuys gegeten. Nae den eeten quam ick weder bij H.H., die
sprack van haere vrijage mit S.H., van haer trauwen, hoe dat veul lyden sich
daertuschen gemengt hadden om het te beletten, maeckende pasquillen en
schrievende brieven aen S.H. van H.H. en aen H.H. van S.H., om se te brouilleren,
waeroover dat se eens gebroulleert wierden, en duirde de vriagie drie jaeren. Daernae sprack se mit mij van S.H., hoe dat se hem geraeden had sich tot den
vreede te schicken, omdat sij sach dat het anders niet wesen kost; soo solde hij de
affectie gewinnen en credijt holden en behaelen bij de naebuyren; anders doende,
sal het hem strecken tot haet, descredijt en desreputatie. - Oock van de regering
van het landt, hoe voorsichtich dat men sich daerin moet draegen, en bleef ick daer
tot elf uir.
13/23 junii sondach is S.H. niet in de kerck geweest; H.H. liet mij seggen bij haer
in de kerck te komen. Triglandus preeckte. - Ick pratede mit H.H. en de vrau van
Brederode van H.H. hofholding en hofmeester, hoe sie die hebben wilde. - Ick adt
thuys, ginck mit S.H. in de kerck, voer mit de koetz wandelen in Den Haech. Ick
bleef den gheheelen tijt in S.H. voorcaemer praeten mit d'een of de ander. - Ick sach
H.H. niet, sprack mit Rintzwoud van het Engelse werck en van de vrede; hij seide,
als Spagniën hoort dat hij willen sluyten buyten Vranckrijck, als hij wat nuys opbrengt,
soo sal Spagniën hem geen goede conditiën geven. Ick seide, wij moeten Spagniën
daertoe holden, of wij doen niet wel noch eerlijck. - Ick adt op het hoff mit S.H., ginck
booven, maer sach H.H. niet, ginck mit freulen Anna praeten. Ick sach Albertine en
Henriette; freulen Anna seide mij, hoe dat men gepraet had van Lesje Albertine en
mij en prins de Gales.
14/24 maendach iss de heer André hier geweest, seide mij nae Vrieslandt
geschreven te hebben oover het sluyten buyten Vranckrijck, alse yetwess nuys
weder op de baen brengen. - Hij sprack oock van Scheltinga soon, die hier iss
gekomen oover sijne saecken.

[168]
De heer Raetsfelt bij mij geweest, sprack van alleley saecken, seide dat S.H. reis
had Gelderlant 50 duysent gulden gekost, 24 aen presenten, 26 duysent verteert,
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[Utrecht] 15 duysent aen presenten, Ooverijssel 12 duysent aen presenten . - De
heer
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Huygens seide mij, dat S.H. het landt had ten achteren gestelt, omdat hij noit wilde
casseren, maer hielt alle de troupen in dienst, en wiert er voor Den Bosch 10.000
man aengenomen en daernae noch 25.000 man, 'twelck 't landt heeft gerouineert,
daernae de swaere belegeringen, Maestrich, Bosch, Breda en de onkosten van
schepen en wagen en legerlasten, 't quaet menage van de France penningen,
daerdoor 4 miljoen op de provintiën sijn geraeckt. - Ick sprack hem van Dieren en
het bosch; hij wil het wel ooverlaeten. - De heer Gleser om Scheltinga te
recommanderen. - Scheltinga quam om 12 uir, belettede mij om booven te gaen;
ick adt mit hem alleen, en recomandeerde mij sijn saeck, om een voorschrievens
te hebben, doch ick excuseerde het, omdat ick het aen Teyens en Andringa oock
had geweygert. - Hij seide dat Tjalling Eissinga en Dauwe Aluva nu eens sijn om
Botnia te hebben tot gritman. Ulb Ayluva wil Sickxma hebben en Bruynsma. Haersma
wold Scheltinga hebben; Fockens wass noch niet geresolveert, soodat het Collegie
heel wonderlijck staet, en kan men noch niet recht ordelen, wie het grietmanschap
hebben sal. - In Vrieslandt waeren se noch goedt Frans. - Ick bleef tehuys tot vijf
uir, ginck bij den ambassadeur van Dennemarck [Corfitz Ulfeldt], doch wass niet
thuys, Steincalefelt en Fierentz oock. Mit Casembroot ooverleit, sal mij 25 duysent
gulden doen hebben in een maent tijts op mijne huysen. - Ick ginck op het hoff, sach
mevrau, adt alleen, ginck vroech te bedde.
15/25 junii dingsdach. Noortwijck seide mij laestemael, dat Obdam, Keiser,
Stellingwerf, Ruysch laestemael nae Schevelingen waeren geweest en hadden de
saeck daer wat ooverleit mit malckanderen, opdat se van één humeur ende gesintheit
solden wesen. - De heer van Brederod bij mij geweest. - Steinckaleveltz en Obdam
mit de vrauwen bij mij gegeten. - Bij André geweest, die mij seide dat Zelant
geresolveert hadde een concept te maecken en, soo Vranckrijck daer niet mede
111
tevreeden wass, buyten Vranckrijck te sluyten . - Doch Spagniën daertoe te holden,
dat hij aen Vranckrijck deselfde conditiën solde geven die hij aen Vranckrijck voor
desen gegeven hadde, ende voor de ongedecideerde pointen Vranckrijck mit stercke
handt te helpen tot een goedt uytkomste te geraecken.

[169]
Op 't hoff geweest, mit juffer Rossum gepraet wel twe uir. - Bij S.H. gegeten. - H.H.
heel laet gesien, seide dat den ambassadeur van Dennemarcken haer geseit had,
dat de coningin van Vranckrijck een slechte vrau wass en geen verstandt had, had
hem veul nae H.H. gevraecht en slechte vragen gedaen. - Dat de cardinael
gesurpreneert wass geweest, dat hij den vreede vast gelooft had, dat se in
Vranckrijck in groot disordre hadden geweest oover de komste van de artzherstoch
Leopoldus, dat het France leger 8000 man wass, slecht volck. - En wass H.H. heel
cyvijl, seide Pau noch niet goet Frans te sijn, en belettede aen Vranckrijck
contentement te geven.
16/26 junii woensdach ben ick bij de heer Keiser geweest om acht uir en heb lang
mit
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hem gepraet van den vreede, en nae lange discoursen, dat men Vranckrijck behoorde
contentement te geven, soo seide hij mij dat hij meinde, dat Hollandt solde sooverre
komen op conditie, dat de andere provintiën Hollandt wilden tegemoet komen om,
als Vranckrijck de voorgestelde pointen niet aen en nam, dat se alsdann buyten
Vranckrijck solden sluyten, sulx Vranckrijck in alles contentement gedaen hebbende.
- De pointen sijn, Vranckrijck te guaranderen alless wij hij in het jaer '35 beseten
heeft, in Vranckrijck en Neerlandt, Cataloniën en Roussilon, Lorraine, Pignarol,
Spagniën te holden aen de conditiën die hij Vranckrijck voor desen heeft
gepresenteert, die in 't werck te stellen en niet daeraf te wijcken. - Doch gheen
subsidie in Duytzlandt en Italien, omdat se den keiser niet willen offenceren, oock
omdat Vranckrijck daer Sweden en den Beyervorst heeft, in Italien, d'Italiaensche
princen, en dit landt gantz niet te doen heeft, wie dat pauss iss. - Hij seide mij oock
wat H.H. geseit heeft van Vranckrijck, van den ambassadeur Ulefelt verstaen te
hebben, voechde dat daerbij, dat het leger heel swack wass, meest jonges, en dat
het maer een uytstel iss, dat de maréschaulx niet eens sijn, om dat te bedecken,
dat het leger soo swack iss en sich niet durft in 't velt te presenteren. - Stellingwerf
heeft hetgene verhaelt, gisteren in de Staeten van Hollandt geseit, en hebben se
dat in een particuliere conferentie verleden saterdach mit eenighe heeren vastgestelt,
om soo voor te draghen, soodat ick hoop dat den vreede sal getroffen worden, de
provintiën eenich en Vranckrijck contentement. Keiser wil bij H.H. comen.

[170]
De heer André die saeck gerecomandeert en versocht op 't behaech van sijne
principalen sich te verclaeren, als Vranckrijck het voorverhaelde niet aen woude
nehmen, alsdan te sluyten buyten Vranckrijck, 'twelck hij doen will, mitz dat ick
advouere 'tselfde mit mijn kenniss en weten gedaen te hebben, 'twelck hem belooft.
- Ick seide tegens Keiser, ick ben bliede die verclaering van U.E. te hooren; nu sullen
wij eens blijven en Vranckrijck contentement; iss het nu niet beter, dat wij tegens
Hollandt sijn geweest. Want hadden wij mit Hollandt geweest, soo hadden wij den
vreede buyten Vranckrijck gemaeckt en die geoffenceert, en had ghij de andere
provintiën gevolcht, wij hadden Spagniën heel wechgejaecht. 't Iss beter soo. Nu
krijcht Vranckrijck contentement, wij blieven eenich en wij hauden Spagniën leech,
'twelck hem noit soo wel en klaer heb hooren seggen ofte verclaeren; ben blijde
hem soo een fraye verclaering te hooren gedaen.
- H.H. voor den eeten gesproocken, die mij seide hoe Ploys mijn heer vaeder had
bedrooghen, S.H. al sijn brieven gevende dy hij voor desen had geschreven, oock
hoe Somerdijck alletijt een viant wass geweest van S.H. en H.H. en questie hadde
soucken te maecken tuschen S.H. en mijn heer vader. - Haersolt wass mijn broeders
vrundt geweest. - Men moet niemantz licht trauwen, seid H.H., en sien wel mit wy
112
dat men opslaet want de werelt iss bedrychlijck. - Ick vraechde H.H., off Keiser
mocht bij haer comen, daer se blijde om wass. - Ick adt bij de heer van Brederod,
die seide dat Obdam de heerlijckheit van Wassenaer soude hebben voor sijn moite
en sorge, dat hij soo voor de vreede wass. - Ick ginck bij Keiser en brocht hem bij
H.H., bleef daer twe
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uir. Ick pratede mit de vrau van Dona en freulen Anna van Portugal, die seid dat de
courvorstin sich nu wat beter schickte te Cleef als men gedocht had en kreech sij
vermaeck in de grootsheit. - Keiser wass blijde bij H.H. geweest te hebben, prees
haer seer oover haer verstant ende beleeftheit; hij recommandeerde mij Gendt en
André te spreecken, opdat se Hollandt wat tegemoet quaemen in de vredehandeling
en bij form van propositie yetwes deden. - Ick ginck bij den ambassadeur van
Dennemarcken, sprack van allerley dinghen. - Ick sach H.H., was vrolijck, wol hebben
dat ick mit na Spae solde gaen. - Ick adt mit S.H., die sich aenstelde tegens Deloge,
of hij quaet wass op Servient, die soud geseit hebben, S.H. moet sich aenstellen of
hij niet goed Frans wass, om Vranckrijck meer te kunnen dienen; maer hij heeft S.H.
der gantz niet af geseit aen S.H. selfs. - S.H. seide mij, dat se in Vranckrijck seggen,
den cardinael, de coningin, dat S.H. niet doet als bruyen, jaegen en de affairen
versuymt, daer S.H. quaet om iss. Ick wolde het hem uyt het hooft praeten, seggende,
het sijn uytstroysels van den viandt, om U.H. en Vranckrijck oneens te maecken.
U.H. moet het niet gelooven. Hij seide, neen, het sijn geen uytstroysels; hij heeft
het aen Dechandt selfs gevraecht en hij meint, dat het Servient heeft geschreven.

[171]
S.H. heeft correspondentie secretelijck met des viantz secrete ministres t'Antwerpen,
te Munster en dat voor een somma geltz, dat hem all 85 mille gulden heeft gekost
in 5 maenden, en meint men sij sullen Vranckrijck die condities nu niet geven als
wel voor desen. - Te Parijs heeft S.H. de clerck van monsieur Brienne. - S.H. iss nu
tot de vrede geneicht, synde dat het anders niet sijn kan. - Hij seide dat die kerel
hem weder gevolcht had die hem lestemahl had geschoten en wass bang voor hem
113
geweest, in 't Voorhaut ; hij sal altijt één of twe achter hem gaen laeten mit degens
en pistolen. - Heb S.H. noit soo cyvijl en confident gesien. - Ick recomandeerde hem
Hollandt tegemoet te komen en dan Vranckrijck te dynen, om haer te helpen aen
hetgene Spagniën haer voor desen had gepresenteert. - S.H. wass op Pau niet wel
114
tevreden . - S.H. had den geheelen naemiddach sitten ontcijferen brieven van
Munster en Bruysel.
17/27 donderdach is de heer André bij mij geweest, Andla en Rosema, en hebben
ooverleit om te sluyten buyten Vranckrijck, als die niet tevreeden sijn mit de
voorgestelde. - André gerecomandeert Vranckrijck te helpen tot de pointen voor
desen geproponeert van Spagniën. - Oock subsidie in Cataloniën, als de trèves sal
geindicht sijn. - Casembroot sal mij die 25 mille bestellen in drie weecken tijts. - Seit
datter seeroovers waren op de zee in tijt van trèves. Oock dat dit landt en dat
Spagniën tesaemen eenige scheepen schickten in zee, om mit dit landt de roovers
daeruyt te jagen. - Bij graff Mauritz mit Brederod gegeten. - De heer André seide
mij dattgene in de Staeten-General wass gepasseert. Hollandt had sich heel still
geholden, doch hij had yet laeten aenteycken op het laeste point van de handtleyding
in de questieuse pointen, dat hij daer geen last toe had. Om vijf uir solde se weder
bijeenkomen. - Ick ginck om half seuven op het hoff, H.H. gesien. - De heer van
Brederod seid dat Hollandt
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wil S.H. een instructie maecken. - Dat Keiser, Opdam, Ruysch all effen hart gingen
tegen Vranckrijck en willen geen reeden verstaen. Bicker, Keyser gingen wel. - Kuyn
seide mij men had H.H. geseit, dat ick mij roemde om mademoiselle Albertine te
sullen hebben, en wass daeroover verstoort, seide sij wass mijn vriendin, doch ick
most soo niet spreecken en als ick soo continueerde, soo sold sij meerder tegens
mij sijn als voor mij. Anders, seyde sij, ick wil hem geern dynen, en de tijt kan veul
geven, doch mit voorsichticheit gegaen. Hij seid oock van den brief die Lessalbertine
aen Lesslouise had geschreven aengaende Galis, dien noit te willen hebben, doch
ick ben ontschuldich, heb geen staet off niemantz daervan gesproocken, en ick
seide hem mijn gedancken, dat ick er niet aen docht noch staet op maeckte. - Hij
seide mij van graff Mauritz ongelegentheit en dat hij wel 6 of 7 tonnen gautz kost
hebben, doch hij heeft alless verquist. Fritz had geen gelt en hij traude.
18/28 vrijdach is de heer Vosbergen bij mij geweest, die mij van Haultyn schulden
sprack en dat hij sijn goedt soo verquist had, doch sijn swager solde ordre stellen
115
op 't huys . - Hij sprack mij oock van de guaranti; ick seide hem, dat Zeelandt moet
116
wat naegeven en Hollandt tegemoet komen, niet teseer offanceren , want anders
kost Hollandt een quaede resolutie nemen, scheiden en maecken alsoo scheuring
in de [172] provintiën, waerdoor dat men Vranckrijck en dit landt seer tekort soude
doen, besonder om Vranckrijck niet te doen opteneren wat Spagniën voor desen
aen Vranckrijck heeft willen toestaen. - Ick ginck in de kerck, reedt in 't Bosch
wandelen, sach H.H. huys. - Ick adt op 't hoff, sach H.H. nae den eeten, wass heel
vrolijck. - S.H. gesproocken, meinde dat André niet wel wass gegaen, daer ick hem
beter van informeerde. Ick seid, mijnheer, men doet Vranckrijck meer dienst Hollandt
mit soeticheit aen sich te trecken als dat de ses provintiën yetwess doen wilden
buyten Hollandt, 'twelck doch geen goedt success soude hebben. - Ick seid, U.H.
moet Rotterdam stuyren, want die gaen hardt. Mittertijt sal het wel gaen, seide S.H.,
de gecommitteerden sullen verandert werden, sij hebben andere last, maer sij
seggen se niet. - Beveren iss een guyt, en sijn hooft staet in mijn handt, seide S.H.
- Bicker sal niet hebben, iss heel incyvijl, als S.H. niet present iss, en als S.H. present,
dan staet hij op, omdat hij sich niet anders kan bedwingen, want anders boldert hij
alletijt. Ruisch moeten U.H. oock een touche geven, want hij doet veul quaetz in de
vergadering. S.H. sal derop letten. - Goedthals bij mij geweest, seide mij oock van
pardonne-moy en het uytstecken des handt en veul traenen aen d'ander sijde. - Op
't hoff geweest. S.H. in de caetzbaen sien speulen, H.H. gesien, alleen gegeten. Freulen Anna meint ick sal de jongste van Hessen wel krigen. - De heer Ameyden
van Rotterdam staet oock nae het balliouschap van Muyen. Bicker, Geelvinck,
Veurne, hoopt dat te krigen, omdat het sijn schoonvaeder gehadt heeft, oock omdat
Bicker van de instructie spreeckt, dat S.H. hem daerom niet soud genegen sijn. Eiben seyde mij, dat se om 7 uir souden vergaederen morgen. - S.H. seide hoe hij
soo geern in de kaetzbaen speult, dat niet kan
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opholden, als hij daeraen iss, oock dat hij sich verdorven heeft mit loopen te peerdt,
117
caetzen, rijden, bruyen en een santkloot .
19/29 saterdach is de heer André niet bij mij geweest, wass in de conferentie mit
de andere gecommiteerden van Haer Hoochmogende oover de guaranti, doch der
iss niet vastgeset als dat de griffir [Cornelis Musch] yetwess solde ontwerpen en te
pampier brengen aengaende de guaranti. - Den agent van Calais bij mij geweest
en gegeten mit eenighe officirs. - Hausman bij mij geweest van Breda. - De Engelse
brieven waeren soo goedt niet voor den coninck alse geweest waeren voor desen.
- De ambassadeur van Dennemarcken bij mij geweest, sprack heel vrempt van de
religie en als een libertijn. - Op 't hoff geweest, mit H.H. gepraet.
20/30 junii sondach op 't hoff in de kerck geweest en graff Fritz en freulen Mauritz
sien trauwen.

[173]
Lang bij de princess-royael geweest, bij graff Mauritz gegeten. In de Fransche kerck
geweest. - Mit S.H. bij den Fransen ambassadeur [Abel de Servien], daer S.H. twee
uir bleef; daernae voer hij mit de koetz wandelen. - De coningin en de princessroyal
aten op het bancket van freulen Mauritz.
21 junii/1 julii maendach heeft mij de heer André geseit 'tgene dat verleden
saterdach wass gepasseert in de conferentie en dat hij meende Hollandt sal
Cataloniën noch garanderen. - Casembroot bij mij geweest, seid dat ick de 25
duysent gulden sal hebben, seide hoe de gemeinte soo qualijck tevreden wass mit
S.H., dat hij dess nachts soo in de caetzbaen speult, dat de predicanten S.H. sullen
daeroover begroeten, als hij te nachtmahl sal gaen. Ick heb gewandelt mit de heer
van Ameyden van Rotterdam, die mij toonde genegen te sijn Vranckrijck passelijcke
satisfactie te geven, en wolde hij sijn stadt daertoe raeden en arbeyden, scheen
niet van humeur te sijn als Obdam. - Recommandeerde mij sijn saeck als drost van
Muyen, sprack niet wel van Bicker, van sijn groote macht, dat hij die misbruyckte,
seid dat Bickers broer geen vroetzman wass, het wass tegen de ordre, geen twe
broeders tegelijck vroetzman, maer well burgmeester. - Alleen gegeten, den heelen
naemiddach alleen geweest. De heer André sprack mij van het proyect dat
voorgestelt wass; ick recommendeerde hem de satisfactie van Vranckrijck te helpen
bevorderen sooveul als doenlijck iss, en aen de conditiën voor desen van Spagniën
aen Vranckrijck geconsenteert en toegestaen. - Op 't hoff geweest, H.H. gesien,
S.H. niet. - De heer Brederod seide mij Hollandt solde Cataloniën garanderen ende
Vranckrijck tot de conditiën soecken te brengen voor desen van Spagniën
toegestaen. Vrieslandt most het oock vaststellen. Ick seide, hij kan het niet doen
buyten sijne principalen. Laet dan de tijt soo kort stellen als doenlijck iss, opdat
Hollandt wederkompt, maendach of dingsdach toekomende. - Bij de heer van
Brederod gegeten, lang mit de vrau van Brederod gepraet, waeren groote vrunden;
hij seide mij, hoe Obdam aen H.H. geseit had, dat de heer van Brederod tegen S.H.
ginck mit die van Hollandt, daer H.H. spijtich oover wass.
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geweest, die mij mede seide hoe het in Vrieslandt soo wonderlijck stond, hoe Ulb
Aluva sooveul ongelijck heeft, Sycksma tegens recht en reden daerin te willen
voeren, 'twelck hem qualijck sal gelucken ende bekomen, want Walta en alle de
edelluyden willen protesteren. - Tjalling Eissinga wil Botnia oock tot grietman
maecken, soowel als Dauwe Aluva. - Sjouck Burmania, Hottinga willen Sicksma
hebben. - Ick schreef aen Dauwe Aluva, Ulb Aluva, de heeren van de Wolden en
steden, oock aen captein Sicksma mit goede intentie, vermaende haer tot recht en
rust van de provintie. - Op 't hoff geweest. Mit officiren, Saint-Ibar, Hettinga gegeten.
- De heer André bij mij geweest, die mij seyde hoe dat Zelant en Utrecht weder soo
qualijck gingen, Gelderlant en Ooverijssel passelijck; Gronningen advijseerde niet,
Hollandt wass wel, maer Zelant en Utrecht verkerfden het heel, dat te bevresen
stond, dat Hollandt daeroover soude vertrecken en laeten het soo staen, maecken
118
neutraliteit te water , soodat de heer André heel verlegen wass, vraechde mijn
raedt. Ick seide, geeft mij uytstel tot acht uir. - Ick ginck bij H.H., vertelde haer dit
gepasseerde, die daer heel bedroeft oover wass, doch riet mij, dat men hetgene
geschiet wass, soude verhaelen en op het lest maecken de conclusie, dat het beste
soude sijn, omdat Hollandt soo nae was gekomen om Vranckrijck contentement te
geven, dat men sich mit Hollandt voechde, want aen Hollandts vruntschap veul
gelegen wass en meer als aen Vranckrijck, dat men in dit landt moet sien om de
eenicheit en de Unie te onderhauden, waer daer veul aen gelegen iss, dat de 7
pijlen eenich sijn. - Daernae beklaechde H.H. het leven van S.H. en hoe sich H.H.
daeroover bedroefde, dat hij soo een fray charge en ampt niet meer te herten nam,
waerdoor hij gehaet wort en veracht, verliest sijn credijt en de affectie van de
gemeinte. Ick sprack weinich daeraf, beklaechde het alleen. - Ick volchde de heer
van Brederod en reedt tot door Delftt mit haer. - Seide het aen André wat H.H. mij
geseit, die het soo instelde en schreef het aen de heeren Staeten van Vrieslandt
oover, om Haer Edelmogende resolutie te hebben. - Freulen Anna seide mij weder
van het freulen van Hessen en meint sij, dat ick se wel soude krigen ten hauwelijck.
- H.H. seide mij sij hoopt die van Zelandt sullen veranderen van resolutie; S.H. die
heeft se en sal se noch spreecken en sal morgen in de Staeten-General gaen [175]
en meint het sal beter wesen.
23 junii/3 julii woensdach bij de heer De Graef van Amsterdam geweest, hem
yetwess gerecommandeert van mijn compagnie te peerdt, wass heel beleeft; hij
wass heel welgesint voor Vranckrijck ende van mijn opinie. - De heer Waersdorp
oock, die mij seide de [s]chaersheit van de cantoren, hoe datter compagniën 19
maenden ten achteren waeren. - De heer van Ameyden hielt mij oock sulcke
discoursen, voechde daerbij dat Obdam, Keyser, Stellingwerf en hij hadden bij de
secretariss Beaumont gegeten, vonde Keiser en Stellingwerf nu welgesint, maer
Obdam seyde, ick kan het noch niet goet vinden, maer men ooverstemt mij, en
laestemahl wass het besteecken werck, want Warmont en andere edelen liet men
tehuys en doe ooverstemden se ons; en blieft opstinaet bij sijn opinie. - S.H. liet mij
om tien uir haelen, recomandeerde mij de saeck van de vreede, opdat de heer
André sich conformeerde mit het gevoelen van Hollandt en wat resoluyt ginge, opdat
de provintiën eens tot een eenpaerige resolutie
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mochten geraecken tot dienst van 't landt ende de eenicheit, oock om Vranckrijck
contentement te geven, ende die tot vrundt te hauden. - S.H. seide Caiser wass nu
heel welgesint en passelijck Frans, hij weet niet uyt wat oorsaeck. - Ick had de tijt
niet om de heer André te spreecken, sijnde al in de vergadring, schreef een brief
en recomandeerde hem de saeck.
- S.H. bleef tot half twe in de vergadering, en sprack ick mit Ferens, die mij
vanweghen Servient een compliment maeckte en recommandeerde mij de saeck
in faveur van Vranckrijck. - Ick seide aen Ferens, dat hij woste dat ick het wel mit
dit landt en Vranckrijck meinde en dat door het ophouden van de provintiën Hollandt
sich soo wijt geëlargeert had en dat ick wel wiste en verseeckert wass, dat Hollandt
niet wieder komen soude, en als den ambassadeur dit niet aennam, soo souden
wij buyten Vranckrijck sluyten; dan solde hij niet met allen hebben, wij souden
vianden worden en souden ons meer en meer van malkander vervreemden en
soucken andere vrunden; daerom riedt ick hem als een vrundt hij soude het concept
aennemen, maecken van de noot een deucht, want ick vreesde anders voor
quaeders. - Ick seide oock, wij moeten sien dat de provintiën eenich blieven; daer
iss onss meer aen gelegen als aen Vranckrijck vruntschap, en dahrom kan men
Hollandt niet wijder presseren, opdat Hollandt geen reden gegeven wort te scheiden,
maecken neutraliteit te water, reduceren de troupes en laeten het werck soo staen,
sonder vreede ofte oorloch, dat een eelendigen staet soud sijn. - Den ambassadeur
die vraech daer niet nae, hoe het dit landt gaet of ons in het particulir; hij soud er
ons aen waghen, dat hij maer de affaires nae sijn sin kreech, [176] kunnende
daermede te hoove proncken; hij soud nae ons niet veul vragen. Ferens gaf mij in
alless gelijck, woud het hem raeden de ses pointen aen te nehmen, omdat se billich
waeren. Beverweert adviseert aen Servient all wat hij hoort in de vergadering. Want Vranckrijck, die machtich iss, gaerandeert weinich ende wij veul, die gering
tegens Vranckrijck te reeckenen sijn. - S.H. seide dat Pau niet geern had, dat men
Vranckrijck soude doen opteneren dat hem eens wass toegestaen, omdat hij wost
dat Spagniën dat niet doen soud, en dat dit landt in wijder labirint soude geraecken,
doch het sal derdeur.
- Op 't hoff gegeten. Bij de vrau van Donau geweest. - De heer André
communiceerde mij hetgene gepasseert wass ter vergaderinge en dat Zelandt en
Utrecht alletijt wat nuys op de baen brochten, om het werck te retarderen, tijt te
119
gewinnen, om alsoo den vreede te beletten , dat doch geckernij iss, want Hollandt
sal noit tot den oorloch komen; gaf mij een geschrift, hoe hij meinde te resolveren,
en begeerde mijn bedencken daerop. Ick nam het in deliberatie. - Ginck op het hoff.
S.H. had pijn in 't hooft, doch seide mij dat de heer André wel had geadviseert, wass
niet wel op Zelandt en Utrecht tevreeden, wolde haer noch spreecken, soeckt nu
seer den vreeden. - Hij seid de pijn in 't hooft quam, dat hij in de locht wass geweest
sonder ontbeten te hebben; oock wass hij bij de princess-royal geweest dess nachts
en had in drie nachten tevoorn niet geslapen. - Ick adt mit graf Fritz tehuys; sprack
mij van Maucken. - Om tien uir ginck ick bij Kaiser en Stellingwerf, om eens te
vernemen wat Hollandt gedaen had, die mij seiden 'tgene mij Noortwijck had geseit,
dat Katz last had om yetwess te
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pampier te brengen in forme van resolutie gelijck die ses pointen luyden, Vranckrijck
tot de conditiën te helpen, die hem te Munster waeren belooft en toegestaen geweest,
doch neemt het Servient niet aen, buyten Vranckrijck te sluyten. In de verschillende
pointen goede debvoiren te doen, dat Vranckrijck kriege redelijck contentement. Keiser wass wel; Stellingwerf wolde op het uytwercken van het geconsenteerde van
Munster yet dertegen hebben, doch Keiser settede hem neder, die veul machts
oover hem heeft en kan mitdertijt en mit behendicheit en veul woorden en reden
veul bij Stellingwerf doen, mit één woordt hij reegeert hem en bijkans heel
Noort-Hollandt. - Wij bleven tot 12 uir en waeren heel goede vrunden; sie
recommandeerden mij de heer André te spreeck en moet te geven om Hollandt bij
te staen, [177] die om geen dinck wijder sal komen ofte getrocken worden, en iss
de ambassadeur wijs, soo moet hij het aennemen, oft Hollandt scheidt daeruyt. Mateness heeft een erfeniss van een miljoen. 24 junii/4 julii donderdach André
geschreven 'tgene gisteravondt gehoort en hem gebeden ende vermaent tot een
goede resolute resolutie, 'twelck hij mij belooft heeft schriftelijck te doen, soo het
nodich iss. - Casembroot bij mij geweest. - Op 't hoff bij de ambassadrice van
Dennemarcken [Leonora Christina van Oldenburg], die te Londen wass geweest,
seide dat alles daer stillstond en in vreede, en wost men noch niet hoe het soud
uytlopen mit Sijn Mayesteits saecken. - Mit Saint-Ibar, Hagius, Noortwijck en andere
gegeten, den heelen dach bijeen geweest, avontz oock, spraecken van allerley
dingen. - De heer André schreef mij, dat het in de Staeten-General wass vastgestelt
mit 7 provintiën wat men Franckrijck sal guaranderen, 'twelck bij resumptie morgen
vollenkomelijck sal gearresteert worden.
25 junii/5 julii vridach meende ick in de kerck te gaen, doch werde belett door de
heeren André, Sminia, Haubois, Rosema, die mit mij ooverleyden aengaende de
guaranti, of men het niet soude afdoen op behaech van de heeren principalen,
'twelck elck uyt redenen van staet heeft goedtgevonden, om de eenicheit van de
provintiën daerdoor te behauden, om Hollandt, die niet wijder kan gebracht worden,
niet gheheel voor het hooft te stooten en omdat Hollandt en alle neutrale luyden
ordeelen, dat Vranckrijck het behoort aen te nemen, omdat de conditiën redelijck
sijn, omdat men hem veul meer guarandeert als hij onss, ende niet wel den staet
wijder engageren kunnen, oock van den tijt niet te laeten voorbijgaen, want als
Spagniën den winter kreech, soude hij nyvers nae vraeghen en geven dit landt
mischien oock niet wat hij nu toestaet. - Hagius quam bij mij. - Ick las in Spanheim
harangue van S.H. saliger. - Ick ginck mit S.H. tot aen de camer van de
Staeten-General; hij seide mij in 't gaen, de heer André heeft gister wel geadviseert
120
en geharangeert , en wij sullen het vandaech eens worden onder provintiën oover
de guarantie mit Vranckrijck. - Obdam seide, sij moghen resolveren oover Cataloniën
hoe sij willen, sij sullen Vranckrijck geen woort hauden. - Ick adt alleen mit Hagius,
bleef den heelen naemiddach tehuys; de heer Haubois seide mij, dat de seuven
121
provintiën eens waeren geworden in de vergaedering , en solden commissariën
gaen nae bij de heer Servient, om hem de saeck tegemoet te voeren, en te
versoucken, dat S.E. daermede soude willen tevreeden sijn, dat desen staet niet
wijder
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soude kunnen gebracht worden, en dat Vranckrijck het soude willen aennemen,
'twelck een groote segen van Godt iss, dat de seuven provintiën soo wijt sijn gekomen
en eens sijn, dat in het beginsel sich slecht liet aensijn [aanzien] tot een scheuring,
daer het verleden [178] saterdach nae toeliep, had S.H. en H.H. niet belett door
bidden en inductie om de heeren Staeten van Hollandt bijeen te hauden; het iss
een remarquabelen en geluckighen dach voor dese landen geweest. Ick ginck op
het hoff; men sach H.H., die heel blijde wass oover de eenicheit van de provintiën,
wass quaet op Servient en sprack mij van S.H. saliger, prins Wilhelm, van de regering
en was heel beleeft en vertraut neffens mij. Haubois seide mij, dat Camstra noch
quaet wass, en sprack van de griteniën [Baarderadeel en Schoterland], gelijck doctor
Hettinga gedaen had. - Nae den eeten ginck ick weder booven, sprack met H.H. en
wass cyvijl.
26 junii/6 julii saterdach heb ick mijn ring gelost van Armaville voor tweeduysent
gulden. - Den ghehelen morgen tehuys geweest en mij tot het nachtmahl
geprepareert en het boeck van Spanheim gelesen. - Op het hoff geweest, S.H. niet
gesien. Mit Goedthals alleen gegeten, die mij seyde, dat H.H. wel mit mij tevreeden
122
wass, en vertelde mij nochmahls watter bij S.H. ooverlijden geschiet wass . - Ick
reedt mit Goedthals wandelen in 't Bosch en ginck in de kerck, om de proefpredicatie
te hooren. - De heer Haubois quam bij mij, die mij seyde 'tgene gepasseert wass
in de conferentie mit Servient, dat hij in 't begin heel cyvijl wass, doch eindelijck
versocht hij het complimente nochmahls ofte uytstell, om nae het hoff te schrieven,
en soud sondach volkomen antwoordt gheven; hij adt mit mij des avontz en gaf mij
de pointen schriftelijck. - Bielcke nam afscheit van mij.
27 junii/7 julii sondach ginck ick te nachtmahl aen de taefel des heren. Ulb Aluva
quam nae de predicatie bij mij, deedt sijn ontschult, dat hij noit in sin had gehadt
yetwess te doen tegens de wetten en privilegiën van 't landt, seyde dat in het
examineren soude men sien, dat Sicksma in de stemmen wass; hij seid dat
Scheltinga niet in de stemmen wass, doch Fockens woud Scheltinga hebben. Mit
hem en Sicksma gegeten. - Ick ginck in de kerck. Nae de predicatie quame Ulb Alua
wederom, beloofde mij nochmahls niet te doen als in het ghehele Collegie, gelijck
wij gewoont sijn te examineren. - Hauwerda quam bij mij, vertelde mij van de questiën
tuschen Stadt en Lande. - Ick ginck op het hoff, sach H.H. niet; de heer van Brederod
quam [179] bij mij eeten des avondts, comende van Vianen, seid hoe de heer van
Brakel vermoort wass.
28 junii/8 julii maendach Tobias Techneus bij mij geweest. - Klinck van Amsterdam
seide mij men most tegens den Moskowyter niet beleeft sijn, maer spreecken en
schrieven hardt tegens hem. - De heer Keiser wass lang bij mij, seide mij dat Hollandt
niet naeder soude komen om Vranckrijck contentement te geven in geenderley
manieren. - Hij seid oock dat het goet wass, dat S.H. de patenten had wedrom
ingetrocken; het soud anders doll hebben uytgesien in Hollandt. - Haubois seide
mij, dat hij mit Boreel bij de heer Servient ginck, om hem andtwoordt te seggen
vanwegen Haer Hoochmogende. - Ick ginck op het hoff; S.H. ginck om den
ambassadeur van
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Ds. Goethals begeleidde Frederik Hendrik op zijn sterfbed en heeft daar een officieel verslag
van opgesteld. Dit stuk heeft Aitzema in de tweede druk (folio-editie) van de Saken van staet
en oorlogh verwerkt. Ibidem, II, 156 vlg.
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Moscoviën [Ilja Danilovic Miloslavskij] in Haer Hoochmogende vergadering. - Ick
ginck mit de heer van Brederod eeten bij Rindtswoud, daer de heer van Nederhorst
seer voor de Francen sprack, en kreech mit Musch woorden, die hart vielen. - Musch
meinde dat S.H. had de patenten niet weder moeten innetrecken; ick meinde van
all. - H.H. op het hoff gesien. - S.H. adt bij mij.
29 junii/9 julii dingsdach. Kasembroot seide mij, dat alles slecht gold en de pacht
minder wass alse geweest wass. - Ick ginck bij H.H., daer de heer van Brederod
oock wass; spraecken van het Engelse hauwelijck, dat haer heel tegen iss, en wunst
se aen kant, klaecht dat se het huys rouineren. - H.H. wass niet wel tevreden, dat
S.H. Dieren woude kopen. - H.H. sprack van het testament, seide S.H. saliger kost
het alle fidecommis maecken, omdat het goedt niet van prins Mauritz, maer van
prins Philips [Willem] wass gekomen, die het die twee broeders gemaeckt had, prins
Mauritz en bij versterf prins Hendrick, doch prins Mauritz eigen goedt, daer kost of
kan S.H. niet af vermaecken bij testament. - Maer prins Mauritz heeft het al mit sijn
goedt gelost, dat beswaert wass; daer denckt se niet op. - De heer van Brederod
seide dat S.H. gheen macht heeft yet te maecken, maer prins Wilhelm wel, doch
123
het iss noch soo wijt niet . - H.H. beklaechde S.H. leven en losheit. - Bij graf Mauritz
gegeten. De heer van Brederod maeckte mij bang mit dat testament; ick vreesde
dat hij soud mijn heer vaeder en mijn noemen. - H.H. wass niet wel op de courvorst
en Borxdorf tevreden, vreest, als S.H. te Cleef kompt, voor een ongeluck van
Borxdorf.

[180]
De heer Haubois bij mij geweest, die mij seide, hoe hij mit Boreel bij de heer Servient
gevaeren wass, die niet wel op dit landt tevreeden wass, doch solde het
geproponeerde aennemen, omdat hij sach dat de Staeten van Hollandt nu soo
heevich in dat werck waeren; hij hoopte sij solden op een ander tijt beter gesint sijn,
begeerde alleen dat S.H. geliefde aen het hoff van Vranckrijck te schrieven, dat de
124
heer Servient het door advijs en aenraden van S.H. gedaen had . - Bij H.H. geweest,
die van haer reiss pratede, alwaer veul heeren staeten waeren, die afscheit naemen.
H.H. wass voor middach bij de coningin van Bohemen geweest. - Ick adt mit de
heer van Brederod alleen, die mij nochmahls sprack van S.H. testament, seyde dat
hij meynde oock dat S.H. geen macht had gehadt om een testament te maecken,
omdat prins Mauritz het gemaeckt had, en dat het aen S.H. prins Wilhelm stond
yetwess te vermaecken ofte niet. - Hij seid oock datter geen copie wass bij het Hof
of Provincialen Raedt, dat het maer daer geweest wass, doch weder gelicht. Oock
seide hij S.H. had qualijck gedaen, dat hij het testament aen soo veul luyden had
doen hooren lesen; het hadden maer twe à drie moeten wesen. - Ruisch had het
strackx weder gaen seggen.
30 junii/10 julii ginck ick bij de heeren Haubois en Sminia genacht te seggen,
spraecken van de Vriesche cuperi. - Ick ginck bij de heer Casembroot, om van de
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Zie hiervóór 1647, noot 51, pagina [85].
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 418: ‘In Julio is voort getreden tot afhandelinge van
het tractaet van garantie met den ambassadeur Servien, sijnde het de provincien nu entlijck
eens geworden, ende haer concept op het papier gebracht, soo dat de ambassadeur geen
meer uytvluchten siende, of 't selve accepteren, of de handelingh afbreken soude moeten,
sijnde hem dan 't selve also voortgebracht, seyde dat de saeck meriteerde deliberatie’.
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interes van de 32 duysent gulden te spreecken. - Bij de heer Latuylerie, die weinich
van de affairen sprack, seyde hoe Duynckercken soo populeux wass en soo wel
gefortificeert; hij woud Knuyt niet laeten aenseggen, dat hij geern audiëntie had bij
Haer Hoochmogende. - Ick ginck bij Servient, die heel beleeft wass, beklaechde
sijn ongeluck, hoopte hij het soude op een andermahl beteren; hij beklaechde de
fauten van de regering, dat se Lerida verleden jaer niet genomen hadden, en de
onkosten die de croone in Italiën [181] gedaen had te Orbitello ofte Piombino en
Porto Longone, daerdoor Napolis licht tot een revolte kan gebracht worden en de
paus [Innocentius X] in vreese voor Vranckrijck. - Het wass oock een ongeluck, dat
den hertoch van Saphoyen gestorven wass, alsoock die van Mantua, en prins
Tomass [van Savoye] diende doe effen de Spaensche, die haer alle plaetzen ingaf
die hij kost krigen; hij wass heel cyvijl, had geern dat ick te Munster quam, om Knuyt
en Pau wat in toom te holden. - Ick sprack S.H., die van Honselerdijck quam, die
mij seid dat hij oover veertien daghen nae Breda ginck en dat hij dan wellicht mocht
te Spa komen bij H.H.; vond goedt dat ick mit H.H. nae Spae ginck, woud mij dan
mit de ruyteri haelen van Maestricht; hij gaet oock nae Texel. - H.H. was in 't Bosch
in haer hoff en huis, sal te Eindhoven en te Bré logeren. - Ick adt tehuys, deedt mijn
dinghen heel af en reedt te half drie uyt Den Haeghe. - Servient woude bij mij komen,
doch sach hem niet. - Ick quam om acht uir te Uytrecht.

[185]
Julius. - 1/11 julii donderdach. S.H. quam te Iselstein mit H.H. uyt Den Haghe. Donderdach het capittel gehauden en S.H. toegestaen Dieren te koopen mit consent
van de Staeten van Utrecht en approbatie van die van Gelderlant. - Mit die heer
commandeurs gegeten. - Den naemiddach gespeult, gelesen en aen S.H.
geschreven. - Dess avontz mit de heeren commandeurs gegeten.
2/12 julii vridach een wissel van Viaenen genomen van 2000 gulden; mit de heeren
comandeurs gegeten en tot vier uir gedroncken. Niet te vergeten de eer en civijliteit
die mij de heer van Duyckenburch alletijt bewijst. - Ick reedt des avontz noch nae
Buiren, sprack te Cuilemburch de gravin aen, quam om half tien te Buiren, doch
sach S.H. niet, die uyt wass gegaen bij de concherge meit, gelijck hij mij selfs seide.
Mit de heer van Brederod gepraet. - H.H. quam te Buiren.
3/13 julii saeterdach sach ick S.H., adt mit hem om 10 uir, en ginck H.H. in de
125
littier sitten om half 12, passeerde door Bommel. Ick reedt neffens H.H. koetz;
praeten van Vranckrijck, Servient, Tuillerie. De princess van Hoensolder [Maria
Elisabeth van den Berg] quam H.H. op de wech tegen, reedt neffens haer koetz
praten. H.H. quam om 7 uir ten Bosch, wass passelijck wel; wij aten mit madmoisel
en de dames en heeren. Al het guarnisoen in de wapenen, het canon gelost.
4/14 sondach. Ick ginck in Goethals predicatie, hoorde Spanheim oock preecken.
H.H. eedt alleen. - Nae den eeten mit H.H. gepraet. Wij reeden om de wal; d'oude
Goring quam bij H.H., alsoock de prinsess van Hoensolderen. Ick kreech de France,
Engelse, Duytse brieven en van de heer Haubois mit hetgene dat in Haer
Hoochmogende vergadering wass gepasseert wegen Servient; H.H. sprack heel
wel van de affairen,
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seide de Staeten behoorden nu te velde te gaen, omdat Vranckrijck soo leech wordt,
om hem weder in staet te brengen en tot goede en redelijcke conditiën, en wass
heel wel tevreden.
5/15 maendach. H.H. blieft vandaech still. Ick heb mijne brieven geschreven nae
Den Haech en Duytzlandt, voor den eeten gewandelt; H.H. gesien op de heer van
Brederod cabinet. H.H. adt alleen mit de vrau van Brederod.

[186]
Ick adt mit Mamoisel. - Ginck bij de vraw Schoenberch, bij die juffer daer ick gelogeert
heb, sach de parade, reede door de stadt wandelen. - Sach H.H. tegen den avondt.
Aten weder tsaemen als den middach; ginck bij H.H. praten, brocht de vrau van
Brederod op haer kaemer, de freulens van Brederod. Ginck mit de juffers wandelen
heel laet. - Oock mit Borgaigne, daer ick logeerde.
6/16 julii dingsdach iss H.H. om 9 uir uyt Den Bosch gegaen, adt des middachs
te Boxel. Voer om drie uir vandaer nae Eindhooven. Ick reedt voor middach bij de
littière, en prateden van S.H. saliger, en kreet H.H. dickwils. Naemiddachs reedt ick
oock bij de littière, en verseeckerde mij van haer vruntschap en dat se mij voor haer
diener hielt en sich heelendal op mij betraude en meer als op yemantz van onss
huys, wass niet wel op graven Mauritz, Hendrick tevreden. Spraecken van de
Fransche saecken, Beverweert, Somerdijck, die niet wel mit H.H. staen. H.H. seide
ick wass franck, genereux, oprecht en stond heel wel mit haer; ick hoop het sal
continueren, dat ick haer gratie hold. - H.H. seide mij oock, dat graf Mauritz geseit
had dat ick nae de generalplaetz van de ruyteri stond, 'twelck se oock niet geloofde.
- Ick reedt bij de koetz van mamoisel; en pratede soetjes mit haer en de vrau van
Brederod. - De burgeri te Eindhooven in de wapen; de graf van Solms quam H.H.
tegen, de gravin oock. - Ick adt mit mamoisel, sach H.H. in 't bed, wandelde mit
Grandperin, die mij seide dat haer questie gedaen, dat se noch wech wil, van de
vrau van Donau quaetheit, die mij quade offitiën doet; Lesslouise had geseit ick
most Lessalbertine noch eens vraghen; sie meinde het solde noch gaen;
Lessalbertine solde wel veranderen en beter voor mij van humeur worden, in twe
maenden 14 jaer oudt, in september.
7/17 woensdach iss H.H. om acht uir van Eindhooven mit de littière gegaen; ick
reedt bij haer praeten. Sij vertelde mij, dat Asperen gekomen wass, om de courvorstin
te eischen, die heel bedroeft wass geweest, dat hij te laet quam; de coningin die
begeerde veul tot het hauwelijck, doch de koninck seyde, het iss niet resonabel, dat
de prins van Orangiën meer geeft mit sijn dochter als ick gedaen heb; het iss eens
geweest tot op het sluyten nae toe; de coningin schreef dat sij lieber en vrij wass,
omdat men de conditiën niet wold ingaen die sij geerne wolde hebben.

[187]
Wij spraecken oock van de vaniteit en onseeckerheit van de werelt, van Vranckrijck,
Duytzlant. - H.H. adt te Hanuyt, bleef daer praeten tot vier uir en ginck doe vandaer;
ick pratede weder mit H.H.; haer peerdt viel, en de littière viel op eene sijde, doch
H.H. deedt haer geen seer Godtloff, quam om 7 uir te Bree in 't landt van Luyck. Ick
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8/18 julii donderdach is H.H. om acht uir op geweest en quam 's middachs in een
dorp, As. Ick reedt neffens de littière en pratede mit H.H. van S.H., van aenslagen
en verraderiën hier te lande; H.H. hadde kolijck. Om drie uir ginck H.H. weder in de
littière en reedt ick alletijt neffens haer, en seide mij H.H. hoe dat de keiser mamoisel
Louise had gepretendeert en versocht op conditie dat S.H. den vreede soude
teweghe brengen hier te lande, doch H.H. had der geen sin toe gehadt. - H.H. seide
mij nochmahls, dat se mij voor S.H. trausten diener had geholden en mij daerom
estimeerde en sich op mij betraude, soude alletijt mijn vrundin sijn in alle gelegentheit.
Ick bedanckte H.H., verseeckerde haer van mijn bestendicheit en getrauwicheit, dat
ick daer alletijt in soud continueren. Ick beklaechde mijn ongeluck van het
gepasseerde van Vrieslandt, Gronningen, daer se mij van absolveerde en seyde
126
noit gelooft te hebben dat het van mij wass gekomen, maer door Sohnius . Ick seid
H.H., dat ick geen dubbelt man wass, maer oprecht; had S.H. mij yetwess geseit
en dan contrari gedaen, soo had ick faulte begaen, maer van nietz geadverteert
sijnde, soo wass het mijn schult niet, en doe quam de graf van Solms, steurde onss
in dit discours. - N.B. Ick moet de gelegentheit waernemen H.H. te bedancken voor
alle eer en betrauwen die sij op mij heeft, en haer nochmahls te verseeckeren van
oprechticheit en getrauwicheit alle tijt mijns leevens en dat sonder eenighe interest,
alleen om haer deuchden, perfectiën en meriten, oock omdat se S.H. wedue iss,
niet om haer fortuyn, maer om haer persoon. - H.H. vraechde, alse in 't Noordeinde
woont, ofte ick haer oock soude besoucken; ick seyde van jae, en dat se daer niet
aen behoorde te twijfelen, en soo ginck die reis af, totdat de ruyteri van Maestricht
quam, die schooten en in goede ordre stonden, heel fray; het guarnisoen stond in
de wapen, heel schoon volck. - H.H. adt niet wel, sliep oock niet wel; mamoisel adt
mit de heer van Brederod en graf van Solms.

[188]
9/19 julii vridach ben ick om half 7 om de stadt gereden, die heel vast en sterck
bevinde; heb oock gesien daer den aenslach iss geweest; iss nu buyten surprinse
voor belegering, dat heeft veul moite en groote kosten. - In twe, drie kercken geweest.
- De
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Deze opmerking verwijst naar de gebeurtenissen direct na het overlijden van Willem Frederiks
broer Hendrik Casimir in 1640. Frederik Hendrik wilde toen zelf opvolgen als stadhouder in
Friesland, Groningen en Drenthe om zodoende stadhouder-generaal te worden. Dat lukte in
Groningen en Drenthe, maar mislukte in Friesland en dat werd Willem Frederik zeer kwalijk
genomen. Gedurende de eerste jaren van Willem Frederiks stadhouderschap was de relatie
met de Oranjes ronduit slecht. Sohnius was in 1640 secretaris van Willem Frederik. Van hem
werd gezegd dat hij negatieve praatjes over Frederik Hendrik had rondgestrooid. Aitzema
merkt op dat Sohnius en de hoofdmeester ontslagen werden en dat Willem Frederik zich het
gebeurde zeer aantrok: ‘Immers hy viel in een sware sieckte, die hem lang onder hiel. Van
den hofmeester Oostheym, ende den secretaris Sohnius wiert allerhanden aengebracht: als
dat sy souden hebben aen verscheyden persoonen gesproocken tot naedeel vanden prins:
onder andere dat hy in 't stuck der religie niet suyver was: gheduyrende 't verblyf van de
heeren Aernhem ende Renswoude soude oock ghediscoureert sijn gheweest, dat de prince
de paepsche religie sochte in te voeren, immers seer favoriseerde. Doch 'tgene Sohnius ende
Oostheym te last geleyt wiert, was, dat sy hadden gerepresenteert, dattet voor de vryheyd
deses staets suspect ende ghevaerlijck soude zyn, in dien alle provintien onder een gouverneur
stonden. Maer dattet beter was, dat de gouvernementen wat verdeelt en getempert waren.
Welcke consideratie aen veel niet vreemt scheen. Nochtans wiert te hove hier soo qualijck
ghenomen, dat Oostheym in november in Den Hage komende, wiert deur den capiteyn van
de garde aengheseght niet te komen te hove of in 't gesicht van den prince’. Zie hiervóór
1644, noot 10, pagina [27] en Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V, 92-96, citaat op 95-96.
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graf van Solms tracteerde heel magnific. - Vrau Varick sprack van de courvorstin.
- Kreet omdat H.H. haer bekeven had, woud wech. - Ick kreech oock al een vils, en
wass H.H. niet wel gesint. - Gepraet mit de freulens [Florentina en Juliana van
Brederode]. - Bij de graf van den Berch geweest. Veul officiren bij mij geweest. H.H. voor en nae den eeten gesien, wass beter gesint.
10/20 saterdach ben ick buyten om de stadt gereden en heb alle de wercken
gesien, die goedt en fray sijn. - Stein Calefeltz quam bij mij, en reden tesaemen om.
- Sagen glasen blaesen. Ick sach de vrau van Brederod. - Aten gelijck gewoon;
disputeerde mit Desloge oover de paep en soldaet, verraders. - De graf van Solms
sprack van de gepasseerde dingen etc. - H.H. ginck mit de littière wandelen; ick
pratede mit haer; wass cyvijl. - Ick adt mit Stein Calefeltz, disputeerde mit Desloge
oover de belegering van Maestricht.
11/21 sondach julii ben ick twemael in de predicatie van Goedthals geweest, mit
mamoisel in de kloosters geweest, haer geleit. - De vrau van Brederod iss sieck,
klaecht seer oover Uersel, riedt mij haer te caresseren, 'twelck niet doen kan. - Bij
Stein Kaleveltz gegeten mit freulens van Brederod.
12/22 maendach ben ick nochmahls om de stadt Maestricht gereden; H.H. adt te
elf uir en ginck om een uir in de littière sitten; het guarnisoen stondt in het geweer.

[189]
De ruyter voor de poort, het canon gelost; op de frontiren van Limburch quaemen
gecommitteerden H.H. salueren en complimenteren. Ick reedt weder praten neffens
de littière, seide H.H. dat se hoopte Limborch te krigen voor de goederen in
Bourgondiën en Bergen op Soom; H.H. logeerde tot Henrychappel. - Ick had de eer
H.H. weder te sien op haer bed, wass heel beleeft en cyvijl. - Brederod dronck dess
avontz in mijn huys, vertelde de oorsaeck, dat S.H. in twee jaer niet had bij H.H.
geweest, om plaisiers. - Het stond H.H. wel aen, dat se begeleit wiert van Brederod,
Solms en mij.
13/23 julii dingsdach iss H.H., gegeten hebbende, om half tien op de littière
gegaen; de gouvernante van Limborch quam H.H. tegen, om haer te salueren, een
vrau van goude myne, la comtesse de Louterne; den graef had het podegra, quam
niet uyt, schoot het canon loss en de musquetteri; H.H. peerden in de littière, die
bleven achter, soodat mijn eene koetzpeert derin most gespant worden mit Velthoffs
peert. H.H. quam om 6 uir te Spae, had een seer quaden, moyelijcken, steenachtigen
wech, wass heel moede; ick reede meest bij de littière mit H.H. praeten. - Ick ginck
bij de grevin van Nassau, sach haer dochter. - Adt mit mamoisel, sach H.H. te bed,
die heel beleeft wass en bedanckte mij, dat ick soo voor haer sorchde op de wech;
H.H. had geern, dat ick soo lang hier bleef als H.H. te Spae bleef. Ick logeerde in
H.H. huysen.
14/24 woensdach heb ick wesen wandelen aen de fontein, om die te besien; iss
het gebedt geholden om elf uir; H.H. wass passelijck, klaechde seer. - Nae den
eeten den geheelen dach mit H.H. gepraet. De gravin van Nassau quam bij H.H.,
sprack haer van verscheiden dingen. - Ick sprack mit de neef van de gravin van
Nassau; nae den eten weder gepraet en gebeden.
15/25 donderdach heb ick 's morgens aen de fontein geweest en 4 glaesen water
gedroncken, die ick wel heb gelost en uytgepist; [190] heb mit veul luyden kenniss
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gemaeckt. De baron van Jaeckx bij mij geweest. - Op de merckt gewandelt en mit
de heeren gepraet. - Nae den eeten mit H.H. gepraet tot vier uir. - Bij de gravin van
Egmont geweest, bij de grevin van Nassau. - Desen avont niet gegeten,
seneblaederen gebruyckt; op de weyde geweest. - H.H. noch gesien, gepraet.
16/26 vridach desen nach en morgen ses stoelganck gehadt, 6 glaesen mit water
gedroncken ende wel weder gelost; den doctor van Luyck seyde dat hij lang niet
gesonders had gesien als mij en dat ick van goede complectie wass. - Hij seid om
te Luyck een burgemeester te kiesen, soo lott men uyt de 32 gilden drie man. Eén
iss om den burgemeester te kiesen, de twe anderen sijn raeden of schepen. Elck
gild iss 3 of 2 duysent man sterck, oock wel 8 of 9 hondert; die 32 man gaen op het
paleis en moeten in twee uir een burgemeester kiesen, en soo het voor middach
niet gedaen iss, krigen se geen eeten. Bij de 32 mach niemantz komen, maer onder
sichselfs bekopen se malkander mit gelt. - Te Luyck iss het nu eendrachtich en
sonder tumult toegegaen. Anders sijn der vier compagniën in de wapenen en, als
het noodt doet, al de burgeri. - De France saecken gaen wel in die stadt, alsoock
in Vlaenderen en Artois. - Ick ginck te elf uir in het gebedt, pratede daernae mit H.H.,
lass haer de Fransche tijding voor, speulde mit de Rijngraf in haer presentie;
Lesslouise liet mij groeten; de Grandperin seide mij, dat het aen hem solde mangelen,
als der geen aert af quam; het bleef noch soo slim als van tevooren. - H.H. ginck
mit de littière uyt wandelen, nae den eten pratede van haer huyshauding. - De wierdt
geseit, dat de Spagniaertz mutineerden of [191] maelcontent waeren en dat
Castel-Rodrigo daerhenen wass, om se te stillen.
17/27 saterdach heb ick 8 glaesen gedroncken; H.H. liet sich laeten; den gehelen
naemiddach bij H.H. geweest, in haer presentie gespeult mit de Rijngraef. Ick wass
heel verkolt en vond mij niet wel nae het waeter, had gantz geen appetijt. - Ick sach
madamoiselle De Kroy en sprack de gravin van Ussel, die van des coninckx [Filips
IV] finantiën sprack en van de disordre in de regering. Don Francisco de Melo had
hem geseit, dat hij most alle maent hebben 2 miljoen tot de militie, maer hij kost het
niet krigen, en daerom liep alles soo in disordre. De koninck geeft 21 van 't hondert
des jaers, des maentz 1,5. - Nae den eeten gepraet en gebeden. De heer van
Brederod soud komen, doch bleef uyt; H.H. iss niet wel tevreden, omdat
127
Castel-Rodrigo niet kompt ; is het nu moede te Spae.
18/28 sondach. Ick heb 10 glaesen gedroncken, mit madame Jaetz kenniss
gemaeckt en die van Malfuse gesproocken. - De prins van Gavren bij mij geweest.
- Den heer van Palant. - Spanheim heeft gepreeck in het Fransch heel wel, doch
lang. - H.H. heeft beginnen het waeter te drincken. - Op het hoff gegeten, mit H.H.
gepraet; om vier uir heeft Goedthals gepreedict. - De prins de Gavre wass bij H.H.,
de grevin van Nassau. - De heer van Brederod quam mit sijn vrau. - Lesslouise
schreef een bedroefden brief aen H.H., beklaechde haer ongeluck en presenten
staet, wunste wel dat het wass als voor desen, hoewel oock ongeluckich. - H.H. iss
niet wel tevreden, dat Castel-Rodrigo niet kompt, heeft men door Noirmont yet laeten
seggen. - Mit H.H. nae den eeten gepraet.
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Amalia van Solms had dus wel degelijk gerekend op een ontmoeting met de Spaanse
onderhandelaars, ook al had zij eerder ontkend dat van plan te zijn. Zie hiervóór 1647, noot
103, pagina [160].
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19/29 julii maendach 13 glaesen gedroncken, mit mevrau Jaetz gepraet. - De grevin
van Nassau in de Capucinerkerck gebracht.

[192]
H.H. iss desen naemiddach wesen wandelen den wech nae Luyck. - Ick ben bij
madame la baronnesse Jaetz geweest, een soute vrau. - De gravin van Ursel iss
gekomen mit fraye dochters, de gravin van Solms oock. - H.H. is te voet gaen
wandelen nae den eeten in de weyen.
20/30 julii dingsdach weer 13 glaesen gedroncken, bij de gravin van Solms
geweest, die mij seide van Hindershum, de gravin van Ursel galant te Spa. - Nae
den eeten bij de grevin van Nassau geweest, die heel spijtich wass op onse religie
en seer voor de Spaenschen iss, doch ick rallieerde haer en quelde se. Bij de grevin
van Egmont. - De paep van Spae wolde H.H. de predicatie verbyden, doch H.H.
geckte mit hem, seide, ick wil het doen in spijt van ju. - H.H. ginck wandelen.
21/31 julii woensdach 13 glasen gedroncken. Mit Schenck, den stadtholder van
het landt van Brunswijck, gesproocken bij het drincken van het waeter, die mij seide
hoe dat den hertoch van Lunenburch Wolfenbuttel had weder gekregen, als
Hildesheim van beyder sijden guarnisoen ondtledicht wierdt en van dess stats
guarnisoen selfs bewaert, dan Cuhr-Ceulen wel het gebiedt had van het geestelijcke,
maer in de stadt niet. - Dat den hertoch mit Cuhr-Ceulen geaccordeert wass oover
Hildesheim en dat den hertoch 3 à 4 ampter had gekregen voor sijn part des stifts.
- Dat den hertoch aen niemantz contributie gaf, betaelde 7000 man te voet, 1000
peerden. - Koningsmarck begeert een klooster van de hertogen van Brunswijck, dat
de hertigen van Anholt hebben gehadt. - Ick ginck bij den heer Guntroy, raedt-overste
van de landtgravin die mij de questie seide tuschen landtgraven Ludtwich, Jurgen
en Willem [van Hessen] oover de deeling. Seide dat de huysen nu eens sijn en dat
de landtgravin profiteren sal oover de 50 duysent rijxdalers jaers. - Voorder spraecken
van de Duytsche saecken. - Nae den eeten mit H.H. gepraet, totdat de grevin van
Nassau quam. - H.H. iss mit de coetz uyt wesen wandelen. - Ick adt bij de heer van
Brederod. Wandelde dess avontz mit H.H. - H.H. seid ick soud de grevin van Solms
128
niet caijuleren . De grevin van Nassau begeerde ick soud de grevin van Hoochstraet
niet spreecken of sien om haere questie willen.

[193]
De 4 dach 14 glaesen gedroncken, N.B.
22 julii/1 augusti donderdach weder 13 glaesen gedroncken, de grevin van
Hoochstraet gesien en gesproocken, wass heel cyvijl. Madame Jaetz oock
gesproocken. De gravin van Nassau mit haer dochters sijn quaet, dat ick die vrau
Hoochstraet heb gesien ofte gesproocken. - Nae den middach iss gepreeckt; bij de
Rijngraef geweest, daer die vrau Hoochstraet wass, een fraye vrau. - Mit Less lang
gepraet, nae den eeten avontz mit H.H., die geen water heeft gebruyckt vandaech.
23 julii/2 augusti vriedach 5, heb ick weder 13 glaesen gedroncken. Vrau Varyck,
129
dat Sevenaer suffletten heeft gehadt, die wech wil, alsoock vrau Varyck; H.H. niet
128
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gesien, wass qualijck te pas. - Bij den graf van Solms geweest, hem besoucken en
bij de vrau van Brederod, die heel kranck iss. - Bij de graef van Solms gegeten mit
een hoopen Fransen. - Bij de gravin van Ursel geweest en gespeult, heeft een soete
dochter, een galante vrau. - H.H. gesien, de muysijck gehoort. - Bij de heer van
Brederod dess avontz gegeten. In de wey geweest, brieven uyt Den Haech gekregen.
- De grevin van Hoochstraten iss desen dach vertrocken.
24 julii/3 augusti saterdach 6, heb ick 13 glaesen in mijn caemer gedroncken.
S.H. sal noch hier komen van Breda. - Bij de gravin van Nassau geweest. - Nae
den eeten gepraet mit H.H.; de gravin van Nassau speulde mit madame Henyn, de
suster van den gouverneur van Den Ham. - Bij de vrau van Brederod geweest, iss
noch swack. - Nae den eeten gepraet, en seyde den Rhijngraf dat den coninck van
Sweden door hertzoch Beernt van [Saksen-] Weymer aen S.H. had laeten
presenteren het courvorstendom van Collen, om S.H. dat te maecken, en hij sold
alleffenwel hier in 't landt blieven, doch S.H. hoorde daer niet nae, gaf geen andtwordt
als, ick gae morgen nae Den Haghe; daeroover den hertoch Beernt heel quaet
tevreden wass. H.H. iss den 28 augusti geboren, N.B. sall 45 jaer sijn.
25 julii/4 augusti sondach 7, weder 13 glaesen gedroncken, tweemahl in de kerck
geweest, bij de vrau van Brederod twemael. De gravin van Ursel bij H.H. geweest.
Mit H.H. gepraet; Armentiers mit surprise bij de Francen ingenomen, Nieupoort
belegert.

[194]
26 julii/5 augusti maendach 8, weder 13 glaesen gedroncken, brieven geschreven.
- Bij de vrau van Brederod geweest, iss niet wel. - Bij de heer van Brederod gegeten;
H.H. iss bij de heer van Brederod geweest mit de stoel. - Ick wass bij mamoisel De
Kroy, een soet meisken, vertelde van haer ordre; ick bepraetede die juffers in de
wey geweest te sijn. - H.H. vertelde nae den eeten hoe Haulterive soo valsch wass,
dat hij op een dach sijn dienst presenteerde ahn S.H. en H.H. en woud de een om
de ander verlaeten, die het weder tegen malkander seyden, en alsoo wiert sijn
schelmstuck ontdect. - Bij S.H. saligers leven heeft hij H.H. oock sulcke discoursen
geholden, daer S.H. seer oover gealteeert wass, seyde, ne vous fie jamais à cest
homme, c'est un lâche et méchant. - Van Somerdijck seid H.H. dat hij bij S.H. in de
malybaen quam en seyde, mijnheer, speult ghij, en u vrau moeder die soeckt sich
regente te maecken nae S.H. doot in dit landt; 'twelck S.H. oock aen H.H. weder
seyde. Daerom mach men sich wel toesien wat men S.H. en H.H. seit, want sie
toonen of se niet wel tezaemen stonden, om yetmantz uyt te hooren, en alse het
verstaen hebben, doen se malckander rapport daervan en vallen tesaemen op den
derden, N.B. - De cuhrvorst heeft opinie gehadt, dat S.H. het landt te Kleef socht
aen sich te krigen door dess Rijngraefs voorstell.
27 julii/6 augusti dingsdach 9, 13 glaesen gedroncken. De ghehelen morgen
gelesen. In de predicatie geweest van monsieur De la Croy, die heel wel preeckte,
sonder yetwess tegens ons te verhaelen oft voor te brengen. - Bij de grevin van
Solms geweest. - H.H. iss wesen wandelen. Bij de heer van Brederod dess avontz
gegeten. Mit de grevin van Ursel gewandelt te peerdt.
28 julii/7 augusti woensdach 10, 13 glasen gedroncken op de berch bij de fontein.
- Bij de gravin van Culemburch geweest. - Bij de Rijngraef gegeten, gespeult, 30
kronen
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verloren. - Grandperin seide mij H.H. seyde, Albertine wort leelijck. Ick vreese dat
den prins de Gales haer niet sal willen hebben, soo lelijck sijnde.

[195]
H.H. iss van Castel-Rodrigo bedrogen en van Goring; hadden belooft hier te komen,
en daerom iss alless ahngestelt geweest. Ick wolde dat se bedrogen wiert van de
Spaense, soo solde se goedt Frans worden. - H.H. vraechde aen vrau Varyck, of
se haer woordt en belofte wel sullen holden, en andtwoorde, ick weet het niet; mij
iss niet geseit; ick heb oock niet gevraecht. - H.H. iss mit de littière wesen wandelen.
- Ick heb bij de heer van Brederod gegeten; freulen Mauritz wout voor madamoiselle
Albertine gaen; daerom van 't hoff gegaen.
29 julii/8 augusti donderdach elf, begin aff te gaen. Heb ick beginnen af te nemen
mit drincken van het waeter en heb maer elf glaesen gedroncken. - Der iss gepreeckt
in Neerlantz; nae den eeten mit H.H. gepraet. - Bij monsieur Schenck geweest, die
130
ick de saecken van mijne pretentie heb gerecommandeert; hij erbood sich mij
daerin te willen dienen, sooveul hem doenlijck en gerechtelijck, en begeerde ick
solde eens bij den hertoch van Brunswijck komen, om het werck persoonlijk af te
doen, 'twelck beter solde gelucken als door de doctoren. - Hij seid van die 300 mille
rijxdalers waeren maer voor 100 mille geteyckent en het landt verschreven, soodat
hij die 200 mille in twiefel trock. - Hij seide dat de susters gheen erfgenamen sich
hadden willen verklaren, maer sich mit hadden ingestelt als schuldenaers, omdat
de schult soo groot wass en hoogher liep als het landt weert wass; den hertoch had
oock gheen erfgenaem willen wesen, nam het landt ahn als furst des Reichs, liet
die 600 mille reixdalers schult ahn die dieners en andere lasten van de begraffeniss
uyt het inkomen betaelen. - Aengaende de Hildesheimse saeck, daer maeckte hij
gantz gheen werck af, seyde oock dat de freulens susters dat noit recht gemeint
hadden, maer 'tselfde maer voorgebracht om de 300 mille rijxdalers dess te beter
deur te krigen. - Oock soo hadde het 't huys Brunswijck tegens het huys Lunenburch
'tselfde gelt geamployeert en daerom waeren sij volgens keyserlijck rechten niet
schuldich die gemaeckte schult te betaelen. Oock wass het landt daerdoor soo
verdestrueert en verdorven, dat sich meer bedroech als 'tgene gepretendeert wort.
- Den hertoch had mit Cuhr-Ceulen geaccordeert mit ooverstaen dess keysers en
de courvorsten, had 3 ampter gekregen en Ceulen het stift Hildesheim, [196] soodat
daer niet meer in te doen wass of te pretenderen. - Hij meinde als ick daer quam,
kost ick wel voor mij accorderen, gelijck de hertogin van Pommeren heeft gedaen.
- Het landt Brunswijck en Lunenburch iss gelijck gedeelt, en als hertoch Fridrich
kompt te sterven, staet het den regirenden hertzoch vrie te gaen waer hij wil, in
Lunenburch of Brunswijck; den tweden sal het ander furstendom hebben. Die twe
junge fursten hebben elck 10 mille rijxdalers en voor 14 peerden en haer persoonen
131
onderhalt, doch nu hebben se ma... 4 mille rijxdalers; als hertzoch Fridrich sterf,
sullen se 10 mille rijxdalers hebben. - Soo ginck die conferentie aff; wat het geven
sal, leert den tijt; ick sal eens een reiss derheen moeten doen; hij wil Spiegelberch
helpen voorstaen. - H.H. wass wandelen, doch ick wass niet mit, wass bij de vrau
van
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De aanspraak van Willem Frederik op een deel van de Brunswijkse inkomsten moet worden
toegeschreven aan zijn moeder Sofia Hedwig van Brunswijk Wolfenbuttel.
Ma...: de rest van het woord is onleesbaar, maar?
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Brederode en lass mijne brieven. - Nae den eeten mit H.H. gepraet; Schenck nam
van haer afscheit.
30 julii/9 augusti vridach, 2 dach van af te nemen. Negen glaesen maer
gedroncken, bij de grevin van Nassau geweest. Conflans seyde, dat graf Jan niet
veul had naegelaten, had alles vertimmert. - Bij de vrau van Brederod geweest. Nae den eten mit H.H. gepraet van de huyshauding. - H.H. iss wesen wandelen. Mit madamoiselle Kroy gepraet. Bij de heer van Brederod gegeten, die van de
trappen viel. - H.H. wesen wandelen nae den eeten. Weder gepraet van de
huysholding.
31 julii/10 augusti saterdach, 3 dach van minder te drincken. Heb ick maer 7
glaesen gedroncken. Bij de vrau van Brederode geweest en grevin van Culemburch.
- Bij de heer van Brederod gegeten, niet als hutspot mit pruymen, nae den eeten
gespeult. - H.H. iss wesen wandelen een frayen wech. - Desloge seyde mij, dat
docter Rumph de juffers yet ingaf om haer lusten te doen passeren en vleeselijckheit.
- De vrau van Donau mit Kuyn en mij gedisputeert oover den adel in Saxen en
Pruisen, en wierde se quaet; H.H. oover die van Brunswijck en Vranckrijck.

[207]
Augusti 31 dagen. - 1/11 sondach. Den 4 dach dat ick minder drinck. Heb ick maer
5 glaesen gedroncken. Tweemahl in de kerck geweest. Bij de heer van Brederod
mit de gravin van Nassau gegeten; H.H. iss bij de gravin van Nassau geweest, om
haer genacht te seggen. Bij de grevin van Culemburch geweest. - Ick heb de gravin
van Nassau nae den eeten gesien, die mij veul dingen vertelde van haer mans
vrijeri, van Castel-Rodrigo sijn incijvilicheit.
2/12 augusti maendach. Den 5 dach des afganckx. Maer 3 glaesen gedroncken.
Voormiddachs bij de vrau van Brederod, gravin van Culemburch geweest, bij de
markijs de Carancy, die mij veul van Luyck seyde en leugens. - Nae den eeten bij
Conflans geweest. Mit een jesuijt oover het nachtmahl gedisputeert, en most hij mij
gelijck geven, dat het geestelijckerwijse te verstaen wass en niet vleeschlijck. - Bij
den graef van Ursel geweest; de vrau seyde dat haer grootvaeder wass Casper de
Robles geweest, heer van Billy, gouverneur van Vrieslandt. - H.H. reedt uyt wandelen
en des avontz te voet mit de stoel.
3/13 augusti dingsdach. Den 6 dach en laeste. 1,5 glas gedroncken ende het
laeste; mit de grevin van Nassau een stuckweechs geweest en mit de grevin van
Solm wedergekomen te peerdt; de dames die kreten. - Bij de vrau van Brederod
geweest; Francisca in 't hempt gevonden. - Nae den eeten mit H.H. gepraet van
een uir tot 6 uir, sonder uyt haer caemer te gaen; H.H. had medcijn genomen, wass
heel cyvijl en vrolijck, gaf mij permissie om alletijt in haer hoff in 't Noorteinde mit
haer te mogen eeten. Nae den eeten weder mit H.H. gepraet tot half elf; sij sprack
hoe S.H. een tijtlanck soo absoluyt wass geweest en mit Oetsyens, Terestein,
Noortwijck, Plois, Haersolt, Knuyt alless deede wat hij goedt vond, graf van
Culemburch.
4/14 woensdach niet gedroncken, medecijn gebruyckt van H.H. Juffer Merode
seyde dat mamoiselle De Croy had geseit de grevin van Nassau had desein mit
haer soon voor mamoisel, doch sie approveerde het niet; sij seyde dat se van mij
had gehoort, doch juffer Merode seyde daer niet aen te sijn, en stond ick wel bij
mamoiselle Croy en
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Gaesbeeck. Juffer Merod seyde oock ick stond wel bij H.H. en meinde het solde
noch kunnen gaen mit Lessal; ick sou der maer niet meer nae vraegen; mischien
soude het vanselfs komen, doch seyde sie het mij niet all uyt, sal haer alles vraegen.

[208]
Ick nam om 3 uir van H.H. medesijn, dat mij heel sacht purgeerde, en duirde het
ghehelen dach; had acht stoelgangen daervan. - Ick adt bij de heer van Brederod
en speulde mit mevrau van Brederod; klaechde van juffer Ursel, haer quaeden
geest, om alle werelt ongelijck te doen. - Kuyn klaechde oock oover haer, seyde mij
de familiariteit mit die juffer. - H.H. ginck bij de capuciner wandelen in haer hoff, een
wass de neef van den gouverneur van Limburch [Louterne], de broer van de
gouverneur van Nieupoort, monsieur de Laverne, een hups man. Des avontz gepraet;
het wass heel heet desen dach, en kost sich H.H. niet vercoulen en wass niet wel
tevreden; sie had Lesal bekeven om het schrieven en vrau Varyck oock.
5/15 donderdach. Desen dach niet gebruyckt; het iss heylich dach voor de
catolijcken, Maria hemelvaert. - Bij den heer baron Buselins geweest, die mij van
de regering van het landt van Luyck berichtede, van de geestelijckheit, adel, steden.
- Bij de grevin van Culemburch geweest. - Vrau van Brederod, de grevin van Uersel
genacht geseit. - Nae den eeten mit H.H. gepraet; der iss gepreeckt. - H.H. ginck
in de littière uyt; ick bedanckte haer voor den eer die sie mij op desen tocht gedaen
had; sie verseeckerde mij van haer vrundtschap, dat se genegentheit had, doch
geen gelegentheit. Ick badt haer dat se de genegentheit wolde holden; de
gelegentheit kost sich mittertijt presenteren. - Nae den eeten ginck H.H. te voet en
vraechde se mij, waerom dat ick gheen cessie in de Staeten-General nam, dat ick
132
die behoorde te nemen, gelijck voor desen wass geweest . Ick seyde, ick heb het
uyt respect gelaeten, doch sal het soecken te doen; in den Raedt van Staet [staat]
het mij niet langer aen. En wass H.H. heel beleeft. 6/16 vridach ben ick mit Kuyn
wesen wandelen en seyde hij mij van Sevenaer verstaen te hebben dat H.H. van
mij gesproocken had mit groote affectie en dat se mij haest soo lief had als haer
eigen kinder. - Sie wunste dat ick getraut wass en, doe men haer Lessal voorsloech,
seyde se, sie schelen te veul in jaeren; hij iss te old, sie te jonck; als sij een meisken
wierd, dan sol hij olt sijn, en dan solde se galant worden. - Sie hiel mij soo goet als
haer en keef, als men haer seyde dat het geen advantagie voor Lessal soude sijn
wat sie sich liet duncken, gaf Sevenaer verlof om Lessal van mij te spreecken, en
scheen se heel voor mij te sijn, [209] doch men kan daer niet op staen, want die
vrau iss heel veranderlijck. - Ick moet trauwen, het gae hoe het gae; kan ick het
geluck niet hebben mit desen, soo moet yemantz anders mijn dienst presenteren,
doch Lessal wass de beste. - Mit de graf van Solms, Kuyn wesen wandelen. - Mit
H.H. nae den eeten gepraet; sie heeft mit de littière gewandelt; nae den eten seyde
H.H. dat Robicourt versocht voor den graf van Swartzemburch restitutie van sijn
goederen, doch den courvorst seyde dat hij het versworen had, Borxdorf quam uyt
de caemer lopen, was quaet, seide, den courvorst iss opyniater, hij wil sich niet
laeten raeden, hij sal het toch moeten doen; der keiser wirdt ihm wohl dwinghen.
Den couhrvorst heeft het heel
132

Een curieuze opmerking, aangezien de Friese stadhouder geen zitting had in de
Staten-Generaal. Aanvankelijk vormden de Staten-Generaal en de Raad van State samen
de generaliteit. Was een zetel in de Raad van State in te wisselen tegen een zetel in de
Staten-Generaal? Het lijkt erop dat Amalia van Solms en Willem Frederik meenden dat dat
mogelijk was. Zie hiervóór 1643, noot 8, pagina [16].
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qualijck genomen, en sal mischien oorsaeck sijn van sijn verderf. - Sibil, Grandperyn
seyden mij oock, dat H.H. soo wel mit mij tevreden wass, 'twelck moet menageren
en soucken te behauden en doen mijn profijt daermede als doenlijck; ick moet nu
soo eindighen als ick begonnen heb; wy weet wat Godt geeft, als den prins de
Galess het niet verkerft. - H.H. heeft de jachten laeten ontbyden.
7/17 saterdach. Ick heb de loop, en duirde den gehelen dach. H.H. had het graveel,
wass heel pijnelijck. - Ick ginck dess morgens aen de fontein wandelen, sprack lang
mit de grevin van Culemburch van hauwelijcken. - Den ghehelen naemiddach
133
gespeult in H.H. presentie, nae den eeten gepraet van de slach van Prage . - Het
iss mijn geboortedach vandaech en ben door Godes genaede 34 jaer geworden.
Ick heb Godt te dancken voor sijn genaede, heb weinich sieck geweest, oock gheen
groot ongeluck gehadt, soodat ick schuldich ben sijn Godlijcke majesteit te dienen
alle de daghen mijness levens mit gedachten, woorden en wercken, strijden tegen
den duyvel, de werelt en ons eygen vleesch, sijn geestlijck gesinnet en niet
vleeschlijck, want geestlijck gesinnet iss het leeven, vleeschlijck iss de doot. Vergeet
noit de weldaeden die u de Heer gedaen heeft. - Om drie uir iss de gravin van
Culemburch sieck geworden aen een heete koortse nae de middach.
8/18 sondach. Desen dach gae ick in mijn 35 jaer; desen nacht twe, drie stoelganck
gehad, en duirt den loop noch. Desen dach iss de loop niet sterck geweest. Twemahl in de kerck geweest; H.H. wass beter. De gravin van Culemburch heel
qualijck, lach te bed. - H.H. iss wesen wandelen mit de littière, doch iss niet te voet
gegaen; S.H. sal te Spae komen. Ick hoop dat ick dit jaer soo geluckich sal wesen
ende gesont als verleden, wesen Godt danckbahr en dienen sijn Godtlijcke majesteit
in alle demoet ende ghehoorsaemheit mit gedachten, woorden en wercken.

[210]
9/19 maendach ben ick S.H. tegengereden tot bij Vervijns, alwaer wij hem vonden
mit 30 compagniën te peerde, en quam S.H. om elf uir te Spae en sprack van het
freulen van Uersel en de Westijnsche saecken. - De heer van Donau seyde men
meinde graf Mauritz soude nae Indiën gaen, doch maecken heel goede en
avantageuse conditiën van sijn achterstelling van een tijtlanck in Indiën te blieven,
oock verseeckert te sijn, dat bij sijn afwesen hij niet solde gefrusteert sijn van chargen
die der vervielen, want hij word van den staet geschickt en niet bij de Compagnie
en sal general van Haer Hoochmogende wesen, 'twelck mij kost prejudiceren; nu
iss de questie, ofte ick S.H. en H.H. daerof spreecken sal of niet, dan of ick het aen
Veugling sal schrieven, die het onder de handt sal beletten. Ick moet het eens
ooverleggen. - De ruyteri trock hier door, ginck nae Montmédy logeren, - S.H., H.H.
waeren wandelen, gingen vroech te bedde. - S.H. wil Kuyn mit nae Indiën hebben,
doch hij wil niet als mit heel goede en avantagieuse conditiën, wil 1500 gulden 's
maentz hebben, general-major wesen. - Kuyn meint dat graf Mauritz niet gaen sal,
hoewel hij het van doen heeft, omdat hij teer iss, indispoost en bij jaeren wordt, een
grooten en ongemackelijcken reis. Het sal oock een hardt beetjen sijn, daer hazart
moet verwacht worden, die uytkomst twiefelachtich, en geluckt het qualijck, soo iss
hij buyten reputatie en credijt. - Kuyn seide graf Mauritz woud sijn
lieutenant-generalplaetz niet quiteren voor general van d'artilleri. - Graf
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Mauritz heeft het werck van het landt van Kleef sterck in 't hooft. - Grandperyn seide
mijn saecken stonden wel bij H.H., en meinde ick solde aen het geluck raecken van
Lessal te krigen; H.H. seyde altijt dat se lelijck wort, daer se niet nae vraecht, riedt
mij het noch te eischen.
10/20 augusti dingsdach ben ick lang bij de gravin van Culemburch geweest, die
heel kranck wass, seyde mij hoe Donau van sijn qualiteit ende rijckdom soo sprack
en haer daervan liet onderholden door de derde handt, en lach de goede vrau op
134
stoelen. - Bij de vrau van Brederod geweest, die ick van freulen Traes quaerel
sprack, en geloofde dat het van de graevin van Solms quam, die freulen Traes had
leugens van mijn wijsgemaeckt. - Het wass geen goedt weder en wass quaet voor
S.H. en de ruyter, die de beest bij de boeren stellen, waeroover het landt van Luyck
qualijck tevreden iss, [211] en mocht H.H. en wij andere wel in ongeluck geraecken.
- Mit H.H. gepraet tot vier uir. S.H. ginck in sijn caemer. - Den burgemeesters
Rouland, Bartel en Schamar quaemen vanwegen de stadt van Luyck en maeckten
S.H. en H.H. complimenten en baden haer om in de stadt Luyck te komen. Maeckten excuse, dat se niet eerder gekomen waeren, omdat de geestelijckheit en
de noblesse niet hadden willen resolveren tot de besending. Ick bad S.H. om die
heeren dess avontz te tracteren, doch hij wolde niet en soo doet men sich alltijts
tecort door die hooveerdicheit, die doch nievers goedt toe iss, doet meer quaet als
goedt, daer de beleeftheit alletijt aengenaem iss, ghepreesen en gelooft wordt van
alle werelt en ooveral plaetz vindt. - Ick ginck bij den graf van Ursel en mamoiselle
de Croy praeten. - S.H. adt bij den graf van Solms, ick niet, en danste des avontz
nae den eeten tot een uir, ick wierd gehaelt om mit te dansen. - Dess middachs
hadt hij bij den heer van Brederod gegeten, ick niet.
11/21 augusti woensdach woud S.H. aen de fontein gaen, doch ginck weer te
bed. - Ick reedt mit Deschands tot aen de fontein; hij seyde dat S.H. niet wel mit de
princess-[royaal] leefde, mit méprijs, oock dat S.H. gyrich wordt; hij klaechde seer,
dat hij niet gerecompenseert wordt, en begeerde ick soud H.H. seggen. - D'heeren
Bartel en Schamar quamen mij salueren. Ick ginck haer weder besoucken, sach de
Rijngrafin, vrau van Brederod. - Adt mit S.H.; nae den eeten sliep S.H.; ick pratede
mit H.H., totdat se mit de littière uytginck wandelen; S.H. deedt visiten en quam H.H.
te peerdt volgen. - Kuyn liet mij die conditiën sien die hij geerne had, als hij nae
West-Indiën soude gaen. - Ick adt bij den heer van Brederod des avontz, sach H.H.
desen avondt niet.
12/22 augusti donderdach ben ick bij de grevin van Culemburch geweest, die
heel sieck wass ende flau, in prijckel van te sterven. Wass heel wel geresolveert,
sprack seer christelijck, begeerde Goethals wel te hebben. - Men gebruyckte het
aderlaeten voor het leste remedie. - Mit S.H. gegeten. De grevin van Egmont quam
H.H. besoecken; H.H. ginck wandelen; S.H. heeft dingsdach, woensdachs 's nachts
uyt geweest mit Laprière bij Luyckse meisyes. Grandperyn seyde oock dat H.H.,
Lesslouise, Lessal alle één en 'tselfde hadden, Henin oock. - Ick heb veul brieven
gekregen. Om S.H. wil iss niet gepreeckt.
13/23 vridach. Kuyn vertelde mij, hoe dat Zevenar en H.H. malckanderen geslagen
hadden, gekrapt, gestoten en vastgeholden, en wass H.H. heel quaet. - Kuyn soud
wel sin krigen om nae West-Indiën te gaen.
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[212]
Bij de grevin van Culemborch geweest, die heel sieck wass; ick en sprack haer niet.
- Bij de grevin van Salm geweest. - Mit S.H. gegeten. - Bij de gravin van Culemburch
geweest, die noch al swacker wiert. H.H. ginck bij haer, 'twelck haer vermoyde, en
verloor die goede vrau haer verstandt, sprack bedroeflijcke propoosten, dat haer
gemoet niet toestaet, maer haer onverstandt. - S.H. gespeult, verloor veul geltz, 10
mille gulden. - Bij de gravin van Egmont geweest, bij de vrau van Brederod gegeten,
die mij seyde dat de grevin van Nassau en vrau Ursel geseit hadden, ick had mij
gevanteert mamoisel, freulen Mauritz of een van Hessen te sullen hebben, en heb
noit daeraen gedocht.
14/24 saterdach. S.H. iss om 4 uir op geweest en ginck nae Luyck; ick reedt een
weinich mit, doch keerde strackx wederom. Solms, Brederod gingen mit; als S.H.
op de jacht gaet, heeft hij weinich plaisirs, want hij heeft niemant bij sich als Buat
en Schonberch, die het priesen, als hij een schoot doet; dan vuylbecken se wat; dat
iss alles watter passeert. - H.H. had medicijn genomen, bleef van 1 uir tot de klock
acht bij haer, sonder uyt de caemer te gaen, hadden velerhande discoursen; de
grevin van Solms quam, die ick railleerde oover het woort princesse d'Empire; sie
wass heel quaet; de vrau van Brederod wass daer oock, juffer Ursel. Nae den eeten
bleef ick weder tot half tien, heb den heelen dach niet van haer geweest, en
verwonderde sich H.H. en de damess, dat ick den gehelen dach mij kost houden
sonder yetwess te doen voor klein of groot Spae. - Juffer Merode seyde mij, dat
H.H. het heel wel hadt genomen en dat se mit groote affectie van mij gesproocken
had en genegentheit, prees mijn civiliteit ende verstandt, had noch all goede hoop
tot mijn saeck. - H.H. deed mij de eer en wil mij cousin heeten; als het soo blieft, iss
het goedt, dat het mij soo niet gaet als den prins van Talmont, die wass oock cousin
en daernae verkerfde hij het, doch het wass sijn schult; men moet sich dahrvoor
wachten. - Kuyn stond nu niet wel, had het verkerft in alle manieren; ick sprack voor
hem. - De gravin van Culemburch wass desen morgen slecht en buyten verstandt,
maer tegen den avont quam het verstant weder, en wass wat beeter. - De gravin
van Egmondt vertrock.

[213]
15/25 sondach tweemahl in de kerck geweest. De graf van Solms en Brederod
quaemen weder van Luyck, seyden dat S.H. groote eer daer ontfanghen had. - H.H.
wass quaet op de grevin van Culemburch door rapport van Van der Straeten, doch
sonder reden, wandt de grevin wass buyten verstandt. - H.H. iss wonderlijck van
humeur, heel veranderlijck; eenen dach sal sij iemant heel seer caresseren, den
anderen niet aensien ende verachten. Oock yemantz die se haet, sal se weder
caresseren ende estimeren; der iss geen staet op te maecken; nae dat se yemant
van doen heeft, daernae iss men geestimeert. Anders kan se niemantz lijden ofte
goetz doen en estimeeren niemantz als haer eygen persoon. - Grandperyn seyde
dat Lesslouise het slimmer had als oyt, liep dicwils uyt het bed, kreet twe, drie uyren,
had wel 30 brieven ontfangen van prins Talmont en beantwoordt, en had het well
drie jaer geduirt. Seid noch dat het soo leelijck daer roock, en wolde vernemen aen
Lessal, alse noch te bed wass. Seyd van Sevenaer questie, die allebeyde mit Varyck
wech willen.
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16/26 maendach heb ick medecijn genomen en 6 of 7 stoelganck gehadt; ick heb
mijne brieven beantwoordt. Mit H.H. gepraet, en heeft H.H. het waeter gequiteert.
- Bij de heer van Brederod gegeten. - In de gravin van Culemburchs huys geweest,
doch haer niet gesien; Willemine seyde, dat het heel slecht wass, geen hoop van
weder op te komen; sij wass wel geresolveert, had heel groote pijn, had op alless
ordre gestelt, kreech groote pijn aen het fondament. - Mit H.H. gepraet, daer de
graef en gravin van Salm wass. - Mit Grandperyn, die mij seide, dat Lessal het oock
wat had, doch weinich; heeft haer te bed gesien en gemerckt; had niet te beduyden
en sal wel vergaen en beteren, als men daerop lett; riedt mij dese saeck voor mijn
vertreck te vernieuwen; ick wass van andere opinie, tot mijn wederkomste, om niet
te toonen al dit werck daervoor gedaen te hebben. - Dess avontz nae den eeten
gepraet.
17/27 dingsdach. Morgen iss H.H. jaerich en 45 jaer. - Ick wass bij Obdam,
Saint-Ibar, den apt van Meltzi, en spraecken van het Duytsche werck en waeren
het niet eens. Ick ginck oock bij den graef van Ursel. - Bij den graf van Salm; seyde
mij, dat mevrau de landtgravin drie dochters had, twe soete meisyes, gelijcke groot,
heel wel opgetrocken; hadden passelijcke liberteit, reeden te peerdt, en mochte
men se in haer caemer besoecken. De jongste en de derde wass noch klein [214]
en doch de frayeste van drien; sie iss 11 jaeren oldt. - Bij H.H. geweest, gepraet;
bij den graf van Solms gegeten. - Des naemiddachs bij H.H. gekomen mit de gravin
van Solms, en quam se te vroech, soodat H.H. niet wel gesint wass. - Ick ginck nae
de grevin van Culemburch vernemen, die heel swack iss en weinich hoop tot leeven,
't iss de elfden dach. - H.H. had visiten, madamoisel Croy, prins de Gaveren,
Saint-Ibar, d'apt Meltzy. - H.H. had daernae drollige discoursen en brodronckene
van den doot en hoe se wold geholden en getracteert worden, alse doot wass, dat
gans niet sloot, toonde daerdoor haere idelheit, goede opinie van sichselfs, wold
noch nae haer doot regeren en gerevereert sijn. 't Is een vaine vrau, die niet acht
als sichselfs en wat haer persoon aengaet; voor de rest acht se niemantz en vraecht
nae niemantz en geeft nievers om, doch ick vrees het sal haer qualijck opbreecken,
want men leert haer nu recht kennen, alle haere qualiteiten, die soo groot niet sijn,
dan als men se niet en kendt, want tevoorn en sagen wij se maer een uir ofte twe,
en dan kost se sich inholden, maer alse men se heele dagen siet van voormiddach,
naemiddach en dess avontz, dan leert haere swackheit, quinten, idelheit ende
vaniteiten recht kennen en de goede opinie die sij sonder reeden van sich heeft,
want sie iss wel imperfect. - Nae den eeten weder mit H.H. gepraet; de vrau van
Donau heeft gekreten sonder reden uyt boosheit.
18/28 augusti woensdach. H.H. iss desen dach geboren, 45 jaer oldt. - Is
Cassiopijn bij mij geweest. - Saint-Ibar seyde dat den coninck van Spagniën in dienst
had 7 regimenten Spagniër, 4 regimenten Italiaenen, 7 Hoochduische regimenten,
4 Ierlandoische, 9 Waelsche regimenten, tsaemen 31 regimenten, en 140
compagniën peerden, en bleven wij soo praeten tot elf uir. - Nae den eeten in des
gravin van Culemburch huys geweest, die heel swack iss en buyten hoop, sliep wat
en swetede, doch ick sach haer niet. - Bij de Rijngravin. Mit de vrau van Brederod
en den graef van Solms in H.H. presentie gespeult. Madame d'Henyn wass bij H.H.,
135
vertelde van die carellen te
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Bruissel. - Ick ginck bij den graef van Ursel afscheit nemen nae den eeten. - En bij
madamoisel de Kroy, daer ick praeten bleef tot 12 uir van Bruissel, van den hertoch
van Lotteringen, van haer root worden, van haer vrijer Mathey en van de religie; sij
seyde dat de grevin van Nassau dessein had haer soon aen mamoisel te
presenteren.

[215]
Ick heb H.H. geluckgewenst mit haer geboortedach.
19/29 augusti donderdach isser op het hoff gepreeckt van Spanheim; het wass
heel slecht mit die goede gravin van Culemburch; had verstand, maer kost niet
spreecken. - Ick adt mit de Rijngrefin bij den heer van Brederod. - Ginck bij de grevin
van Culemburch; sie kende mij, doch sie sprack mij niet aen. - De grevin van Salm
bij H.H.; ick ginck dess avontz bij haer en sprack van Hartingshausen, oock dat mijn
vrau moeder haer mijn groote peerlen belooft had; sij vraechde of het in haer
testament niet stond. Ick seyde van neen, en al had het derin gestaen ick soude
het verbrandt hebben. - Ick sach de gravin van Culemburch, doch wass in eenen
staet om tien uir dess avontz. Den graf van Waldeck quam, sprack een woort van
haer suster, doch kost niet meer seggen. - De courvorst liet H.H. bidden door
Arnheim, of se te Cleef woud comen; de courvorstin creet.
20/30 augusti vrijdach om vier uir dess morgens iss den gravin van Culemburch
uyt deser werelt gescheiden, all in dieselfde standt als ick se had gelaten; het iss
jammer voor die goede jonge vrau, doch het iss Godts will; men moet niet
murmureren. Ick heb een seer goede vrundin verloren. - H.H. ginck om seuven uir
136
op de littière, reedt langs Limburch; de gouvernante quam bij H.H., adt in een
137
dorp mit mamoisel,... genaemt; H.H. ginck om drie uir in de littière en quam om
acht uir te Aaken, en quaemen haer de burgemeester wijt voor de poordt tegemoet
in het gebiedt van Aacken, de boeren en de soldaten, burgers in de wapen; het
canon gelost; logeerde bij een coopman Tijns. 21/31 saterdach ben ick om de stadt
Aecken gereden, die swack is en van de bergen gecomandeert. Ick wass te Burscheit
en sach de baden; H.H. ginck nae den eeten op het stadthuys keiser Caerel besien
en wandelde daernae. Ick sprack mit den apt van Meltsy. - Adt bij den heer van
Brederod.
22 augusti/1 septembris sondach heeft Goedthals heel wel gepreeck voor die
gemeinte van Aaken, die groote beweginge hadden, uyt d'openbaring Joannes. Te Aaken wiert de processie van keiser Caerel geholden, een groote geckernij en
slechticheit. - Spanheim heeft nae den eeten gepreeckt, oock heel wel. - Ick ginck
bij mamoiselle de Kroy praeten. - Ick adt mit mamoisel, die voormiddachs wat mit
mij pratede van freulen van Nassau, van haer bockel en van de processie, dat al
138
een wonder iss en een groot geluck voor mij en raer iss. Ick hoop het sal mittertijt
mit dat meisyen beteren. Ick moet heel voorsichtich mit haer omgaen, mit groote
circumspectie, niet tonende haer te pretenderen, railleren haer mit fatzoen en respect,
want alse in 't minste yetwess
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merckte, dan solde se mij weder niet willen aensien, spreecken of de handt geven,
om haer te leyen, gelijck voordesen.

[216]
23 augusti/2 septembris maendach heb ick mij gebaedt te Burscheit in 't slangenbadt.
Ick sach de jesuitenkerck en de groote kerck, die passelijck sijn. - Spanheim preeckte
in het Hoogduytz heel wel en aengenaem. - Ick adt bij de heer Brederod; waeren
vrolijck. Madame d'Henyn quam daer, die ick railleerde. - Ick ginck bij H.H., die myt
de gravin van Egmont pratede, en railleerde oock mit de oude vrau, die mij tot haer
soon aennam; sie wass mijn vaeder en mademoiselle de Kroy mijn moeder. - H.H.
reedt uyt mit de littière, sprack mit mij van S.H. en kreet bitterlijck. - Ick reedt lang
bij mamoisel koetz, leyde haer in 't wandelen uyt de koetz, settede haer weder in
de koetz, en waeren vrolijck mit freulen Traes. - Ick leyde mamoisel nae de taefel
van de trap en weder op de trap, dat se noit heeft willen doen voor desen, soodat
ick allenskens en alletemitz het moet versoecken; als ick het alltijt soud willen doen,
dan solde se het weder refuseren, gelijck se voor desen heeft gedaen; het iss een
erch spijtich en hooveerdich meisyen; men moet er voorsichtich mit omgaen ende
mit respect. - Mit H.H. gepraet nae den eeten, die seyde Castel-Rodrigo haer had
geschreven, doch H.H. had hem noit geantwoordt. De Bruin had het oock willen
doen; sie wolde sijne brieven niet ontfangen, oock hem niet spreecken. - H.H. had
noch hoop tot dat werck van Limborch, om dat te krighen voor S.H. tegens
Bourgondiën; H.H. heeft desen morgen en avondt haer beenen gebaedt.
24 augusti/3 septembris dingsdach heb ick aen de grevin en freulen Ernestine
van Nassau geschreven, schickte haer hoe de grevin van Culemburch soo wel was
gestorven; Obdam, Rummen, Saint-Ibar bij mij geweest. - Ick ginck de grevin van
Solms genacht seggen, leyde om half elf noch te bedde, wass heel spijtich op mij
en wolde mij rallieren, doch ick railleerde haer. - Goedthals preeckte om elf uir. H.H. ginck de grevin van Egmont goede nacht seggen, die heel sieck wass en
qualijck, doch had sich heel opgeschickt en liet haer armen bloot sien. - Heuenfelder
quam van Dietz en quam mij heel te onpass. - Mamoiselle Henyn railleerde mij in
haer caemer, doch ick hielt goede contenantie in H.H. presentie. - H.H. reedt mit
de littière uyt, doch ick sprack alletijt mit Heuenfelder praten; adt mit mij in mijn huys
dess avontz alleen.
25 augusti/4 septembris woensdach ginck om half seuven nae madamoiselle de
Kroy, die in de kerck wass; uyt de kerck comende, brocht haer tehuys, van haer
caemer in 't badt, daer ick de grevin van Egmont, madame Henyn en Kroy in 't water
sach, en deedt mij mamoiselle Croy veul eer en beleeftheit. - H.H. adt om negen
uir en ginck te elf uir van Aaken. - Ick seyde mamoiselle de Croy noch genach, bleef
noch een uir bij haer; deede mij veul eer, sprack van mijn couragie en beloofde mij
mijn vrundin te wesen. Ick sach de grevin van Egmont oock. - H.H. en de vrau van
Brederod niet wel tsaemen door vrau Ursel. - H.H. quam te 7 uir te Lenske bij
Bredebend. Ick reedt weinich mit haer praten, wass veul bij de koetz van mamoisel.
- H.H. keef op mij en Brederod om de wech en wass heel quaet.

[217]
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26 augusti/5 septembris donderdach, Glabbach, ginck H.H. om 8 uir op de littière,
wass noch quaet, woude mij niet spreecken, adt dess middachs bij Erckelens in
een klooster. - H.H. quam om 8 uir te Glabbach. Ick pratede eerst een weinich mit
H.H. van haer menage en daernae pratede ick mit Heuenfelder. - De vrau van
Brederod seyde mij H.H. had geseit, hoe lang sal ick noch mit die importune luyden
gequelt sijn. Ick hoop wij sullen der haest van ontslagen worden; daer de goede
vrau seer oover altereerde, kreet en wil wech nae Viaenen; dat komt al door vrau
Ursel. - H.H. liet haer noch des avontz seggen, dat se wech soude gaen, omdat se
te moede soude worden in die quaede waterige wech; ick wass derbij; Brederod
begost te kijven; ick riedt haer om te gaen. 27 augusti/6 septembris vridach. De vrau
van Brederod ginck nae Nuys, kreet seer in 't scheiden, en wasser veul alarm; sij
seid de vrau van Dona niet genacht. - H.H. ginck om 7 uir nae Meurs, had heel
goede wech, adt te Kreven, een steedtjen S.H. toekomende. - Ick sach
Sint-Antonissheyde, daer Lamboy van Gebrian geslagen wierdt, reedt om en om
139
de landtweer , om alless wel te opserveren. Lamboy had groote faulten gedaen,
had geen noot gehadt, had hij in sijn advantagiën gebleven, doch sijn volck lach te
wijt van daer in de quartiren. - H.H. wass nu beter gesint, sprack weder en wass
weder beleeft, wass spijtich op de heer en vrau van Brederod. - H.H. schreef noch
desen avont en liet mij de brieven nae Munster bestellen. - Den amptman van
Bruggen quam bij H.H. vanwegen den hertoch van Nieuburch. - Ick broch mamoisel
in haer caemer, 'twelck noch noit gedaen hebbe, en gaf mij de handt om haer te
leyden. - Desen dach ginck Heuenfelder weder nae Dietz, en gaf hem 19
carte-blanches mede. Twaelf gaf hij mij weder, die ick brande, omdat se niet goedt
en waeren; hij prijst sichselfs teveul.
28 augustus/7 septembris saterdach ben ick bij den amptman van Bruggen
geweest, mit hem gediscoureert. - Wijnbergen quam bij mij, vertelde mij hoe
ongeluckich de courvorstin wass en hoe die goede dame mit sulcke plompers
omginck. - H.H. niet gesien. - Den amptman adt weder mit mamoisel. - Nae den
eeten pratede H.H. van den ceurvorst en Burgstorf; H.H. ginck den hoff besien mit
de littière. - Wass niet wel te passe, klaechde seer. - Ick nam senewater in de blaeden
geweeckt.
29 augusti/8 septembris sondach vier of vijf stoelganck gehadt. - H.H. heeft
medecijn ingenomen. - In de kerck geweest tot Meurs; de heer en vrau van Brederod
quamen H.H. aenspreecken, en wass H.H. heel qualijck op de vrau van Brederod
tevreden.

[218]
Grotepe seide mij daer oock af en hoe dat H.H. het versien had, eer dat se wass
getraut mit S.H. saliger. - Hoe dat Lessal heel klein, mager en dat ander hadde,
doch niet sooveul als d'oude; vond goet noch te wachten, sonder H.H. daeraf te
spreecken, uyt deselfde reeden die ick had, omdat se niet solde meinen al wat ick
nu op dese reiss gedaen had, alle complaisance ende moiten, dat het daerom wass
geweest, dat het haer solde spijten en meer quaetz als goets doen en de saeck
verachteren en heel omstooten, want het iss noch jonck, en daer soude H.H. uyt
quaetheit haer excuise op nemen, krigen een haet tegens mij en renverseren hetgene
ick nu mit moite, sorge en arbeit heb gewonnen. - H.H. desen naemiddach niet
gesien. - Kleist wass te Meurs aen in passent,
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ginck nae de keiser. - H.H. wass wat beter nae de purgatie, doch heel onstelt van
hooft. - De Vriesche officiren van Rijnberck en Wesel quaemen mij besoecken.
30 augusti/9 septembris maendach den ghehelen morgen geschreven, Wijnbergen
quam bij mij. - Den ghehelen naemiddach mit H.H. gepraet van haer mesnage en
silverwerck. IJselstein quam H.H. besoecken. - Dess avonts gedisputeert oover het
werck van Munster; sij stond Meinderwijck en die heeren voor en wij de Fransche
en gemeine saeck. - H.H. heeft mit Grandperin gekeven, omdat se gister mit mij
wandelde. - Om een uir desen nach quam andtwoordt van Munster mit graf Mauritz
trompet.
31 augusti/10 septembris dingsdach. H.H. gaet om 9 uir van Meurs te Rijnberck
eeten in de heer Wijnbergens huys. - Ick reedt om de wal, daer twe wallen en twe
grachten sijn. - H.H. seid aen de vrau van Brederod en de heer, dat se versworen
had om noit wedrom tot Vianen te komen, 'twelck Brederod seer verdroot. De graf
van Solms vraechde de vrau van Brederod, ofte ick eenich dessein had op mamoisel,
ofte ick H.H. daerom soo wel opwachte. Ursel heeft het oock wel gevraecht. - De
vrau van Brederod iss van mijn opinie, mamoisel nu niet te eischen uyt deselfde
reden die ick heb. - Madame de Schevreuse vraechde, als S.H. storf, wie soud
general oft gouverneur worden. Opdam seyde, graf Wilhelm. Rummen seyde,
Brederod; doch Opdam seyde, dat doet Hollandt niet. - H.H. ginck te drie uir van
Rijnberck, quam te half 7 te Santen. Aernheim quam daer vanwegen de courvorst.
- Ick leyde mamoisel van taefel, luchte haer mit de keers op haer caemer. - Solms
ginck wech. - H.H. seyd, als S.H. haer niet wel tracteerde, soude se te Berlijn gaen
woonen, doch sie denckt het niet, en riedt het haer af.

[229]
1/11 september woensdach ben ick te Santen in de kerck geweest, die heel schoon
iss en groot. - Bij de vrau van Brederod geweest, die mij vertelde van Lesslouise;
H.H. adt om negen uir, sach de kerck en ginck te 10 uir op de littière sitten, om nae
Cleef te gaen; de courvorst en courvorstin quamen H.H. tegen anderhalf uir van de
stadt; de courvorstin ginck bij H.H. in de littière sitten en quam om 5 uir te Cleef, en
sijn wel gelogeert. - Mamoisel adt mit de courvorst, de courvorstin mit H.H. - D'overste
Golstein iss te Cleef general-major.
2/12 september donderdach mit de courvorst ende courvorstin in de kerck geweest,
den ghehelen naemiddach mit de courvorstin gepraet, en wass die goede furstin
soo beleeft als oyt geweest iss, quelde mij mit mijn baerdt. - H.H. voil wass vergeten,
'twelck groote alteratie causeerde en liep geweldich oover Sevenar uyt. - Bij juffer
Berentrou geweest; de vaeder vertelde mij hoe den hertoch van Nieuburch soo
dicwils adt. - Grandperin seide mij, dat het all eens wass mit Lesslouise als in 't
begin en dat se derom lachte als men vraechde, oft se swaer wass, dat het niet
geschieden kost, dat se den curvorst niet kost beminnen. - Dat Kuyn alless aen
Sevenaer weder seyde wat ick hem geseit had. N.B.
3/13 september vrijdach bij de heer van Brederod geweest. - H.H. en de courvorst
mit de littière uytgegaen wandelen, en brack de littière onderwegens. - Mit de
courvorst gediscoureert, die heel cyvijl iss. - Nae den eeten gepraet mit Grandperin,
die mij seyde
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dat 2 meisjes voor Lesslouise bed sliepen, dat alless noch in een doen wass en
bleeft bij het olde werck; lachte als men van kinder sprack. - De vrau van Brederod
seyde mij H.H. wass het leet haer bekeven te hebben; wil nu noch naer Vianen en
de courvorstin mischien mit. - Vrau Ursel had weder gevraecht, of ick Lessal liefhad
en of ick haer schoon vond; sie meinde ick had Lesslouise liever; de vrau van
Brederod iss heel mijn vrindin en sal noch meerder naevraegen.

[230]
4/14 september saterdach bij de vrau van Brederod geweest. Mit Brederod en
Golstein nae Emmerick geweest, en prateden wij van het Duytsche wesen. - Reden
de stadt om, aeten mit Goldtstein, daer dames waeren, de grevin van den Berch. Goldstein en ick spraecken noch van de majorplaetz. - Den gouverneur, Goldstein
en ick spraecken van 't Sas, en bedanckt hij noch voor alle eer en prees mijn
vigilantie. - Golstein sprack van de retraicte bij Gendt, hoe Veen soo bang wass,
hebbende de pistool in de handt, wold gaen loopen. H.H. wass mit de courvorst uyt
wandelen. - Goldstein vertelde hoe de Sweden de slach bij Tabor gewonnen hadden
en dat haere coetsen waeren geplundert geworden van de keiserse. - Des avonts
aeten aen het hoff en prateden mit H.H. en de courvorstin.
5/15 sondach iss H.H. mit de courvorst en courvorstin in de kerck geweest; dess
naemiddachs predicte Spanheim, had een texst die op het huywelijck te pass quam,
en brocht het op mevrau de courvorstin te pass. - De courvorst ginck, naedat hij
gepraet had, wat wandelen in sijn hooven. - Nae den eeten praete men wedrom,
en nam de vrau van Brederod afscheit, om te vertrecken nae Den Bosch.
6/16 maendach iss de vrau van Brederod vertrocken; ick reedt mit haer tot in de
jacht; sie seyde mij, dat H.H. nu weder wel tevreden wass. - Ick sach
Schenckeschans, en wesen se mij waer het ingenomen wass en hoe slecht het
doen wass, geen palissaden en een slechte gracht, oock waerdoor het de viandt
140
had verloren, omdat hij geen schantz aen het speu had gemaeckt en gheen
wercken in de Duyffel, die graf Willem [Lodewijk] innam, doen se daer begosten te
arbeyden. - Ick quam in een halfuir weder tehuys, adt mit de courvorst, reedt mit
hem op de jacht. - Nae den eeten mit de vrau van Donau en de hoffmeesterin
Lichtenberch gepraet, die oover Burxdorf klaechde.
7/17 september dingsdach heb ick geschreven nae Den Haech en ginck laet uyt.
- Op 't hoff gegeten, en dronck Frans Caerel passelijck sterck, doch ick wold niet
geern bescheit doen.

[231]
Nae den eeten mit H.H. gepraet; de courvorst ginck dicwils uyt. - Dess avonts weder
gegeten en veul gedronken; in H.H. caemer mit madame courvorstin gepraet. - Ick
brocht den hertoch Frans Carel binnen sijn caemer en dronck mit hem tot 12 uir
brandewijn, en maeckten veul complimenten. - Ick kreech een brief van Ulb Aluva,
Bruinsma, Fockens, IJtsma, Gemmenich ende Gauma; versochten mij om mit het
spoedichste in Vrieslandt te komen om dat werck van de griteniën [Baarderadeel
en Schoterland], dahr de heeren Staeten van Vrieslandt den 3/13 een resolutie
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go, Wolden nieue commissarisen om de stemmen te examineren, Abraham Roorda,
Aisma, Baerdt, Andringa. - Ick wandelde mit Grandperin, die mij seyde dat alles all
effen eens wass en weinich apparentie tot jeucht, dat de juffers al te groote liberteit
hadden mit d'edeluyden.
8/18 woensdach heb ick de heeren gedeputeerden geantwoordt, gevende Haer
Edelen schult van onvoorsichticheit en dat ick geen raedt sach om dat te voorkomen,
dat het te wijt gekomen wass en datter al te veul lyden aen gelegen wass en sich
dertegen stelden. - In dit schrieven soo kreech ick een brief van Haer Hoochmogende
en Musch; versochten mij om nae Vrieslandt te gaen, om het Westiensche werck
141
te helpen in Vrieslandt bevorderen . Veugling schreef het mij oock, Beveren en
Langhen, van Haer Hoochmogende gedeputeert. - Ick liet H.H. den brief van Haer
Hoochmogende sien, daer se niet mit tevreden wass en wolde niet dat ick wechginck,
en riedt het mij of. Ick schreef alleen aen Veugling den brief ontfangen te hebben,
sonder wijders. - Mit de courvorst gegeten, nae den eeten de antiquiteiten van den
courvorst besien en in ordre geleit. - De gravin van den Berch quam bij H.H. en veul
damess van het landt van Cleef. - H.H. wass heel civijl tegen mij, sprack mij van
des courvorsten beleeftheit, vreesde dat, als prins Wilhelm quam, alless niet wel
soude gaen, als de courvorst S.H. niet liet voorgaen. - Dess avonts mit de courvorstin
gepraet, wass beleeft, gelijck die goede courvorstin altijt geweest iss.
9/19 donderdach iss op het hoff gepreect; H.H. wass daer oock. - Graf Hendrick
wass desen morgen bij mij, seyde dat Lesslouise had noch willen continueren in
het schrieven, maer prins Talmont had het haer afgeraden. - Wij aten bij den heer
van Belinckhooven, daer sterck gedroncken wierdt; ick ginck wech en in 't nedersitten
verloor ick mijn rinck en wass wel een uir wech, gaf se haest verloren, doch Michel
laquay die vont se noch weder. - Ick ginck noch avonts op 't hoff, maer dronck niet
en pratede een weinich mit de courvorstin van Cleef en Hollandt.
10/20 vrijdach reedt ick om ses uir uyt Cleef, quam te half seuven te Emrick en
wat voor negen Terburch, vond Gritje en het vrautje [Maria Magdalena gravin van
Limburg en Bronckhorst] noch in 't bed. - Ick ginck mit den graf van Stirum om den
hoff wandelen. - Gritje seyde hoe de courvorstin soo lustich wass en hoe se juffer
Uytenhooven had
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stront gegeven, de courvorst in 't hemt gevolcht, mit de courvorst gerailleert [232]
en gesecht had de courvorst noch acht dagen gewacht, soo had se den prins de
Gales gehadt, die se liever soud gehadt hebben. De courvorst seid hij kost dess
conninck van Polen suster [Anna Katarzyna van Zweden] hebben gehadt. - Om 2
uir reden wij van Burch nae den eeten en quamen te drie uir te Emryck, te half vijf
te Cleef. - H.H. vond niet goet buyten haer verloff nae Terburch geweest te sijn. Ick verloor 50 croonen. 11/21 saterdach. Graf Hendrick seyd mij genacht, sprack
van 'tgene te Callo wass gepasseert. - Ick ginck laet te hooff; nae den eeten mit
H.H. gepraet; der quam een burgemeester van Cleef bij H.H.; ick brocht Bloemendael
bij H.H. - Lesslouise wass in het cabinet, nayde, adt peeren en wierp er Grandperin
en mij toe, die wij aeten. - Nae den eeten dess avontz sprack ick wel een uir en een
half mit mevrau de courvorstin van mijn broeder saliger, van haerselfs, van S.H.,
142
van mij, en op 't lest maeckte hij haer een compliment en verseeckerde haer van
mijn dienst, en die goede courvorstin heel cyvijl, alse altijt iss.
12/22 sondach sijn Haere Durchluchticheiden in de kerck geweest, nae den eeten
niet. Ick sprack lang mit H.H., kreech brieven uyt Den Haech. - Sprack oock mit
Lessal, die civiler, beleefder nu iss alse placht; ick moet het ongemerckt heenen
laeten gaen en railleren haer en lachen mit haer, sonder eenich teycken van
serieusheit aen Lessal te toonen, wandt daermede solde ick het weder verkerven.
- Ick sprack weder mit Lesslouise en de vrau van Dona. - Grandperyn seide mij, dat
ick wel stond bij Leslouise, en sie had aen haer gesecht dat ick haer soo lang
onderholden had saterdachavontz, 'twelck een teycken iss, dat se mij estimeert.
13/23 maendach ahn Veugling geschreven de heeren gecommiteerden wat op
te holden noch ettelijcke daeghen, opdat ick dess te langher kost bij H.H. blieven.
- Ritmeester Leewen bij mij geweest, die mij vertelde hoe de heer van Gendt van
den hertoch van Bullion en de France princen bedrogen wass geweest. - Een
paspoort voor Pleuren gegeven, commandeur van Gelder. - Nae den eeten mit de
courvorstin gepraet en haer geraeden tot haer best en hoe dat se sich geluckich
kan maecken, hoe geluckich dat se alreetz iss door haer civiliteit en beleeftheit en
van de ghehele werelt gelieft en bemint. - Mit de courvorst gespeult en 250 gulden
verloren. - Nae den eeten lang mit Lessal gepraet heel lustich en cyvijl en vond ick
dat meisjen heel verandert. Als men bij haer en de princess-royal komt, moet men
eerst aen haer spreecken. N.B. Ick hoop se sal noch tegen mij veranderen; sie seid
dat de dochters ongeluckich waeren, dat [233] die mosten trauwen nae de wil van
de olders, 'twelck sie seer beklaechde.
14/24 dingsdach bij de vrau van Bobbert en Franckenburch geweest. - Nae den
eeten mit Grandperin lang gesproocken, seid mij van Lesslouise en prins Talmont,
dat se tsaemen wilden wechloopen, van 14 oft 15 brieven, hoe staut prins Talmont
ahn H.H. had gesproocken.
15/25 woensdach. H.H. had aen Grandperin gesecht, dat se Engelsen genoech
had, wold er geen meer hebben, selfs de prins de Galiss, al quam hij om Lessal. H.H. wass heel quaet op de princess-royal en S.H.; des princessen volck spreeckt
heel spijtich, seid, nu sal onse princess oock regeren, H.H. heeft lang genoech
geregeert. - Kuyn iss
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qualijck op graf Mauritz tevreden; hij iss oorsaeck, dat Kuyn niet gaet, die gesecht
had dat Kuyn onder Schop soude willen staen, dat hij gantz niet doen wil. Graf
Mauritz had het aen Cats gesecht, die seide het in de Staeten van Hollandt en in
de Staten-General. - Graf Mauritz iss heel in discredijt en door dit werck in
kleinachting gekomen; hij heeft sich te veul geimagineert, dat hij al te nootwendich
143
wass en daerom sulcke hooghen eisch gedaen, daer de Hollanders mit spotten ;
het staet sijn vrunden niet aen, en sijn vianden die maeckten sich lustich daermede.
- Hij iss heel ten achteren en gerouineert, vol schulden, iss half of hij droomde, vol
gedachten en reveriën, en laet noch alle dingen op credijt maecken. - Hij had Haer
Hoochmogende en S.H. sijn conditiën moeten laeten maecken; daernae had hij der
alletijt kunnen bijdoen of refuseren het noch helendal; S.H. iss niet wel op graf
Mauritz tevreden, de Staten-General oock. - Hij heeft Kuyn excuse laeten doen en
om sijn vruntschap ahngeholden, die dermit lacht en niet wel tevreden iss. - S.H.
stelt sich vreemt ahn, doet niet mit fatsoen af, gheeft niemandt haest audiëntie,
denck niet als op hoeren, speulen ofte jaeghen, 'twelck hem geen liefde, credijt noch
loff gheeft bij het volck. - Ick liet mij schilderen. - Nae den eeten sprack ick lang mit
H.H., en gaf mij H.H. een brief om aen S.H. te bestellen, daer sie oover klaechde,
dat hij de affaires liet vaeren ende ginck jaeghen. S.H. saliger hadder soo veul moite
om genomen, eer hij het soo wijt gebrocht had, en desen die wolde het moetwillens
verliren, en als 't eens verloren iss, sal hij het niet weder krigen. - H.H. was oock
niet wel tevreden, dat S.H. niet hier bij den courvorst en mevrau de courvorstin
quam; de heer courvorst liet S.H. door een eedelman bidden om te Cleef te komen,
en sprack ick heel lang mit H.H. alleen op 't cabinet.

[234]
Ick ginck in 't schildershuys. - Voor den eeten praetede H.H. mit Gendt, Heyman en
mij van Munster en van Avaux en Servient. - Dess avontz nae den eeten sprack ick
mit mevrau de courvorstin van freulen Mauritz en hoe 'tgene gepasseert wass, doch
de courvorstin die wolde mij niet seggen de oorsaeck van de questie. Sie seyde
oock van Leeuwen ende freulen Mauritz en wass heel cyvijl en beleeft.
16/26 september donderdach iss H.H. en Haere Durchleuchten in de kerck
geweest, en preeckte den prediker heel wel. - Nae den eeten mit de courvorstin
gepraet van haer hauwelijck en hoe de keiser haer begeert had en de prins de
Galess, maer sie wass liever in Duytzlandt als in Engelandt. S.H. had aen de
courvorstin geseit, een gekroont hooft iss heel fray en aengenaem. - Nae den eeten
voer H.H. en Haer Durchleuchten mit de coetz uyt; ick praetede altemitz mit H.H.
bij de coetz; den courvorst die jouch of jaechde. - Der quam antwoordt van S.H.,
die kompt vrijdach, en wass men in pijn om de rang, en liet H.H. Burxdorf spreecken
door Kuyn, die seyde dat alless wel soud wesen. Als het niet gaen kost, sloech ick
voor, dat S.H. mit den courvorst bij H.H. en mevrau de courvorstin aten ofte aen
een ronde taefel. 't Is soo beter. - Ick pratede lang mit Lessal nae den eeten, en
wass se heel beleeft, cyvijl en lustich. Sie seid mij H.H. had verboden, dat freulen
Traes niet meer in de coetz most gaen sitten. Ick vertelde
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haer, hoe men mij een quaede tour bij freulen Traes had gedaen, die 14 daghen
op mij wass quaet geweest, en prateden wij soo wel een uir. - Kuyn seid mij ick
most voorsichtich sijn H.H. yet te seggen, want sie seid het S.H. altijt weder. - Hij
meint graf Mauritz blieft express in Den Haghe op hoop, dat men hem noch sal
versoucken om naer Indiën te gaen, want het hem leet iss, dat hij het gerefuseert
heeft. - Grandperin seyde mij, dat H.H. mij heel lief had en heel veul van mij hielt,
bijkans sooveul als van d'eigen kinderen, 'twelck goedt iss, maer men moet het wel
mesnageren, niet te staut daerdoor worden en, soo het mogelijck iss, scheiden mit
goedt fatzoen, vruntschap en hauden mij in die goede opinie bij H.H. - Grandperin
meinde oock het soud mit Lessal wel beteren, sie soude mij mitdertijt beter kunnen
lijden, en sal H.H. mij heel groote complimenten maecken in scheiden.
17/27 september vrijdach S.H. mit de heer van Brederod tegengereden, en voeren
aen de sijde van Schenckenschans oover. - Den courvorst van Brandenburch reet
S.H. tegen tot aen het waeter; S.H. had 300 peerden oovergeschickt van Nimmegen.
- Den courvorst liet S.H. eerst te peerdt sitten en gaf hem op de wech ende alletijt
144
aen taefel de rechtehandt .

[235]
S.H. en den courvorst reden op de jacht. Ick bleef bij H.H., die quaet op mij wierdt,
omdat ick van Somerdijck gheen quaet wilde seggen, oock omdat ick seyde, men
kan het volck niet beletten te seggen, als er veul staeten en ambassadeurs bij H.H.
komen, dat se dan oordelen, dat H.H. sich mit de regering moide. - H.H. iss uyt Den
Haech gegaen niet uyt sieckte, maer om voor te comen, dat S.H. niet soude dencken
145
dat H.H. woude regeren en sich het gesach aenmetigen . - Den heelen naemiddach
mit Suylestein bij de courvorstin en mamoisel geweest, haer juwelen en cabinet
gesien en gepraet. - Dess avontz het vuirwerck en mit H.H. en mevrau de courvorstin
146
gepraet van de coningin van Behmen en Lepine . - De graf van Waldeck seyde
mij wat Dona hem geschreeven had oover een brief voor de doot van de gravin van
Culemburch, daer hij nu satisfactie of begeert.
18/28 september saterdach heb ick mij laeten schilderen. - De heer van
Somersdijck quam bij mij, en spraecken van de Vriesen haer questie ende humeur.
- Hij vraechde, hoe ick mit H.H. stond; ick seyde, heel wel, doch sal ick van Lessal
nu niet spreecken; soo wass hij oock van die opinie en seyde het soude staen of
ick daerom de reiss gedaen had, daer een yeder of spreeckt. - Voortz seyde ick
hem, dat H.H. niet veul van hem hielt en dat ick sijn partie alletijt hielt en had H.H.
geseit, hoeseer dat hij recommandeerde 't respect aen de olders. - Aen taefel wiert
sterck gedroncken, en wass ick droncken, quelde en railleerde hertoch Frans Carel
des naemiddachs op de wandeling; hij sprack van vechten. - Ick sloech S.H. voor
Pleuren te bekopen, omdatter een Spagniër soude in Gelder comen, voor 3 à 4
tonnen goutz, een compagnie te voet en
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een te peerdt; S.H. seyde ick soud het doen; hij soud voor alless staen, doch eerst
woude hij niet, doch ick seyde, dewiele U.H. de middelen sijn benomen yet te
belegeren, soo moeten U.H. het op sulcke manir doen; U.H. sal eer inleggen, credijt,
liefde en respect. - H.H. pratede lang mit Sulestein, Waldeck, Dona, Schomberch
en liet de ceurvorstin, ceurvorst, S.H. staen.
19/29 sondach mit de courvorst, courvorstin, Haer Hoocheiden in de kerck
geweest; S.H. adt noch mit de courvorst en vertrock om twe uir, en continueerde
den courvorst S.H. deselfde eer en civiliteit te doen als in 't begin en brocht hem tot
aen het waeter. - H.H. voer daernae mit de coetz uyt wandelen, en reedt ick mit den
courvorst praeten van sijn peerden in Pruissen. - Somerdijck seyde mij wat hij H.H.
geseit had, bad mij H.H. oock yet te seggen en sprack hij mij van S.H. humeur, sijn
losheit, eigensinnicheit en hoe hij H.H. vreesde en aen H.H. alless weder seyde. Den heere courvorst adt mit H.H. en mevrau de courvorstin in 't particulier voor het
eerstemahl. Ick sprack de courvorstin den gehelen dach niet aen. - De courvorst
beklaechde dat sijn suster [Hedwig Sophie van Hohenzollern, markgravin van
Brandenburg] mit den landtgraef [Wilhelm VI van Hessen-Kassel] wass verlooft, en
seyd, sie sollen in twe jaer noch niet trauwen; oock wost hij niet of se noch trauwen
souden; hij wold sijn [zien] hoe sich Hessen hielt.

[236]
Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht seyd 't landt van Cleef dede 60 à 70 duysent
rijxdalers, de marck Brandenburch 600 duysent rijxdalers, Pruisen 700 duysent
rijxdalers. Pomeren kost 600 duysent rijxdalers doen; iss een rijck heer en machtich
vorst, maer sijn landt iss ooveral verdorven door den oorloch en ooveral sijn landt
verset, dat Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht nu sooveul niet treckt ofte kan trecken
en iss heel slecht mit gelt versien. - Bylants broer klaechde mij hoe de heer kourvorst
de stenden soo qualijck tracteerde tegen privilegiën ende beloften, dat als Sijn
Durchlaucht yetwass beloofde, en 't gelt hebbende, wierdt haer geen woordt
geholden. Als Sijn Durchlaucht alletijt wil gelt opnemen op sijne incomen en dat de
stenden dat moeten lossen, soo hebben se gheen seeckere ofte vaste goederen.
20/30 maendach ben ick bij Bloemendael geweest en nam van hem afgescheit,
spraecken van Duitzlandt en hoe de courvorst soo qualijck mesnageerde en dien
raedt die hij hem hadt gegeven. - De heer Bylandt en sijn broer naemen van mij
afgescheit en spraecken van de Cleefse saecken. - De stenden waeren bij H.H. en
ondtdeckten, hoe qualijck dat se van Burxdorf en den courvorst getracteert wierden,
en wierdt geseit van den courvorst wegen, als de stenden 50 mille rijxdalers wilden
geven en betaelen de olde schulden, dan soude Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht
de stenden all haer begeren toestaen, doch daernae seyd Burxdorf, alle de schulden;
en brocht selfs doe verandering en beletsel bij. Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht
wass heel quaedt op de stenden, veranderde als hij van haer sprack of één van
haer sach. - H.H. gaf fraye present, wel voor 4000 gulden. S.H. gaf oock fraye
presenten. - Om 3 uir ginck H.H. mit mevrau de courvorstin in de littière sitten en
gingen nae het schip. Den heer courvorst reedt mit tot aen het waeter en deedt H.H.
deselfde eer aen als in het ontfangen. H.H. maeckte om half vijf seil, seilde tot den
donckeren; H.H. wass wel
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tevreden, sliep mit de courvorstin, mamoisel in 't schip; de vrau van Dona logeerde
in mijn jacht. Ick logeerde in de heer van Brederodes jacht.
147
21 september/1 october dingsdach pratede de heer van Dona en ick en seyd
dat de oldste suster van de courvorst [Louise Charlotte van Hohenzollern, markgravin
van Brandenburg], nu hertogin van Courlandt, een kint had gehadt en dat de jonste
de inventie van een godemische al had, dat de coningin van Sweden soo hoerachtich
wass, had den comediant Peculheiring in haer dienst, die van den ceurvorst wass
wechgejaecht. - Dat des ceurvorsten landen en ampten al verset waeren aen officiren
voor veul goltz, dat hij in Pruisen weinich te seggen had en alle daech sijn affectie
en credijt meer verloor. - Om tien uir gingen wij bij H.H., die heel wel tevreeden
wass, heel vrolijck; nae den eeten prateden wij weder mit H.H. en mevrau de
ceurvorstin, [237] en quam H.H. te half vijf te Gorckum en te half negen tot Viaenen,
door flambauwen, lanternen gelicht door goede ordre van den heer van Brederod.
- Te Vianen adt H.H. dess avontz en wass wel tevreden; ick pratede wat mit de
ceurvorstin.
22 september/2 october woensdach quam de heer van Brederod bij mij praten,
en gingen bij de vrau van Potlitz. - Gingen bij H.H. voor den eeten, die heel wel
wass. - Nae den eeten seyd H.H. dat se te Lijsfelt wilde eeten; ick dorst H.H. niet
bidden noch het afslaen, schickte Frens heenen, om alles gereedt te laeten maecken.
- H.H. voer wandelen in 't bosch en in den hoff. - Nae den eeten pratede weder mit
H.H. en de ceurvorstin.
23 september/3 october donderdach bin ick in de kerck geweest mit de heer van
Brederode, in sijn hoff gewandelt, bij H.H. daernae gaen praten mit de heer van
Asperen. - Ick schickte Heucklum nae Lijsfelt, om alles wel te maecken; Kuyn ginck
voor mij nae Utrecht confituren copen; de pagie More bestelde de kocks. - Nae den
eeten gepraet, en voer H.H. mit de koetz uyt wandelen door de alleën en plantagie.
- Dess avontz nae den eeten mit H.H. gepraet en de vrau van Brederod.
24 september/4 october. H.H. ginck vrijdach om acht uir op de koetz, quam te
half twaelf tot Lijsfelt, wass in heel goedt humeur, pratede en wass vrolijck; H.H.
besach het huys, dat haer wel aenstond, en ordonneerde wat te hermaecken, een
bordess, trap en andere vensters en hogher. - H.H. ginck aen taefel, mamoisel en
de jufferen taefel, en waeren se altemael wel tevreden, en heeft Frens eer ingelecht,
was alless wel toegericht en volop, de confituren oock, en wass een yeder
verwondert, dat in eenen dach soo veul spijs bijeen kost gebrocht worden en togericht
op sijn Frans en in soo goede ordre. - Mevrau de courvorstin ginck op de
Kersentoorn. - Ick sprack mit H.H. van Somersdijck en hielt mijn oude praet, seyde
haer dat Somerdijck mij geseit had, als H.H. in Den Haghe gheen contentement
nam, dat hij het hoff soud quiteren en komen noit weder bij S.H., 'twelck haer geviel,
en seyd sie sold Somersdijck spreecken. - H.H. ginck mit de courvorstin om drie uir
op de koetz sitten, pratede veul, wass lustich en deedt mij veul bedanckens en
complimenten onderweghens en was wel gesint en wel tevreden. - Nae den eeten
was H.H. wedrom lustich, en sprack ick lang mit de vrau van Brederod, die mij
beloofde haer vruntschap te continueren en mij te adverteren wat se van Lessal
vernam, en dat van swester Ursell, die niet wel op mij
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tevreden wass; sij vond oock goedt van Lessal niet te spreecken, en deedt mij die
goede vrau veel eer en vruntschap.
25 september/5 october saterdach ben ick bij de vrau van Brederod, Donau,
Potlitz, jonge Dona geweest om afgescheit te nemen; H.H. den voormiddach
gesproocken; wass heel vrundelijck. Nae den eeten sprack ick mit H.H., en deed
mij de courvorstin lachen; ick wass lang in dess courvorstins caemer; prateden en
lachten mit freulens Traes en Julian.

[238]
Daernae quam ick bij H.H., daer ick afgescheit van nam, die mij heel cyvijl
rancontreerde mit veul beleefde woorden, veul protestatie van affectie ende
genegentheit, verseeckerde mij van haer vruntschap en dienst, bedanckte mij voor
mijne sorge en moite op de reiss, en scheiden soo wel als doenlijck iss. - Ick
verseeckerde H.H. van mijn gehoorsaemheit en getrauicheit, en wat ick gedaen
had, wass om geen ander consideratie als de haere. - Ick seid H.H. ick wass te
Cleef droncken geweest, omdat H.H. liever een indifferent mensch soud droncken
sien als haer eigen soon S.H., soo andtwoorde H.H., ick verseeckere u, dat ick u
niet indifferent haud, maer seer estimeer. En soo nam ick mijn afgescheit voor de
tweede reiss. - Mamoisel railleerde ick dien dach en wass heel wel mit haer,
presenteerde haer mijn dienst, seid ick wold nu niemantz meer voordienen, nu dat
ick de eer had gehadt mamoisel voor te snijden, en waeren vrolijck. - H.H. ginck mit
de koetz uyt; brocht haer aen de koetz, leyde de courvorstin en nam mijn afscheit
van alle, oock van de jufferen. - Quam te 5 uir t'Uytert, te half negen t'Amersvoort,
sach de schilderiën die graf Mauritz liet maecken van allerley dat in West-Indiën
iss, om tapijten daeraf te maecken.
26 september/6 october sondach gingen wij om half vijf te peerdt sitten,
galooppeerden dat wij te half negen te Dielburch quaemen. Ick ginck daer in de
kerck; de magistraet quam bij mij, defroyeerde mij, adt mit mij. Graf Hendrick van
den Berch heeft daer gewoont gehadt. - Te Dielburch iss de regering absoluyt aen
de magistraet, die blieven soolang alse leeven; sterft er drie of vier, staet het bij
haer oft se yemantz weder willen kiesen, en sijn se wel uytgestorven tot ses toe,
eer der yemantz iss weder gekosen geweest. Ick weet geen stadt daer soo een
148
regering iss. - Van Dielburch ginck ick door Kampen nae... , waer wij oover het
Swarte Waeter ons setteden mit de een pondt, en quaemen dess avontz tot den
Blauwenhant, daer slecht logis wass. Boertjen bleef achter.
27 september/7 october maendach stonden wij om 5 uir op, reeden door
Steenwijck en pleisterden te Wolvega, daer Hanss Lijckelma bij mij quam, vertelde
mij dat Baerd en Fockenss heel oneens sijn en gescheurt, en wass Fockens, Osinga,
Scheltinga buyten correspondentie, Crack en Baerdt waeren het nu eens. - Ick reedt
door het Heerenveen, nam aen het Schau een waghen, quam te ses uir tot Lewarden,
dat het niemantz wost; Haer Hoochmogende gecommitteerden quaemen oock.
28 september/8 october dingsdach. Scheltinga quam bij mij, Sicksma, om haere
griteniën [Baarderadeel en Schoterland], de heeren gedeputeerden, raeden,
reeckenkamer, magistraet. - Nae den eeten Haersma, Sminia, jonge Scheltinga. Voor
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middach quamen de heeren Eck, Meerman, De Langen, Haer Hoochmogende
149
gecommitteerden, bij mij oover het werck van West-Iendiën . - Ick schreef brieven
nae Viaenen aen Kuyn, Grotepe, H.H.
29 september/9 october woensdach Gemnich bij mij geweest, seyde dat se
150
hetgene bij het Hoff wass goedtgekent, bij de Staeten wass verandert . - Ick ginck
in de kerck en daernae bij de gecommitteerden van Haer Hoochmogende, spraecken
lang [239] van het Westiendische werck. Ulb Aluva, Bruynsma, Fockens, Haersma
quaemen bij mij, spraecken mij van het vergeven der twe griteniën [Baarderadeel
en Schoterland]. - Ick adt mit officiren - Ick sprack Dauwe Aluva, die mij klaechde
oover Ulb Aluva, wold Botnia noch grietman hebben, seyde, Tjerd Aluva sal volmacht
worden in Collemerlandt. - Walta klaechde oock oover Ulb Aluva. - Tjalling Eissinga
van Raedt wass bij mij, sprack mij van Maestricht en gans niet van de regering. Hessel Roorda van Eissinga, Wijckel, Hottinga, Axma, Bourum, die waeren bij mij,
't Mindergetal, spraecken van de Westiensche saecken, daer se geen sinn toe
hadden. - Ulb Aluva lang bij mij, wass verlegen mit het werck, beklaechde mijn raedt
niet gevolcht te hebben om Botnia te nehmen. 't Is nu te laet; men moet sien het
werck weder in rust en in goeden voet te brengen. - Jongstal quam heel laet, seyd
op Het Bildt meester te sijn, als hij die stemmen van Franicker heeft, seyde dat
Douwe Aluva Oostrego aen de handt had. - Ick schreef mijne brieven nae Vianen
en schickte Frens mit graf Wilhelm [Lodewijk] van Nassau schilderi daerheenen ahn
H.H., prins Wilhelm en graf Jan, vaeder.
151
30 september/10 october donderdach Herema bij mij geweest om Ayta cabel .
- Dauwe Walta, klaechde oover Ulb Aluva, recomandeerde sijn persoon tot gritman.
- Ick ben in 't Mindergetal ghehaelt, omdat de drie heeren van Haer Hoochmogende
152
audiëntie solden hebben, en deed de heer Eck de propositie heel wel . - Mit
Herema, Hemmema gegeten. - Johannes Rheen bij mij geweest. - D'oude Haeren
153
seid, als jonge vrauwen de moeder krigen , dan is 't een teycken dat se niet licht
kinder krigen. - Hij wil dat Hottinga van Imminga, Julius Eissinga soud uytgekuypt
worden. - Hij wold geern volmacht op Het Bildt sijn, sprack om de stemmen van
Franycker. - Axma wold ontfanger sijn in Scheltinga plaetz. Seyd mij, hoe Ulb Aluva
nu verlegen wass en wost niet recht wat hij doen soud; hij woud hem raeden om te
desisteren; Hottinga en Burmania hebben het hem geraden en nu lachen se hem
uyt. - Hij woud sijn best doen om dat Westiendisch wesen voor één jaer. - Bourum
bij mij geweest, beklaecht oock Ulb Aluva onvoorsichticheit, heeft het hem oock
afgeraden, seit oock dat hij verlegen iss mit het werck en woud nu wel, dat hij het
noit had aengevangen. Baerdt drijft dat werck heel hardt. Fockens had gehoort dat
men hem wolde casseren, wass heel gealtereert. Eissinga wold Haersma casseren,
doch Aluva wold niet. - Aluva doet all
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Zie hiervóór 1647, noot 141, pagina [231].
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dit werck soo hooch loopen om Botnia wil. - Dit iss een wonderlijck landt, men kan
op niemantz in de werelt staet maecken; dat desen dach de grootste en vertrauste
vrunden sijn geweest, die worden in weinich tijt de grootste en heevichste vianden,
'twelck ick nu dicwils heb gesien in de heeren van Eissinga, eerst vrienden, daernae
scholden se malckander voor schelmen.

[240]
Hottinga en sijn swager Sickxma, nu Baerdt en Fockens, die ick heb horen seggen,
wij sijn sulcke vrunden, het mach gaen hoe het wil, wij sullen noit van malckander
gaen, en nu mogen se mackander niet sijn [zien], Teyens en Fockens mede, Dauwe
en Ulb Aluva en soo in infinitum, en kan ick mij op niemantz verlaeten, daerom moet
ick voorsichtich gaen, sijn tegen een yder beleeft, cyvijl, spreecken weinich, doen
recht aen alle de werelt en schauwen niemantz; op die manier sullen se mij alle
liefhebben ende vreesen. Voorall wacht u van iemantz quaet te seggen, om teveul
te spreecken van saecken die men doen moet, want die quaet van malkander
gesproocken hebben, die worden vrunden. Vooral gaet recht, doet wat ghij hoort of
doen, staet alletijt het recht voor. - Hier vervolgens sal ick van tijt tot tijt bij setten
die groote vrunden sijn geweest, daernae gescheurt en qualijck van malkander
gesproocken; daerom moet ick voorsichtich gaen, doen recht en moyen mij niet mit
haer cuyperij, haere aliantiën, haere teyckeninghen ende verbonden, want sie
kunnen se niet holden; daernae valt het op mij uyt, en seggen dat ick daer oorsaeck
van ben, en die scheuring die komt om een griteni, capitael ampt oft compagnie,
raetsheersampt. - Viersen-Jongstal, Haeren-Jongstal, raetheer Viersen-Jongstal,
Grovestein-Tjalling Eissinga Marsum, Piter Eissinga en Boulens, Tjalling Eissinga
van Marsum heb ick groote vrundt gesien mit Tjalling Eissinga van de Raedt. Daernae
waeren die twe de grootste en heevichste vianden die men sien kost, scholden
malckander voor schelmen en dieven, en nu sijn se wedrom vrunden en in aliantie.
- Walta heeft qualijck van Abraham Roorda gesproocken, en nu sijn se heel groote
vrunden. - Tjalling Eissinga van Raedt wass heel groot viandt mit Haersma, en nu
sijn se de beste vrunden en noit van malckander. - Boschuysen iss oock quaet en
goet vrundt geweest mit de Eissingani van Raedt en Marsum, terwijl ick hier ben
geweest, en soo gaet het op en af als de zeevloet, en iss op die heeren niet te staen
oft te trauwen; de eenen dach hebt ghij se en den anderen verliest ghij se.

[251]
October 31 daghen. - 1/11 vrijdach october iss de heer Hottinga bij mij geweest,
recommandeerde mij Sicksma saeck, om hem de griteni [Baarderadeel] of de
compagnie te doen hebben. - Sprack van het Westijnsche secours. - Hij klaechde
oover Ulb Aluva sijn lossheit en dat hij niet seit oft spreeckt mit sijne vrunden. - Ick
seid hem, dat Imminga en Julius Eissinga tegens hem cuypten; hij wost het all en
vreesde se niet. - Intema wass bij mij. - Ick ginck in de kerck. - Van de kerck op het
Landtshuys, en wiert er gheen resolutie genomen, alless tot uytstel tot woensdach
154
of donderdach. - De heeren Eck, Meerman, Langen aeten bij mij, waeren vrolijck.
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[van] de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] en dat se van Oostrego en de
Wolden waeren gestelt tot examinatie, begeerden ick solde haer bijwoonen. Ick
seid, 'k hebbe wel van die resolutie ghehoort, maer ick weet niet [of] Haer
Edelmogende mij daerin begrepen hebben, doch mijn docht de heeren deeden beter
laeten het aen de heeren gedeputeerden examineren nae inhaut haerder instructie
en de mijne, en trauwen de heeren onss niet, sij gaen derbij sitten; ick sal in haer
155
presentie niet anders seggen als in haer apsentie . Roorda vond mijn voorslach
goet en soud het sijn heeren principalen rapporteren. - Ick ginck bij d'oude Haeren.
- Adt mit Maree alleen.
2/12 saterdach te peerdt rieden wandelen. De gedeputeerde Tjalling Eissinga
sprack mij om de 10 stemmen van Het Bildt voor Boschuysen. - Klaechde oover
Ulb Aluva sijn onrechveerdich[eit], datter 52 valsche ordonnantiën sijn gaende,
sprack van den oorloch, beklaechde dat hij geen coronel wass geworden in Oenema
plaetz. - Welevelt brocht mijn een brief van S.H. oover eenige saecken in Haer
Hoochmogende vergadering. - Haeren bij mij geweest om de Biltsstemmen. Bruinsma, Fockens wolde ick sold haer helpen mainteneren in dit werck van de
griteniën; ick seid, men moet examineren de stemmen, om al die geinteresseerde
en klagers contentement te geven, want het geheele landt in disordre iss geraeckt
en trouble; dat moet men remediëren; had men mijn raedt gevolcht, dit werck wass
soo hooch niet geloopen; dat doet Focken en Scheltinga nu oock schade.

[252]
Jongstal sprack mij van Ulb Aluva, Dauwe Aluva, dat Ulb Aluva belooft had Botnia
de griteni [Baarderadeel] te geven. - Dat de predicanten geen stemme hebben als
voochden van de kerck, 'twelck in mijn cladde oock staet in 't dorp Wiens. - Viersen
wass bij mij, Assuerus, sprack mij niet van'dt Bildt. - De raetsheer Viersen sprack
van Scheltinga en Baerdt. - Ick leid mit Jongstal oover aengaende de Bildtstemmen;
hij solde Gemmenich laeten schrieven van oover twe maenden al gegeven te hebben
aen Jongstal. Jongstal wass bang voor Bourum; hij vreesde voor een affront voor
hem, want der sijn sommige heeren van 't Hoff heel op hem gebeten.
3/13 sondach october van negen uir tot vijf uir geschlaepen, 'twelck mij lang niet
gebeurt iss. - In de kerck geweest. - De heer Walta en officiren bij mij gegeten. Nae den eeten weder in de predicatie geweest. - De sieckentrooster [Hendrick
Harmens] wegen sijn soon [Jacobus Stonebrink] oover een beroepinge in de heer
Hottinga griteni, die hem niet wil ontfanghen volgens de stemminghen ende het
reglement. D'ontfanger Grovesteins seit dat sijn cantoor wel staet, dat hij lijffrenten
en losse renten begint te betaelen; heb aen Raetsfelt geschreven, nae Den Haghe
ende Bruissel; heeft de 11 compagniën oock betaelt en sal het 1/3 oock betaelen.
- Secretaris Scheltinga bij mij geweest, liet mij brieven lesen. - De heer Nijs sprack
van generale dinghen. - De heeren staet-general gecommitteerde mijn koetz en
peerden gepresenteert, om nae Gronningen te gaen ofte te gaen wandelen.
4/14 october maendach heb ick brieven geschreven nae Den Haech. - Iss Jeltinga
bij
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mij geweest om het ontfangerschap. - Een Duytz edelman mit recomandatie om bij
mij te woonen. - Alleen gegeten. - Collonel Aluva bij mij geweest, seid dat het in
Oost-Vrieslandt slecht stond en dat Lamboy soo groote noot niet had, kunnende
noch vivres krigen, en dat Eerentruyter het secours had opgeholden van de
Dylerschantz, daerdoor de schantz verlooren ginck. - Meinsma en Hindema van
Franycker bij mij gewest mit de stemmen van Het Bildt en gepresenteert, doch ick
sloech se af en maeckte mit behendicheit, dat se Jongstal kreech. - Jongstal
bedancte mij, en had se. Ockinga bij mij geweest, beyde broers. - Ick lass een
weinich; IJtsma wass bij mij, verhaelde mij 't gepasseerde der griteniën [Baarderadeel
en Schoterland].
5/15 october dingsdach. Scheltinga brocht mij een brief van Donia. - Collonel en
Dauwe Aluva waeren bij mij wegen de griteniën, seyden dat Ulb Aluva haer bedrogen
had, hadden Botnia geern tot gritman.

[253]
Ick seyd, ick heb hem gerecommandeert, kan wijder niet doen, maer om het
examineren soo doe ick het niet buyten de gedeputeerden; daer se gheen sinn in
hadden en wouden geern weten, hoe ick oordelen wilde, 'twelck haer niet wilde
seggen, en geloove sie sullen het noch aen de gedeputeerden brengen. - Sie seyden
sie hadden Oostrego aen de handt, en Tjerd Aluva soud volmacht worden in
Collmerlant. - De heer Eck quam bij mij, sach mijn peerden en ginck de stadt mit
mij om wandelende, seid mij van graf Mauritz, en als het niet geluckte mit Spagniën,
soo souden se mit Portugal accorderen en vallen Spagniën op het lijff in taliss maliss.
- Mit Ockinga gegeten. - Frens quam weder uyt Hollandt van Vianen mit brieven
van H.H., seide dat de courvorstin wass vertrocken, en stonden mijne saecken heel
wel bij H.H., gelijck haer brief uytwijst. - Gelesen, geschreven. - Sminia gesproocken
van het examineren der stemmen, wass van mijn opinie.
6/16 woensdach ben ick in de kerck geweest. Jongstal wass bij mij, seid mij dat
Aluva in Oostrego het weder aen de gedeputeerden weder solde brengen om te
examineren, spreeckt niet als om Botnia gritman te hebben; dat iss al sijn dencken,
de privilegien van 't landt mogen gaen hoe se willen. - Een commissaris iss hier
156
gekomen om volck voor de Westijnsche Compagnie te soecken. - Ick adt bij de
heeren gedeputeerden van Haer Hoochmogende, waren lustich. Meermans reedt
mit mij te peerdt om de wal, en wierden wij goede vrunden. - Dess avonts adt ick
bij Sminia en bleef tot twe uir, en wierden Meerman en ick noch beter vrunden.
Langens vaeder en mijn vaeder waeren heel goede vrunden geweest, en daerom
wierden wij oock noch beter vrunden; hij bedanckte al sijn geluck noch aen mijn
heer vaeder saliger. Presen mijn goede renommé en deuchden, seyden dat kost
mij noch eens goedt doen bij wijlen en tijden en dat ick bij alle de werelt gelieft wass
en bemindt. Men wost niet, hoe het mit S.H.
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gaen kost, en bij sijn ooverlijden had ick groote kans. Meermans seyde hij wold dat
S.H. van mijn humeur wass, en soo prateden wij den geheelen avondt, doch ick
sweech still op haer discours.
7/17 donderdach stond ick om seuven uir wedrom op en wass heel niet gealtereert
van het drincken. - De heeren Hillebrantz, Ziersma, Dauwe Simen quaemen bij mij
vanwegen de steden, om mijn advijs en meinung te weten oover het Westijnsche
werck, 'twelck haer recommandeerde te helpen bevorderen. - Monsma quam bij mij
oover sijn swager. - De sijckentrooster [Hendrick Harmens] oover sijn soon [Jacobus
Stonebrink] bij de heer Hottinga predicant.

[254]
Een comisaris sach hoeveul volck hij kost krigen uyt de soldaten, en kreech niet
één man. - Mit de commissaris en eenighe officiren gegeten. - De heer Sjouck
Burmania wass bij mij; ick recomandeerde hem het Westijndisch werck, 'twelck hij
heel vrundelijck aennam en wolde het in Westrego caemer recomanderen. - Hij
klaechde oover Ulb Aluva, dat hij soo achterhauwende wass en seyd hem van de
griteni niet, noch van continuatie van correspondentie. - Hij bedanckte mij, dat ick
de handt had geholden dat Juckema sijn dochter weder had aengenomen,
verseeckerde mij alletijt van sijn vruntschap. - Gelesen en geschreven. Jongstal bij
mij geweest, d'oude Haeren ook. - Ick schickte ahn de heeren van Haer
Hoochmogende de propositie van d'ambassadeur van Portugal, om de 4 caemers
te presenteren.
8/18 october vrijdach heb ick de heer Baerdt gerecomandeert het werck van de
Westijnsche Compagnie, 'twelck hij aennam in de Wolden caemer te recomanderen.
- Hij sprack mij van de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] en dat het hem all
eens wass hoe het ginck, dat hij en Fockens all effenwel souden goede vrunden
blijven. - Ick schickte de mayor bij Haer Hoochmogende, om die proposite van
Portugal in de vier camer te presenteren, om het tot een goede resolutie te helpen
157
dirigeren . - De major ginck bij de volmacht van Het Bildt [Sjoerd Daams] oover
het Westijnsche werck, die wel soud wesen. - Ick ginck in de kerck en uyt de kerck
op het Landtshuys, daer Haer Hoochmogende in 't Mindergetal audiëntie hadden
en gingen oock in de vier kaemers elck apart haer propositie doen. - De avisen van
de vier caemers waeren heel divers van desen voormiddach, en solde nae middach
yet te pampier gebracht worden. - Ick adt mit de heer van Amelandt, colonel Aluva
en eenige officiren. - Collonel Aluva riedt mij ick solde ofslaen om mit de vier
gecommitteerden van Oostrego en Wouden de stemmen te examineren, en quaemen
de heeren Abraham Roorda, Aisma, Baerdt, Andringa op datselfde versoeck weder
bij mij, en deed Roorda het woordt, doch ick hielt dieselfde spraeck van lest ent en
seyde het behoorde bij de heeren gedeputeerden; mit die wold ick het afsien en
158
examineren de stemmen, en souden wij recht doen . Ick sprack hem van Itsaerda,
hoe die soo onwettelijck wass gritman gemaeckt, 'twelck hem niet aenstonde, en
wold het excuseren op de papisten stemmen, doch ick seyde, mijn oom graf Wilhelm
[Lodewijk] wold hem niet stemmen en ginck nae Groeningen.
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[255]
Ick ginck om half vier op het Landtshuys, en wierdt yetwess te pampier gebrocht en
wierdt Haer Hoochmogende versoeck voor de helft toegestaen van de vier
159
caemers . - De heeren van Haer Hoochmogende, Aysma, Sminia, Scheltinga aeten
bij mij en waeren vrolijck tot één uir, en wass Meerman heel vrolijck ende cordiael
en alle droncken.
9/19 saterdach sprack ick Scheltinga van de resolutie die te boeck wass. Ropertuss [Sixti] quam bij mij, meer om yet te recomanderen als om ten avontmael
te versoecken te gaen. - Ick ginck weder op het Landthuys en had genoech te doen
de resolutie wederom geteycken te krigen; Wijckel woud niet teyckenen, noch geen
van de eigenerfden van Oostrego, en stonden der maer seuven handen onder. Ick adt alleen. - Nae den eeten quam Ipe Dauwema. - De drie heeren van Haer
Hoochmogende waeren gealtereert oover een woordt dat in de resolutie stond, dat
wass ingestelt of sie yet geproponeert hadden van een caemer te hebben in de
Westynsche Compagnie en dat voor drie ten hondert, en gingen soo mit een
160
haesticheit en gealtereert van mij . - Ick ginck in de kerck, de
voorbereyding-predicatie. - Ick had veul mit Hans Lijckelma te doen, wold dingsdach
niet laeten examineren. Ulb Aluva, Haersma waeren gereet om te examineren, doch
sie dochten het op haer manier te maecken, 'twelck haer niet sal aengaen. - Jongstal
bij mij geweest.
10/20 sondach het heilige avontmael gehauden, tweemael in de kerck. - Hasius
lang mit mij gepraet. - Haersma, en recomandeerde hem om rechtveerdich en
wettelijck de stemmen te examineren en dat hij sich van Ulb Aluva niet solde laeten
verleyden, wandt het solde niet wel gaen kunnen; oock sold het Ulb Aluva niet
swijgen kunnen, en ick solde het dan voor die heeren Staeten van het landt brengen;
dan solde de laeste dwaeling slimmer sijn als d'eerste. - Ick lass heel veul. - Adt mit
Maree alleen, sach mijn peerden dess avontz.

[256]
11/21 maendach heb ick mijn peerden gereden. - Walta quam bij mij om de
questieuse griteniën [Baarderadeel en Schoterland] en wolde het onder de heeren
gedeputeerden niet hebben; ick seyde, mijnheer, het kompt de heeren gedeputeerden
toe, en wij sullen donderdach dermit te werck en sullen recht doen, en willen se
gheen recht doen, soo sal ick het de heeren Staeten voordragen om daerin te
versien; en wass hij alleffenwel niet tevreden. Ick seyde, mijnheer, ick sal recht doen
161
en vraech ick voor de rest nievers nae, wat de cekelers seggen. - Ick adt alleen.
- Jytsma wass bij mij, sprack oock van het examineren; ick seyde, men moet recht
doen. Grovestein seyde dat hij wost niet, hoe dat het toe solde gaen in Westrego;
der wass noch niet vastgeset, doch kost hij staet maecken op 3 griteniën; Ulb Aluva,
Jan Aluva, Grovestein en 2 eigenerven, Gravius, Spronck, doch van Gravius kan
ick het niet wel gelooven. - Hij meinde oock dat Hottinga solde perijckel loopen om
uytgekuypt te worden. - Avonts mit Maré gegeten.
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12/22 dingsdach heb ick brieven nae Den Haech geschreven, deesen verleden
nacht meest wacker gelegen. - Om 10 uir gegeten, te elf uir nae Dockum gereden,
quam te half twe daer, ginck de stadt om en deur, bleef daer tot vier, quam te ses
uir wedrom hier. - Adt dess avonts mit Jongstal en Pye-moy.
13/23 october woensdach in de kerck geweest; Ulb Aluva quam om half achten
en liet mij eenighe attestatiën sien van stemmen en recomandeerde het werck van
Sickxma. - Secretaris Scheltinga recomandeerde, dat sijn soons griteni [Schoterland]
eerst wierde afgedaen. - Sicksma recomandeerde mij sijn saeck. - Mit Aluva, Slijp
en officiren gegeten. - Jan Aluva recomandeerde mij eenige questie van de dijcken,
seyde oock van die teyckening, van Gravius en d'andere heeren. - Bourum wierdt
bij mij geschickt van Ulb Aluva, om die saeck van Sicksma te recomanderen; ick
seyde, hij behoeft se niet te recomanderen; ick sal soecken recht te doen. - Ick
sprack hem van die vaert achter die stall, 'twelck hij wel opnam, en om de kosten
te schouwen, maer een holten brug te maecken, gelijck ten Bosch en op andere
plaetsen meer gesien heb.

[257]
Hij recommandeerde mij het afdoen van sijn process, seyde alless wass hier nu
still. Jacob Stevens had geen aenhanck. - Doctor Gabbama recomandeerde mij sijn
persoon tot ontfanger in 't Scheltinga plaetz. - Ick recomandeerde hem de slatting
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van de vaert bij d'Oldthoof. - Gelesen, alleen gegeten.
14/24 donderdach mijne peerden sien rijden. Jytsma wass bij mij, sprack mij van
de griteni en van Ulb Aluva. Ick sprack hem van de vaert bij d'Oldhoof. - Hans
Lijckelma recommandeerde sijn saeck. - Om half tien ginck ick op het Collegie, en
begosten wij de Wolden eerst en doe wij hadden begost te examineren, excuseerde
sich Eisinga, ende alsoo bleef dat geheele werck achter, wandt ick woud er doen
oock niet meer in doen. - Alleen mit Hemmema gegeten. - Te begraffeniss geweest
mit Beima vrau. - Gelesen. Alleen mit Maré gegeten, die mij seide hoe Walta soo
spijtich op mij wass geweest, maeckende een gelijckeniss, dat Uytenboogert sijn
sententie niet van Sijn Excellentie graf Mauritz wolde ontfangen, maer van de
Staeten-General, meinende dat ick in het examineren van de griteniën [Baarderadeel
163
en Schoterland] niet doen kost, maer alleen de Staeten van het landt ; daerom
moet ick voorsichtich gaen, want het iss hier wonderlijck volck, vylain, veranderlijck,
hoofdich en heel quaetspreeckent; hij wold sooveul seggen, dat ick wold meester
sijn. - Eissinga had veul protestatiën gedaen van mij genegen te sijn en al wat hij
doet, dat het tot het landts beste streckte en mijn dienst; hij lijcht [liegt] het, want hij
denckt weinich op het landt, alleen op sijn cuperie. 15/25 vrijdach. Te sien of men
noch tot examinatie kan komen door het verschriven van Oostrego lit, omdat sich
Eissinga daerop beroept, en om te sien, of sij het willen veranderen, wandt ick
anders niet sie, hoe het geëndert sal worden, want mit Roorda, Aisma, Baerdt,
Andringa en sal ick de stemmen niet examineren. - IJtsma bij mij geweest, die mij
seyde dat, doe Eissinga gister uyt de gedeputeerden camer ginck, soo had hem
Walta ontboden, en hadden se eenighe protestatiën gereet om die in te brengen,
en wolden hebben dat Botnia die solde teyckenen, maer Botnia wolde niet,
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en doe keefen se op hem. - Eissinga weder van Walta in de caemer comende,
excuseerde hij sich om oover de examinatie te sitten, dan sijne principalen, de
heeren van Oostrego, hadden het hem verboden, en wierdt donderdach doch de
examinatie door Walta belet, dat uytkompt opt 'tgene Walta tegen Maree seyde van
Uytenbogert en prins Mauritz.

[258]
Grettinga quam mij besoecken, recomandeerde sijn schriverplaetz. - In de kerck
geweest. - Op het Collegie, en wierden de resolutiën van de heeren Staeten van
het landt gelesen. - Ick stelde de heeren Eissinga en Haersma voor, oft se de heeren
van Oostrego wilden beschriven, om te sien oft se haere meinung veranderen wilden
oft dat se het aen Roorda en Aisma wolden laeten, opdat men weten kost waernae
ick mij kost reguleren, want soolange gheen examinatie geschiet, soo lang kan der
gheen rust comen oover die twe griteniën [Baarderadeel en Schoterland], en buyten
het heele Collegie wil ick niet examineren en mit Abraham Roorda, Aisma, Baerdt,
Andringa en sal ick niet examineren. Ick stelle het voor om bestewil, ick hebber geen
insicht in, nae dit sal ick er niet meer in doen; dat ick doe, dat geschiet amptshalven
om het landt in ruste te herstellen, dan oft Walta of Sicksma gritman iss, dat iss mij
all eens, gelijck oock Scheltinga of Hans Lijckelma. - Eissinga seide hij wass oock
schuldich om het lants rust te soecken; hij bedanckte mij voor de sorge, hij kost soo
ras daer niet op antwoorden, hij most sich eerst bedencken en wold mij sijn meininge
openbaeren; het wass hem oock all eens wy gritman wierdt; die grootste hevicheit
wass mit hem all over, en swoer de duyvel sold hem haelen. - Haersma wass gereet
om de uytschriving te doen van de heeren van Oostrego. - De heeren gedeputeerden
quaemen alle negen bij mij eeten, waeren vrolijck dess middachs, bleven de gehelen
dach, dess avontz en tot 10 uir; een deel waeren heel droncken, Focken, Hans
Lijckelma; Eissinga had oock wat; Ulb Aluva, Bruinsma gingen om vier uir wech. Eisinga sprack mit mij, versocht mijn vruntschap. Ick seide, mijnheer, als ghij onder
malkander scheurt, hoe kan ick dan u beider vrundt blieven. Tjalling Eissinga van
Marsum en ick sijn alletijt heel wel geweest, en gij waert onneens; hoe kost ick u
beyder vrundt blieven. - Ick had oock wat wech, doch soo heel veul niet.
16/26 saterdach wass ick 's morgens niet wel, doch reedt mijn peerden wandelen,
die heel goet sijn en fray. - Jongstal, Herema aten bij mij, en gingen wij patrisen
vangen; Jongstal gaf mij een goede legerhondt. - Ick adt avontz bij Jongstal; hij
klaechde, dat Viersen soo hart kuypt en gaet mit leugens om op Het Bildt.
17/27 sondach twemael in de kerck geweest, mijne peerden sijn [zien] eeten, die
alle goet sijn, fray en wel eeten. - Ick ginck die vaert achter mijn stal oock sien. Abraham Roorda quam bij mij, sprack mij niet als van Vranckrijck en uytheemsche
saecken, gantz niet van dese provintie; wat dat beduyt, weet ick niet; recomandeerde
Mauric tot cornet om Burmania wil.

[259]
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Scheltinga brocht mij brieven van Munster en de resolutie en approbatie van de
164
heeren Staeten van Hollandt , soodat ick niet anders sie of den vreede iss
geslooten,

164

Begin oktober, toen in Munster de onderhandelingen met Spanje weer op gang kwamen,
reageerde Spanje koel op enige nieuwe voorstellen. Holland zette de onderhandelingen
vervolgens onder druk door ondubbelzinnige antwoorden te eisen en door alsnog te dreigen
met oorlogshandelingen. Willem II zou gevraagd worden op campagne te gaan. Zover kwam
het niet, Spanje bond in en de onderhandelaars keerden terug naar Den Haag om te
rapporteren. De Staten van Holland fiatteerden op 21 oktober de gemaakte afspraken en de
stadhouder sloot zich daarbij aan. Vervolgens werden de provinciale adviezen afgewacht.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 424 en Idem, Vrede-handeling, II, 392-419.
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en geloove binnen ses weecken sal hij gepubliceert worden, maer hoe ons dat sal
bekomen en Vranckrijck aenstaen, sal den tijt leeren; Hollandt gaet te rass en te
onvoorsichtich. - Duytse brieven beantwoort. - Alleen gegeten mit Maré; de Munsterse
brieven gelesen.
18/28 maendach october is Sjourt Aluva bij mij geweest, om Maurick tot cornet
te recommanderen. - Alleen gegeten, gelesen. Mijn sadels gesien. - Wijckel, Jan
Aluva, Bourum quaemen bij mij, om mij te communiceren of men den landtsdach
soude uytschrieven om die Munsterse brieven. Ick riedt het haer, omdat het heel
nodich en dienstich wass. Doen vraechden sij mij, wy de brieven soude teyckenen;
ick seyde, wy het Uw Edelmogende goedt dunckt; en wierdt geresolveert dat het
de heeren gedeputeerden souden doen, omdat de heeren volmachten alsdan
eehrder souden komen. - Gauma ontboden, om hem te seggen dat hij de brieven
most teyckenen van de landtsdach, 'twelck hij aennam; hij seide van de hoofdicheit
van Eissinga. - Gabbama klaechde mij, dat de magistraet niet gedaen had oover
het graeven der vaert achter mijn stal op mijn recommandatie, dat de magistraet
niet noch nieuwe nering hierin te brengen oft luyden te trecken in de stadt, oock dat
des stadts middelen niet wel wierden geadministreert, de pachten niet verhoocht,
165
oock veul resten allejaer oovergegeven. - André bij mij geweest, die seyde dat
Hollandt socht de mediati tuschen Vranckrijck en Spagniën te brengen op desen
staet, doch dat neffens S.H. uyt elcke provintie andere heeren wierden gekommiteert
als de heeren plenipotentiaren, omdat Vranckrijck dahr noit toe soude willen komen
om Pau, Knuyt, Donia en andere te gebruycken tot de mediati, als haudende
166
haerlyden voor parthie. - Van het laeste testament , dat wass niet geregistreert;
het eerste dat kost hij noch niet weten; hij sou dernae vernemen op sijn aenkomste
oover zee; het wass weder gelicht sonder copie. Ick vreese het ander oock. Men
moet alleffenwel soucken een copie authentique te krigen, want dat voorhanden
kan niet helpen, all sijn der alle die levendighe getuygen. - André approbeerde 'tgene
ick gedaen had in het visiteren der stemmen, en kost men hier niet te voorsichtich
in dit landt gaen om die parthieschappen ende haer veranderlijckheit. - Hij seyde
mij oock van Itsaerda en voechde Bootsma noch daerbij op Abraham Roorda
reeckening.

[260]
Haersholdt seyde mij, hoe Hindersum in Indiën soo een slecht officir iss. - Alleen
gegeten, geschreven en gelesen; de sieckentrooster seyde mij, dat hem weder yet
geopenbaert wass, daer ick hem oover bestrafte en seyde hij most Godt naem soo
niet misbruycken; Godt sold hem straffen; der geschieden geen gesichten meer.
19/29 dingsdach october. Ick heb mijne peerden gereden en de legerhondt uyt
gehadt, bij Imminga geweest. - Mit Potter, Haersholt en officiren gegeten, en wold
Haersholt
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Resten: schuldbekentenissen.
Het testament van prins Maurits uit 1625.
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van Adam, Eva en d'oorsaeck van de sonde railleren; soo bestrafte ick hem en
seyde dat het qualijck gedaen wass mit sulcke saecken te railleren; men hadt materi
genoech om vrolijck te sijn, als uyt de bibel. Hij allegeerde de socinianen; doen keef
ick noch mehr. - Nae den eten mit die officiren rijden wandelen mit de legerhondt.
- Abraham Roorda quam om vijf uir, sprack mij van de vrede en badt mij ick soude
de saeck helpen bevorderen, dat hier haest een resolutie mocht genomen worden;
daernae sprack hij van de finantie, van d'ordre van 't lant t'herstellen, van de dijcken
en, als ick dat deed, soo sold ick meer ehr inleggen als oock mijn oom gedaen heeft.
Ick andtwoorde, ick bedanck uedele voor sijn goeden wijsen raedt en acht mij
schuldich het landts dienst te soecken, en dewijl dat de vrede het hoochste en beste
goedt iss, soo sal ick dien mit ijver en ernst soucken, doch een seeckeren en vasten
vrede, langduirich, niet voor één of vier, vijf jaer, maer voor eewich, 'twelck
geschieden sal als wij mit Franckrijck eenich blieven; soo dat niet geschiet, soo acht
ick die vreede niet, wandt Spagniën doet dit uyt noot en als hij weder herstelt iss,
soo kan hij dit landt weder aentasten als hij wil, wandt hij heeft sijn macht alleen,
en Vranckrijck en dit landt gescheiden sijnde door jalousi en haet, soo sal men sien
hoe het dit landt gaen sal, en die dit geraden hebben sonder Vranckrijck te sluyten,
die sullen het dan beklagen; 't sal te laet sijn en 't landt sal in ruyn komen, wandt
soo een machtigen viandt, geen allieerden noch vrunden, ongewent in de oorloch,
de gemeinte niet gewoon te geven, jonge ongeoefende officiren en soldaten, de
fortificatiën vervallen, soo kunnen uedele ordelen, hoe het dan gaen sal, en dan
sult ghij sien of de flatteriën en goede woorden van Spagniën sijn gesproocken uyt
noot ofte uyt genegentheit en affectie voor dit landt en gemeinte, als hij nu voorgeeft.
Ick seg dit niet om de vreede te verachteren, maer ick segge het als een diener van
het landt, die haer beste wunst en het landt getrau sal blijven, gelijck mijn voorsaeten
gedaen hebben, om een seeckeren en vasten vrede te hebben; dit raedt, bidde
uedele en versoecke de goede handt daer oock aen te holden, dat wij en Vranckrijck
eens blieven. Ick seg het uyt geen insicht of om de vrede te verachteren, maer tot
dienst, welvaert en rust van het landt.

[261]
Dahrnae spraecken wij van Amsterdam, dat het al te machtich wierdt en dat men
dat most voorkomen, of het soud een Venetiën worden. Ick seyde, om dat door de
provintiën voor te komen dat iss ommogelijck, wandt terwijlen ghij dat resolveert,
soo sullen sij der ordre instellen, wandt sij sijn all één, niet gedeel; het sal haer
aengaen, daerom meer op haer hoede, om sulcken slach voor te komen; de
provintiën sullen oock soo prompt niet sijn om alles te fourneren wat nodich iss, en
dan sal men Amsterdam de oogen opgedaen hebben, haer reden geven om haer
geluck te pousseren, die gelt, volck en schepen in oovervloet hebben en gereet
sullen sijn om haer oogemerck in 't werck te stellen terwijl ghij delibreert, en dan sal
die moite, kosten en bloet wel geamployeert geweest sijn om slaeven van Amsterdam
te worden. - Amsterdam iss niet voor te komen soo machtich te worden, wandt het
iss gelijck een groot lit aen eens menschen lichaem, dat alle voetsel van het lichaem
nae sich treckt; in 't beginsel soude men het kunnen voorkomen, maer als men te
lang wacht, soo iss alle remedie te laet en tevergeefs, het treckt alle voetsel nae
sich, het lichaem wordt dor, vergaet en op het

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

447
lest sterft; soo sal 't mit Amsterdam oock gaen, als men die remedie niet gebruyckt
die men behoort, en in sulcke saecken die extraordinariss sijn, moet men oock
extraordinariss middelen gebruycken, die ick wel soude kunnen weeten en, als het
tijt iss en van nooden, ter plaetse daer het behoort, voorstellen en daeroover
deslibreren. - En soo ginck die conversatie af, en sprack mij Roorda gantz niet van
Vrieslandt noch van die griteniën [Baarderadeel en Schoterland]. Ick liet hem eerst
wel een halfuir alleen spreecken eer ick hem andtwoorde, 'twelck ick hem oock te
lang maeckte, en wost hij niet hoe hij het mit mij had, dat ick soo lanckmoedich wass
en dat ick hem soo veul gehoor gaf, 'twelck hij aen mij niet gewent iss, doch ick
corrigere mij, gheef de luyden tijt om te spreecken en dan antwoorde ick oock mit
fatsoen, modestie en voorsichticheit, en wacht mij wel om yet te seggen dat yemantz
kost strecken tot naedeel ofte offentie, off ick behoor het te doen. - Alleen gegeten,
mijn peerden gesien.
20/30 woensdach in de kerck geweest. Twe brieven gekregen, één van S.H.
aengaende het Westijnsche werck en één van Haer Hoochmogende, waerinne sij
mij bedanckten dat ick de goede handt had geholden om de saeck van West-Yndien
167
te helpen bevoirderen, 'twelck Eck, Meerman en Langen hebben gerapporteert .
- Mit Haersholt en andere officiren gegeten en tot drie uir gepraet. - Gelesen,
geschreven. - Alleen gegeten, brieven gelesen.
21/31 donderdach Intema gesproocken van het treckpat tuischen Worckum,
Boolswert. - Kuyn schreef mij een brief, seyd dat alles wel bij H.H. stond en Albertine
en datter noch hoop wass, meer als oyt, vraechde mij raedt, of hij bij H.H. soud gaen
wonen of niet als hofmeester, daer ick hem wijtlopich op andtwoorde en riedt het
hem heel zeer aen. - André wass bij mij, seyd ick had heel voorsichtich geprocedeert
mit die griteniën en ick kost niet beters doen als stellen het de heeren Staeten van
Oostrego voor, oft se goedt, [262] dat Eissinga sich daeruyt hielt, dan oft se wilden
dat men het werck liet steecken tot den landtsdach. Roorda had hem oock daeroover
gesproocken, en doe hij aen Roorda seyd, dat ick meinde recht te doen en mij niet
te laeten ooverstemmen, maer het aen de Staeten van het landt brengen, doen
sweech hij still en seyde dat had ick hem oock geseit. - S.H. had één tot deurwaerder
gerecomandeert, die had het gekregen tegen drie of vier van de Staeten-General
die selfs pretendeerden voor haer knechts. - Jongstal. - Hij sprack weder van het
testament, dat hij dat hoopte uyt te vorsen. - Hoe Vett soo gau iss, meint eenyeder
aen sijn handt te krighen mit civiliteit, gelijck hij Roorda heeft; Haubois meinde hij
oock te hebben, maer die heeft sijn streecken gemerckt. - André en Boschuysen
sijn jaelours oover de commissie van d'Oostijnsche Compani. - De heer van Amelandt
lass mij een deel brieven tevoor aengaende de heerlijckheit van Amelandt. - Jongstal
sprack mij van Het Bildt en dat hij daer meester iss. - Claecht oover Assuerus
Viersen. - Boschuysens vrau [Anna van Eisinga] had geseit, all iss mijn man
volmacht, soo sal Sijn Excellentie Jongstal en Haeren wel daerdoor helpen mit vijf
of ses stemmen. Hij protesteerde geweldich van sijn dienst en vruntschap tot mij
t'aller tijt. - Alleen gegeten mit Maré.
22 october/1 november vrijdach in de kerck geweest; Herema gaf mij een request.
- Collonel Aluva vond goedt in Oostrego caemer voor te stellen, oft se Tjalling Eisinga
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weder wolden toelaeten de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] te examineren.
- Ick ginck op het Landtshuys, daer Hottinga seyde de heeren van Westrego hebben
den landtsdach begost en geindicht, doch hij ginck weder boven en liet de Franse
saecken oock lesen aen de heeren van Westrego; dat hij soo haestede, dat wass
omdat hij dispuyt heeft om een predicant [Jacobus Stonebrink] in sijn griteni. - Dien
voormiddach wiert er niet gedaen als uyt Westrego yet te pampier gebrocht. - Mit
collonel Aluva en officiren gegeten. - Tepma en Grettinga bij mij geweest oover een
schriversampt. - D'oude Haeren keef oover Viersen en den raetsheer Viersen, dat
se soo onenich sijn onder malkander. - Weder op het Landtshuys geweest, daer
een resolutie wierdt ontworpen en die te boeck gestelt. - Hessel Roorda van Eissinga
en Hottinga keven seer heftich en scholden malkander voor tirannen en dat oover
de predicant. - Ick liet het de heeren van Oostrego voorstellen aengaende Tjalling
Eissinga, die ter andtwoordt gaven dat sij waeren niet machtich genoech om de
resolutie weder te veranderen, hetwelcke ick in Oostrego resolutieboeck liet
aenteyckenen. - Alleen gegeten mit Maree.
23 october/2 november saterdach heb ick mijn peerden sien rijden en ginck ick
op het Landtshuys, daer de resolutiën geteyckendt wierden en nae Den Haghe
bestelt aengaende de Munsterse saeck.

[263]
De heer Hans Lijckelma quam bij mij, seyde mij hij wolde weder mit Fockens
vruntschap holden, als hij wolde, mits dat d'eerste griteni in de Wolden op Lijckelma
soud komen en dat Scheltinga hem de onkosten betaelde, en badt mij dat mit
Fockens te verspreecken, waerdoor ick hoop de Wolden weder eens sullen worden.
Hans Lijckelma gaet trauwen. - Bruinsma en Gemmnich quaemen bij mij om dat
schrieversampt aen Grettinga te geven, 'twelck ick goetvond. - Tepma sprack weder
van het schriverschap, doch ick seyde, Grettinga sal 't hebben. - Mit catolijcke
edelluyden gegeten. - Ulb Aluva quam bij mij en, naedat ick hem swaricheit had
gemaeckt mit de griteni van Sickxma [Baarderadeel], soo resolveerde hij om mit
Dauwe Aluva in vruntschap te gaen, Botnia de griteni te geven en Sickxma de
compagni wedrom, soodat ick hoop de Wolden te herstellen en het landt weder uyt
d'onrust en in de stillicheit te brenghen, en sal ick desen dach veul gedaen hebben,
Vrieslandt weder in rust te brenghen, 'twelck een groot geluck iss voor mij en mij
een groote ehr sall sijn. - Burgemeester Samstra versocht voorschrievens om van
de Spagniaertz paspoort te krigen, 'twelck ick hem weigerde; hij recommandeerde
mij sijn persoon om d'eerste gemeensman te moghen blieven, dahr ick op sal letten.
- Der iss een burgemeester van Harlingen doot, Jurgien Scheltiss [Fontein], en sal
der een ooverschrievung geschieden voor een nieuwen. - Den naemiddach gelesen
en geschreven. - Mit Maree gegeten, die mij seyde hoe dat Walta uytvallende en in
colere wordende, dicwils geseit hadden ende daerbij swerende, onsen stadtholder
die wil sich souverein maecken en regeren alless nae sijn welgefallen. - Eissinga
van de Raerd had oock niet wel mit mij tevreden geweest en oock diergelijcke
discoursen gehouden en sich beklaecht, dat ick de Eissinga niet achtede, die mij
hadden stadtholder gemaeckt, soodat ick voorsichtich moet leven, doen niet als wel
gepremediteert en ooverleit, en dat in 't geringste niet
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stridich iss tegen de privilegiën ende wetten, opdat ick haer geen oorsaeck geefve
te klaghen, want alse oover mij klaegen, daer ick mij soo still en gerust haude ende
alle werelt wel rancontrere, wat souden se dan doen als ick haer in het minste
oorsaeck geef te klaegen, wandt dit een ongestuym, veranderlijck volck iss, nijdich,
jaloux, quaetspreeckent, wandt als ick juist niet doe wat sie mij seggen oft
recommenderen, dan wil ick souverein sijn, maer als Tjalling Eissinga de griteniën
[Baarderadeel en Schoterland] opholt tot sijn wil en de magistraet van Lewarden
168
wil veranderen nae sijn hooft tegens eedt en plicht , dat iss wel, maer als men
noch daertegen iss en sijn quaet voornemen belet, dan deucht het weder niet en
doe ick tegen de privilegiën, die sij Eissinga selfs wel mit voeten treden, sulck volck
iss het.

[264]
24 october/3 november sondach in de kerck geweest tweemael. - De fendrich
169
Plassburch lustich becke , ende vermaent tot beterschap. - Nae den middach
gelesen, gewandelt in den hoff. Mit Veugling van de Fransche saecken en dit landt
gepraet en hoe dat de regerenten van dit landt soo onvoorsichtich doen de Francen
te offenderen, 'twelck sie noch eens sullen beklagen. - Herema wass een weinich
bij mij. - Desen avondt niet gegeten, seneblaederwaeter ingenomen, om te purgeren.
25 october/4 november maendach desen nacht viermahl stoelganck gehadt, den
heelen dach wel acht oft negen stoelganck. - Hagius en Ropertus waeren bij mij om
verhoging van tractament. - Grovesteins sprack mij van het raedtheersampt, maeckt
dahr noch gaying in en had het geern, seyd nochmaels dat Gravius geteyckent had
en dat uyt liefde van Ulb Aluva om Obbe Aluva wil. - Ick sprack Scheltinga van de
griteni [Schoterland], of sijn soon Hans Lijckelma sijn onkosten niet soude vergoeden
en dat alless dan solde geaccomodeert worden; hij hadder soo groote lust niet toe,
doch seyd hij woud het doen en helpen dertoe, oock dat dit Fockens voor een beurt
soude strecken en Hans Lijckelma dahrnae een beurt soud hebben. - Secretaris
Scheltinga seide, had Crack gekost, hij soud het aen Runia gegheven hebben en
dat voor 25 duysent gulden ahn venen en Crack soude Hans Lijckelma voorbij sijn
gegaen; van Buttinga kreech Krack 8000 gulden. - Den heelen naemiddach gelesen
en geschreven, twe, drie stoelgangen gehadt, niemantz gesien. - Mit Maree alleen
gegeten middach en avontz.
26 october/5 november dingsdach mit mijn peerden wesen wandelen, om elf uir
gegeten en mit Herema en Haeren nae Reintzemergeest geweest bij Swartsemburch
en sijn huys gesien, dat passelijck sal wesen. - Mit Haeren en Herema dess avontz
gegeten en gespeult.

[265]
Jytsma de gedeputeerde wass bij mij, brocht mij brieven uyt Den Haech, sprack mij
van Hanneburch.
27 october/6 november in de kerck geweest. Jan Clasen sprack mij van Hagius
scharge, om augmentatie van tractament. - Ick had de raetsheren te eeten, waeren
168
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lustich. - Ick wandelde mit Hemmema en Frentz tot half seuven. - Adt alleen mit
Maré, sach mijne peerden; der iss een veulen gestorven.
28 october/7 november donderdach heb ick mijne peerden allegaer selfs gereden;
om elf uir gegeten mit Haren, Herema en den helen naemiddach gejaecht. - Dess
avontz mit Jongstal gegeten en vrolijck geweest; hij seyd Sackema had geseit, de
stadtholder heeft twee blauwe scheenen geloopen in de saeck van Herema en in
dat werck van Oostrego wegen Tjalling Eissinga van Raedt; gecke en kinderpraet,
gelijck dat heele huys doet.
29 october/8 november vrijdach in de kerck geweest. De colonel Swartsemburch
voor de eerste mahl bij mij geweest. - De heeren reeckenmeesters hebben bij mij
gegeten, en quelden wij Doma, dat hij Roorda tot volmacht hadde. - Herema seyde
dat de heer Abraham Roorda had een predicant gemaeckt die ghien latijn kan. Tjalling Eissinga van Raedt bij mij geweest, sprack lang van Ulb Aluva en hoe sijn
wijf meester wass en sich altemitz wold verhanghen. Op 't lest sprack hij van de
stemmen van Franicker op Het Bildt en badt dat ick die Boschhuysen wold geven;
hij wass heel beleeft en badt men solde haer huys van Eissinga niet heel onder de
voeten treden. - Ick adt alleen mit Maré, lass en hoorde Viaenens reeckening.
30 october/9 november saterdach heb ick mijn peerden sijn [zien] rijden. Aen de
capteins geschreven en Ytsma versocht om aen alle de gritsluyden te schrieven
om alle de landtloopers te laeten soecken en hier te brengen om te straffen. - Mit
catolijcke edelluyden gegeten. - Dess naemiddach mit Jongstal gespeult en Herema,
die mij seyde, dat Unia had hem geklaecht ick sprack hem niet meer aen en wass
lestemael van hem gegaen; hij meinde het was om Tjalling Eissinga wille, omdat
hij sijn vrundt iss.

[266]
Dess avontz mit Jongstal gegeten in mijn huys en gespeult.
31 october/10 november sondach. Vianen seyd mij, dat de heer Braeckel had
sichselfs verworcht uyt disperatie, omdat hij alless niet had bevonden als het
behoorde; sijn vrau swaer van een ander, daer se nu mit sal trauwen. - In de kerck
geweest tweemahl. Mit Potter en officiren gegeten. - Den heelen naemiddach alleen
geweest, gelesen en geschreven in geestelijcke saecken. - Mit Maré alleen gegeten
en vroech te bed gegaen.

[273]
November 30 daghen. - 1/11 maendach heb ick mijn peerden gewandelt tot Steens,
sat op mijn kleppers, reedt nae Blie. Aeten daer mit Jongstal, Herema en waeren
vrolijck, quaemen om half acht weder. - Ick adt dess avontz niet en gaf alles weder
oover; dat meisjen wass heel beleeft, dorst niet eeten, omdat haer handen roodt
waeren, wreef se alletijt, om se wit te maecken.
2/12 de comissaris Rotgans quam bij dat Westijndische volck. - De heer van
Hoodorp uyt Den Haghe om sijn process. - Ritmeester Hum, de schepen mit die
veendrick Gautsmit. - Gritman Sackema wass lang bij mij, sprack mij van allerley
saecken, op 't lest van de griteniën [Baarderadeel en Schoterland]; ick badt hem
om raedt, en wost hij mij geen te geven, woud ick soud de drie goon de saeck
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voordragen en versoecken extraordinariss commissarisen en stelde hij sich heel
wel aen en beleeft. Ick hielt hem expres die discoursen om dess broeders wil, omdat
die soo kekelde tegen Jongstal. -
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Alleen gegeten mit Maree. - Joncker Unia wass lang bij mij; ick hoope hij sal nu
weder tevreeden sijn. - Mit Maré alleen gegeten.
3/13 woensdach ben ick in de kerck geweest; de gheheele magistraet heeft bij
mij gegeten. - Den heelen dach mit het verkeerbordt gespeult mit Jongstal en andere.
4/14 donderdach mijn peerden sijn rijden. Iss de heer Bourum bij mij geweest,
recomandeerde mij sijn process van Jacob Steven. Ick sprack hem van de
predicanten en van die sloot achter mijn stal, 'twelck ick mein dat wel gaen sal; hij
heeft voor de baumeester wat nauwer in te binden. - Mit Oenia en Maree gegeten.
- Ulb Aluva iss bij mij geweest, wolt in 't eerst niet geerne desisteren van de griteni
[Baarderadeel], maer naedat ick hem seyd, dat se niet wel hadden gedaen en dat
170
ick de predicanten geen stemmen kost toestaen , oock dat het noch vier maenden
soo staen most tot den nieuwen landtsdach, soo gaf hij sich, en geloof Sicksma sal
de griteni resigneren, mits hebbende sijn compagnie. - Abraham Roorda wass bij
mij, recomandeerde den ouden bischop [Nicholas Lanier], sprack wat van de
schaersheit van de cantoren van Vranckrijck. - Vrau Boschuysen wass bij mij, om
de stemmen van Het Bildt en stond heel instandtelijck daerop, sprack van de
Eisingani dienste en veul andere reden.

[274]
Ick gaf haer goede en soete woorden, twiefelachtich. - Alleen gegeten mit Maré,
mijn peerden gesien.
5/15 november vridach in de kerck geweest; de heer Frans Eissinga bij mij
geweest, sijn schoonmoeders [Luts Sickes van Dekema] process gerecomandeert.
Wass op 't Hoff niet wel tevreden om de consignatiepenningen. - Wost noch niet
van de cuyperiën, wold mit Dauwe Aluva gaen en Hillema volmacht hauden. - Mit
eenighe officiren gegeten. - Grettinga bij mij geweest, seyd mij dat André mij te
Harlingen so gepresen had, Hottinga oock. Waltinga sweech still, en wass het te
verwonderen, dat ick van een ritmeester, die nietz gesien had, mij soo wel
171
comporteerde , alles soo wel ooverleide en mit soo goet verstandt en beleit. Gelesen en geschreven. - Ropertus [Sixti] en Hasius waeren oock bij mij om haer
tractament. - Alleen gegeten.
6/16 november saterdach mit mijn peerden wesen wandelen; der iss justicie
geschiet. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. - Van vier uir gespeult mit rather
Viersen, Scheltinga, Jongstal, en seyde mij Jongstal, dat het Hoff in Bourum saeck
waeren getreden en dat somige heeren soo bits daerop waeren, Scheltinga,
Haringsma.
7/17 sondach in de kerck geweest. - Vringer quam bij mij, meind hij sal volmacht
worden; hij badt mij ick sold hem geen burgemester maecken, als die van Harlingen
hem nit in de nominatie brochten; dan kost hij geen volmacht worden in Westrego.
Hottinga recommandeert hem daertoe tot Harlingen. - Vringer seid mij oock, dat
hem Haringsma geklaecht had dat ick hem voorleden soo hardt bejegent had, doe
de heeren van het Hoff bij mij gegeten hadden. Ick seyd ick wost van niet en seid
hem het gepasseerde, bleef daer noch bij. Vringer gaf mij gelijck. - Vringer klaechde
oover Hottinga neffens de predicant. - Jan Aluva, Haringsma sijn vanwegen de dijck
geaccordeert. - Weder in de kerck geweest, gewandelt tot half seuven om de stadt
en
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171

Zie hiervóór 1647, pagina [252].
Comporteerde: gedroeg.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

452
in mijn hoff. - Alleen gegeten, mijn peerden gesien. Ick ben Godtloff soo wel en
gesont als ick oit van mijn leven ben geweest; ick weet niet dat mij yet lett of ter
goeder uir gesproocken, dat mij een lit van 't lief wee doet oft seer doet.

[275]
8/18 november maendach den heelen morgen gelesen en mijn reeckening geslooten
van Spae. Ick had de gesworen gemeinte ten eeten, waeren vrolijck, en quam Jacob
Stevens niet. - Jongstal wees mij hetgene van Bourum en Jacob Stevens in den
Raedt wass gelesen; die heeren waeren noch bitzich op Bourum die voor desen
genoemt.
9/19 november dingsdach heb ick mijn peerden gereden; Himstra
recommandeerde mij De Gavere van Harlingen tot burgemeester. - De raetsheer
Saeckema oock, en gaff ick het De Gavere desen dach. Mit Unia, Hemmema
gegeten. - Jytsma bij mij geweest en hem gesproocken oover het recht van den
crijsraet en dese stadt. - Hij seyde dat Haringsma broeder sijn wijff [Catharina van
Cammingha] had gequiteert en dat omdat de heer van Amelandt Cempe Donia
dochter wil hebben. - De secretaris Scheltinga brocht mij tijdinghen. - Alleen gegeten,
mijn nieuwe coetz en peerden gesien.
10/20 woensdach in de kerck geweest. - Walteri bij mij geweest, recomandeerde
mij de saeck van Hagius, en vond ick hem passelijck in de saeck van Bourum, en
wolde hij dat Bourum sich still sold holden, als hij getriompheert had tegens Jacob
Stevens; of hij het meint, weet ick niet, ick moet daerop letten. - Mit de predicanten
gegeten. Twemael om de stadt gewandelt. - Ytsma seide mij, hoe Jacob Stevens
Glinstra bedrooch en spande wedrom mit hem aen, daer Ytsma en Bourum uyt de
regering waeren en niet te seggen hadden. Bourum iss heel mijn vrundt en bedanct
sich seer van mij. - Mit Maré gegeten; Walta had geseit dat ick wil souverein sijn
en, als ick 10 mille oft 100 duysent gulden wold hebben, de heeren gedeputeerden
die solden mij het geven, en spreeckt sooals een dol mensch en rechte mutijn.
11/21 donderdach heb ick gelesen en mij laeten schilderen. Loo seyde mij, dat
de Hessen de keiserschen uyt alle de schantzen in Reyderlandt hadden gejaecht
en dat het nu vrij wass. - Mit eenige officiren gegeten, weder laten schilderen. André quam bij mij, sprack van het testament en het ongelijck dat mij geschach; hij
sprack mij om in de schambre van justici de mipartie [276] te komen vanwegen dese
provintië en recommandeerde mij sijn persoon. - Alleen gegeten mit Maré; veul
joden, van Antwerpen tot Rotterdam gekomen, hebben een sinagoge.
12/22 november vrijdach. Den oploop van Naples iss omdat den adel veul gelt
aen den coninck heeft verschoten en dat daerom veul impost op de gemeinte iss
geset, om de adel haer gelt te restitueren. - Vrijdach in de kerck geweest. De capteins
van de burgeri ten eeten gehadt. - Om de stadt wesen wandelen. - André bij mij
geweest, seyde mij dat Haringsma mit Jongstal oover mij gekeven hadt. - Oock dat
Haringsma wolde de steden veranderen van regering en dat hij all vier op sijn handt
172
had van de steden, en iss Haringsma heel gebeten op mij . - Sjouck Burmania iss
nu heel wel voor mij, Hottinga oock, en soolang den adel onneens iss, kan der niet
geschieden tegens mij,
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wandt haer haet en pikanteri iss te groot. - Alleen gegeten. André gaet maendach
naer Den Haghe.
13/23 november saterdach heb ick mijn peerden sijn [zien] rijden. De catolijcke
edelluyden aeten bij mij. - Jongstal seyde mij, hoe hij mit Haringsma soo gekeven
had en hem stom gemaeckt, hoe Haringsma tegens mij uytviel en veul op de
stadtholder te seggen had en woud geern sijn authoriteit verminderen, hem een
instructie maecken en waghen daer een bloedigen cop aen. - Hij en Saeckema
173
waeren oorsaeck dat Bourum mijn broeder de poorten sloot . Hij hoorde wat dat
Hollandt tegen S.H. woud doen, doen wass hij blijde; dat sijn liefhebbers van de
vrijheit, soo behoort men hier oock te doen. - Boschuysen seyde mij, dat de
bewinthebbers van de Oostijnsche Compani 1200 jaers hadden en de reeckening
deden in presentie van Haer Hoochmogende gedeputeerden en de
hooftpartisipanten, om de questiën tuschen de bewinthebbers en de
hooftparticipanten terneder te leggen; der wass nu weinich equipagie en dat omdat
de bewinthebbers niet meer van de equipagie profiteerden. Amsterdam 4 schepen
geëquipeert, Enckhuysen, Hoorn, Zeelandt maer één.

[277]
Ick quam heel wel van hem aff aengaende Het Bildt, seyde, ick moet mijn best doen
om uedele, Haeren, Jongstal en Viersen te veraccorderen. - Mit Jongstal, Hoodorp
gespeult, 10 rixdalers verloren. Hodorp seyde dat de questie tuschen hem en Ebinga
oover juffer Ebinga quamen omdat Ebinga aen sijn dochter seyd, ick sal van uedeles
moeyers [Hijlck van Cammingha] goet geven en niet meer; ghij doet een goedt
hauwelijck aen Hodorp. Dat seyd juffer Ebinga aen Hodorp, die seyde het aen juffer
Espelbach, en die wold het niet toelaeten, als Ebinga sijn dochter niet gelijck wolde
deylen mit sijn andre kinder, 'twelck Ebinga niet belooven wilde, en daerom bleef
het hauwelijck achterwegens. - Tot elf uir gespeult.
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De magistraatsverkiezing in de steden (behalve Leeuwarden en Franeker) berustte in het
begin van de zeventiende eeuw bij het Hof en de stadhouder. In 1635 ontstond er een
machtsstrijd tussen stadhouder en Staten, een strijd die aanvankelijk in het voordeel van de
Staten beslist werd. Alle steden kregen het recht op een vrije raadsbestelling en de Staten
gaven aan het Hof een instructie, waarbij de magistraatsbestelling door Hof en stadhouder
uitdrukkelijk verboden werd. Op het hoogtepunt van de onlusten in 1635 stuurde de stadhouder,
Hendrik Casimir, zonder medeweten van de Staten, soldaten naar Harlingen om de oude
magistraat te herstellen, welke legermacht zou gevolgd worden door een bezending bestaande
uit de stadhouder en vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. Dit werd belet door de
magistraat van Leeuwarden. Aitzema beschrijft deze gebeurtenis aldus: ‘Ende was beslooten
by syn Genade ende de gecommitteerden vande Staten Generael, dewelcke nu al veerthien
daghen waren gheweest tot Leeuwaerden, ten thien uyren s'avonds stillekens te volgen: tot
dien eynde waren de schuyten bestelt: de gedeputeerde hier van de wete krijgende vergaderde
op acht uyren s'avonts om op alles ordre te stellen, brachten middelertijt soo veel te weghe
dat de magistraet van Leeuwaerden vergaderde ende dat door haer bevel de poorten gesloten
bleven: ende wierde alsoo de reyse van syn Genade ende de gecommitteerde belet: ontrent
middernacht wierden booden uytgelaten, met missiven aen de respective steden om op haer
hoede te syn, haer waerschouende voor sulcke desseyns ende principalijck aen de magistraet
van Harlinghen, dewijl het daer eerst op gemunt was’. In 1637 kwamen de Staten-Generaal
de Friese stadhouder te hulp en nu met succes. Ze stuurden de Raad van State naar Friesland
(een bezending) en deze gaf de steden nieuwe reglementen, waarbij de magistraatsverkiezing
aan de stadhouder kwam. Leeuwarden en Franeker, die altijd al een vrije raadsbestelling
gehad hadden, behielden hun vrijheid echter. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, IV, citaat
op 26-27, 586 vlg; Guibal, Democratie, 46-47.
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14/24 sondach twemael in de kerck geweest; Hauwerda, Hodorp bij mij gegeten.
- De caemers van de Oostijnsche compagniën geven aen Haer Hoochmogende
gedeputeer-
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den tot presenten, die van Amsterdam 1200 gulden, Delft, Enckhuysen, Hoorn,
Rotterdam elckx 200 rixdalers; Zelandt iss noch niet gegeven. - Joost gaet nae
Wesst-Iendien als captein, seit dat mit soldaten en matrosen bij de 12.000 man
henen gaen, 36 mille handt- en groote granaten, 60 canons om op het landt te
gebruycken. Hij meint men sal de Bay aenttasten oft uythongeren; het eilandt
174
Taperica incommodeert seer aen de Baya . - Der wahren wel 120 sollicitanten die
capteins wilden sijn, lieutenantz en veendrichs naer advenant. - Ick lass den ghehelen
dach. Adt mit Maré alleen.
15/25 maendach heb ick mijn Duitsche saecken gesien en 117 dorpen befonden,
21 mille gulden incomen, goedt fray landt. - Mit de veendrichs van de burgeri gegeten.
- Mit Joost accord gemaeckt om Tuysijn voor veendrich aen te nemen nae
West-Iendien. - Hodorp quam bij mij. - Andla seyde mij, dat ick noch wel bij H.H.
stond, dat se mit reputatie en affectie van mij gesproocken had, S.H. oock. - De
ambassadeurs van Haer Hoochmogende sijn nae Munster. - Hij wass van Waltinga
ontboden door een brief. - Hij had Oosterse en Haubois gequelt, dat se stadtholders
van Slooten en Sneec waeren, dat Haubois de souverainiteit representeerde van
Vrieslandt, dat hij solde mij de privilegiën van de steden wel doen onderholden.

[278]
Mit Andla, Maré gegeten, gelacht, gepraet.
16/26 november dingsdach. Eén van de veendrickx seyde gister, die te Algiers
gevangen wass geweest, dat se een strickte regering hadden onder de slaven, dat
de oldste alletijt regeerden en dat voor korten tijt. De Turcksche keiser [Ibrahim V]
die schickte wel een koninck tot Alger, maer hij had weinich te seggen, hij wierdt
wat gerespecteert totdat den groten Turck een in sijn plaetz schickte; daernae wierdt
hij niet aengesien van niemantz. - Jan Gerckes van Dockum bij mij geweest, seyde
mij dat de slaven op de galeyen decken hebben voor wint, regen en oock de sonn
ende hitte. Hij recomandeerde mij sijn persoon om burgemeester te worden, of hij
in de ooverschriving quaeme. - Alleen gegeten, den heelen naemiddach gelesen.
- Ick kreech een brief van de vrau van Brederod, daerin sij mij toonde haer vruntschap
en genegentheit. - Alleen mit Maré gegeten. Jan Aluva wil raetsheer wesen, en
Sicksma soude sijn griteni weder hebben.
17/27 woensdach in de kerck geweest, de gerichtschultess bij mij gegeten mit
d'assessoren [Johannes à Nijsten en Teotardus Boelema]. - Oosterse bij mij geweest,
seyd dat Haubois Beima had 20 mille gulden voor sijn secretari en huys had geboden
en noch lust had om die plaetz te hebben. - Hollandt had gereeckent tot het jaer
'33, Groningen tot jaer '40, Zeelandt, Utrecht lang niet, Vrieslandt tot '43, Overijsel,
175
Gelderlandt... . - Ooverijsel heeft 12 jaer verlichting gehadt, dat haer maer voor
één wass toegestaen. - Jan Aluva wil raetsher sijn, en soecken se Sicksma weder
in sijn plaetz te hebben tot gritman in sijn plaetz. - Den heelen naemiddach gelesen.
Gravius bij mij geweest om het werck van Hum en hem. - Alleen gegeten. De jonge
Baert seyde dat in de Wolden gheen scheuring soude komen; Focken en sijn vaeder
souden niet van malckander gaen.
18/28 november donderdach iss Jan Rogir de Gavre bij mij geweest en mij
bedanckt,
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dat hij burgemeester iss geworden, beloofde rust te onderholden. Seyde datter veul
schaede iss geschiet in zee mit dit groote onweer. - Gelesen; de major [Hans
Botterwech] seyde dat Unia altijt bij Eissinga wass, Tijs [Jans], Tjaert Johanness en
noch een doctor, en die yet wolde hebben, die most één van die luyden krigen, dat
hij soude teyckenen eenige ordonnantie.

[279]
Ytsma bij mij geweest, klaechde dat se Bourum saeck mit haer sessen ophielden
van het Hoff, om niet of te doen en hoe Jongstal soo loss gesproocken had in de
vergadering voor Bourum en tegens Jacob Stevens. - Alleen gegeten. - Fockens
bij mij geweest, wilde van geen accord hooren mit Hans Lijckelma, klaechde dat
Hans sijne presentatie niet had aengenomen. - Brieven van Dietz gekregen. Gemmich gesproocken, wold het transpoort van Hagius op Hanenburch weder niet
geern toestaen, seyde dat Westrego daer oock tegen wass, soodat ick niet sye dat
het gaen kan, dat ick kan lijden om redenen, doch sal het niet toonen. - Alleen
gegeten.
19/29 vrijdach in de kerck geweest, Fockens gerecomandeert de drie offitiën die
der vergeven sijn. - Op het Collegie geweest, de cornetsplaets aen Maurick, de
schrieverschap aen Grettinga, die ooverdracht van Hagius, en wilde Gauma daer
niet geerne aen om het schrieverschap te vergeven. - Mit Frans Eissinga, Aisma,
Waltinga, Andla, Oosterse, Teyens gegeten. - Hans Lijckelma wold mit Fockens
breecken en soecken een ander ligue te maecken in de Wolden en wass heel
ongeduldich. - Unia wegen die assignatie; ick seyde, ick durf het niet doen om de
opspraeck, want alle werelt klaecht oover mij, dat ick het goedt en gelt van het landt
soo wechgeef. - Haubois seyde mij, dat S.H. hem had laeten bedancken door
Sulekum, omdat hij sich in die saeck van West-IJndien aengaende Schaep soo wel
had gedragen tegen Hollandt, Zelandt en Uytrecht. - Hij had Bicker hart
toegesproocken, en doe gaf Bicker beter koop tegens Haubois.

[280]
Hagius bij mij geweest; den gheheelen dach volck gehadt tot 6 uir, daernae
geschreven. - Alleen gegeten, Tuischien nae Indiën gebrocht ende geschickt mit
captein Joost.
20/30 saterdach november heb ick IJtsma gesproocken, die mij seyde dat Ulb
Aluva continueerde sijn quaede gangen te gaen en wilde die acte noch te boeck
brengen mit haer vieren genomen, Ulb Aluva, Bruinsma, Fockens, Haersma. - Sie
wolden dat van Hanneburch weder retracteren en brengen daer een questie in. Hauwerda seyde mij genacht, ginck nae Den Haghe. - Ick ginck op het Collegie en
wierden veul dinghen afgedaen, dat van Hagius oock. - De vier heeren waeren bij
mij om half twaelf, Ulb Aluva, Bruinsma, Fockens, Haersma, om het vergeven der
griteniën [Baarderadeel en Schoterland], wolden ick solde mit de examinatie
voorttreden om die af te doen. Ick kost niet resolveren, hielt het noch in mijn
bedencken. - Catolijcke edelluyden bij mij gegeten. - Frederick Crol bij mij geweest,
die ick burgemeester heb gemaeckt tot Harlingen, een hubs, fray cerel, spreeckt
wel en van goedt verstandt; hij wil den vrede helpen houden en doen de questien
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sijn; Gemnich had 2500 gulden, 1800, 1000 genoten terwiel hij in de regering had
geweest. - Gespeult mit Jongstal, Loo tot 12 uir. - Jongstal seyde mij, dat Haringsma
still wass in de Raedt, dat de saeck van Bourum gheen perijckel had, als men hem
recht deede. - Widefelt seyde dat Walteri soud wel wesen. Widefelts vrau had hem
gevraecht, wel broeder, ghij spreeckt heel ander als ghij placht, van Bourums werck.
Wel suster, [281] ick heb de saeck beter deurgelesen. - Juffer Ebinga iss mit Odorp
nae Sixbirum gegaen; ick meen het iss om te trauwen.
21 november/1 december sondach in de kerck geweest tweemael. - Herema seyd
mij oock, dat juffer Ebinga gister om 4 uir mit Odorp wass wechgegaen. Hettinga,
Dixtra seiden mij, hoe godtloos het Hoff mit de consignatiepenningen omspringt;
Dixtra had van achtduisent gulden voor sijn part gekregen 80 gulden voor sijn part;
de rest hadden den raetheeren en advocaten; André wass commissaris. Hettinga
saeck had 16 jaer gestaen, had hem al 8 duisent gulden gecost aen oncosten en
de heele some bedraecht 7000 gulden, seuvenduysent gulden. - Bourum lang bij
mij geweest; ick gaff hem goede moet en riedt hem de saeck niet mehrder te
solliciteren, om gheen oorsaeck te geven van suspitie, dat hij goede kenniss van
saecken had. - Hij riedt oock de middelen niet af te schaffen, omdat se nu in train
waeren, maer wel die te verminderen; hij meinde het landt soude strackx de floreen
op 14 stuiver brengen. - Hagius mij bedanckt voor die Schotze vrau van die 100
rixdalers. - Ick sprack lang mit Eissinga knecht, die sijn meester in Italien had
verloren, sprack er heel wel off en particulirlijck. - Maré vertelde mij, hoe Tuysijn
sich geholden had, doe hij op het schip ginck; mit Maré gegeten. Mijn peerden
gesien.
22 november/2 december maendach ben ick mit Haeren, Herema tot Sixbirum
geweest, en wosten se niet van het werck van juffer Ebinga, waeren seer quaet en
verwondert. - Lingen affgebrandt, het polver gesprongen; storven wel seuvenhondert
man van de slach van het polver. - Andla quam bij mij eeten, sprack om Ulb Aluva,
Bruinsma te casseren; van wy hij het heeft, en weet ick niet; wij speulden.
23 november/3 december dingsdach mijn peerden sijn [zien] rijden. Unia had
oock van juffer Ebinga haer werck gewost, wass quaet en boos. - Unia en Hemmema
aten bij mij. - Den heelen naedemiddach geschreven en Duytsche brieven gelesen.

[282]
Wiglius predicant bij mij geweest om sijn soon en tractament. - Alleen gegeten mit
Maré.
24 november/4 december woensdach in de kerck geweest. - Oosterse seyde mij,
dat Potter de compagny op sijn neef nu wilde ooverlaeten, en brocht hij mij eenighe
stucken de provintiën raeckende. - Mit eenige officiren gegeten. - Bockema bij mij
geweest; alless wass still te IJlst; de nering van schepen te maecken verginck gantz
en gaer. - Sjouck Burmania lang bij mij geweest, sprack eerst van generale dingen.
Op het lest seyde, hij en Hottinga die hadden Ulb Aluva noch eenmael
aengesproocken om de correspondentie te vernieuwen, doch hij had het weder
gedilayeert, 'twelck sie voor een refus hielden, en wilden daerom andere vrunden
soecken, Sjouck Burmania, Hottinga, Waltinga. Mit Grovestein kost hij niet om het
process van Burmania plaetz. Mit Tjalling Eissinga van Marsum docht oock niet mit
Burmania; hij wold Het Bildt
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hebben. - Sjouck Burmania en Tjalling Eissinga van de Raedt sijn heel heftige en
groote vianden, en wil Eissinga niet bij hem sijn in herbergen en heeft hem te Sneeck
oock niet te gast gebeden op de verpachting. - Sjouck Burmania sprack mij heel
vertrauwelijck en wolde alles mit mij ooverleggen, presenteerde mij sijn dienst tot
verscheiden mahlen, en sijn wij nu heel goede vrunden. - Secretaris Scheltinga
sprack van sijn soons griteni [Schoterland] en badt mij ick solde Fockens en Hans
Lijckelma tegelijck eens ontbiden, om haer wedrom te vereenigen. - Glinstra seyde
mij, dat Sicksma niet in de stemminge iss en heeft gheen vijff dorpen; Hottinga seit
het oock, en de predicanten hebben in de kerckelijcke goederen niet te seggen en
noit oock te seggen ghehadt. Te Jouwert had hij aen den advocat last gegeven om
maer te protesteren en alless in disordre te brengen; Hettinga woont daer en seit
dat Sicksma dat dorp niet heeft.

[283]
Hij begeerde ick soude Ulb Aluva, Grovesteins, Jan Aluva bijeen krigen; hij wilde
voor Tjalling Eissinga instaen en teyckenen voor hem, mitzdat Grovestein raetsheer
wierdt en Tjalling Eissinga curator academie, Jan Aluva gedeputeerde en geloove
Glinstra selfs oock; Het Bildt had hij oock geern, hij badt mij heel instantlijck daerop
aen. Eissinga wil mit Sjouck Burmania niet gaen noch mit Waltinga; het iss een
wonderlijck volck hier, den één vrundt en neef loopt tegen den anderen, en sijn
[zien] se geen bloetverwantenuss ofte niet aen, maer haer cuperi en haer
begeerlijckheit. Als nu Gravius en Spronck daerbij sijn, waeren het vijff griteniën,
176
vier heele en 2 eigenerfden . - Ockinga de raetsheer sprack mij van een pagie.
Seyde dat Bourums saeck geen perijckel liep, en meinde sie solden het opholden
tot tegen de pronuntiatiedach. - Alleen gegeten, gelesen, geschreven. Kuyn schreef
mij van den hertoch van Brunswijck en Lessal, 'twelck het eerste iss dat ick hoore,
en moet er noch meer naer vernemen.
25 november/5 december donderdach heeft mij Aluva van Rintzemergeest
bedanckt dat sijn swager Maurick cornet wass geworden. - Hagius hier geweest mit
een bischop uyt Grieckenlandt [Nicholas Lanier], van den Turck gevangen. - Sidnistky
seyd mij genacht, ginck naer Hollandt. - Doctor Jacobi seyde mij, dat de stadt
Harlingen alle daech aennam aen nering en coopmanschap, dat se nu in rust en
vreede waeren en wat goede ordre sij hadden voor het onderholdt van de kinders.
- Alleen gegeten. - Boschuysen quam bij mij, sprack mij van de stemmen van Het
Bildt; ick seyde hem, dat se Jongstal had; doen wierdt hij quaet, spronck van sijn
stoel op, doch hij bedaerde sich daernae, en seyde ick hem dat ick tuschen hem
en Haeren soud soucken wedrom vrede te maecken. - Oostheim bij mij geweest,
lang mit mij gepraet. - Veugling oock lang mit mij gepraet uyt Seneca en de tijding
gelesen. - Oostheim mit mij gepraet en dess avontz gegeten.

[284]
26 november/6 december vrijdach in de kerck geweest, op' t Collegie eenighe
requesten affgedaen; Saeckema moet de predicant te Bedaert [Abraham Acronius]
hebben om de stemmen van het landt. - Mit Tjalling Eissinga van Marsum, Glinstra,
176

Eigenerfden vertegenwoordigden de halve stem van een grietenij.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

458
Bourum gegeten; Tjalling Eissinga verklaerde dat hij buyten Vranckrijck niet wilde
sluyten, hij wolde liever in de oorloch continueren. - Om de stadt wesen wandelen.
- Ulb Aluva, Bruinsma, Haersma, Fockens bij mij geweest, wedrom om de griteniën
[Baarderadeel en Schoterland] af te doen. Ick seyde ick had noch deselfste schrupul
om Tjalling Eissinga wil, en behalven dat soo vreese ick, dat de heeren mij willen
ooverstemmen mit haer vieren, en dat sal ick niet lijden en als ick dat mercke, sal
ick liever der weder uytscheiden, en dan solde de laeste faulte schlimmer sijn als
de eerste, wandt de heeren die sullen dan niet kunnen uytrichten; oock sullen de
heeren en ick onneens worden en geen goede vrunden blieven, soodat het beeter
iss dat wie het niet ahnvangen, als ahnvangende wedrom souden scheiden. Ick
geve haer dat eens te bedencken en verwachte haer andtwoordt daerop. - Sie
hielden all ahn om aff te doen, en ick hielt mijn reden en verwachte haer resolutie.
- Sjouck Burmania quam bij mij, wass heel verlegen mit sijn werck; hij wolde van
mij veul weten, en ick seyde hem niet; hij wolde wel mit Tjalling Eissinga van Marsum
in correspondentz, doch om Tjalling [Eisinga] van de Raedt en wolde hij niet, wandt
daer wass hij all te sehr onneens mit; mit Grovestein kost hij niet om het process
en wass hij seer ongerustich en verlegen. - Hij ginck om vijff uir wech en quam te
sessen weder, hielt mij deselfde discours en wold hij gantz niet mit de [285]
gedeputeerde Tjalling van Eissinga te doen hebben om haer questie. - Sjouck
Burmania meint Tjalling Eissinga van Marsum te krigen, doch ick sie niet dat dat
gaen wil, wandt hij liever mit Grovestein en Jan Aluva gaet. - Burmania wass heel
beleeft, sprack niet als van vrunschap en diensten, en sijn wie goede maeten. Alleen gegeten, stanghen besien.
27 november/7 december saterdach heb ick mijne peerden gereden. De vier
heeren gedeputeerden die mij gisteren spraecken, wolden mij nu weder spreecken,
doch ick wass niet thuys. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. Andla creech questie
mit Herema. - Fockens quam bij mij om de griteniën [Baarderadeel en Schoterland].
Ick seyde hem, mijnheer, ick heb de saeck wel naegedacht en vinde beter voor Uw
Edelmogende en mij, dat ick niet trede in het examineren, wandt ooverstemminge
en lijde ick niet en, all wold ghij all mit de saeck dan voortvaeren, soo soud ghij se
doch tot gheen effect brengen, en als ick er uytscheide, als wij hadden begost te
examineren, dan souden wij quaede vrunden worden, en het soude oock spottelijck
voor Uw Edelmogende sijn. Om dat onheil voor te komen, iss het beter dat ick het
niet aenvange als mit schand en spott dahruyt te scheiden. - Fockens gaff mij recht,
vraechde mij, wat raedt dan om rust te krigen. Ick seyde, Sickxma moet sijn comissie
wederbrengen en seggen, omdat hij siet datter sooveul om te doen valt, soo begeert
hij de compagnie weder en bedanckt de heeren voor de eer, dat se hem hebben
willen gritman maecken. Sicksma moet de compagnie hebben en Bruinsma soon
de eerste compagnie die der vervalt. - Fockens vraechde, wy wilt ghij dan gritman
maecken. Ick seyde, Botnia, die iss buyten questie in de stemmen. Ick seyde noch,
ick wil Ulb Aluva geern dienen in rechtbillicke saecken, maer dat hij mij denckt soo
te gebruycken, dat kan ick niet doen; hij weet wel dat ick alleen oorsaeck bin, dat
hij gritman iss van Wonseradeel, segt hem dit alless wedrom. - Gespeult mit
raetsheer Scheltinga, Jongstal, Andla, Haren, Herema. - Ulb Aluva quam om ses
uir bij mij; ick hielt hem deselfde discours die ick Fockens had
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geholden, riet hem om Sickxma te doen afstaen, 't landt weder in rust te brengen.
Eerst wolde hij der niet aen; op het lest, niet sijnde [ziende] waer dat hij henen kost,
oft het most staen tot op den ordinaris landtsdach, soo resolveerde hij Botnia te
nemen in de [286] plaetz van Sickxma, mitzdat hij sijne goede vrunden niet hardt
soud tracteren en Dauw Aluva presteren 'tgene hem belooft wass. - Ulb Aluva
bedanckt mij noch voor de griteni van Wonseradeel en seyde sonder mij had hij het
niet kunnen krigen, wandt Bruinsma soude hem hebben afgevallen, hadt hij kans
gesien, en dat door belofte om secretariss van Osinga te worden, en ick wass
oorsaeck dat hij Haersma kreech, en om die reden deed hij dit noch eerder. Maer
hij spreeckt niet meer van de secretari die hij mij eens gepresenteert heeft om daer
yemantz te stellen nae mijn mine en goedtvinden. - Mit de heeren die speulden,
dess avontz gegeten.
28 november/8 december sondach twiemahl in de kerck geweest. - De heer van
Amelandt en eenige officiren hebben bij mij gegeten. - De heer Nijs bij mij geweest,
sprack mij van Haringsma, hoe hij soo haestich wass, doe hij bij mij adt; ick seyde,
wat ick doe geseit heb, dat segge ick noch en sal het Haringsma toonen. - De heer
Nijs seyde oock hij hadde daernae in het Hoff gesien 'tgene ick Haringsma geseit
had. Ick seyde, hij iss een loss mensch, men kan op sijn praet geen achting geven.
- De heer Nijs recomandeerde sijn swager Simonides tot burgemester en begeerde
ick soud IJtsma en Bourum die saeck recommenderen. Ick vond hem anders wel
in de saeck van Bourum; seyde dat het process bij Scheltinga wass en solde voor
de pronuntiatie affgedaen wesen. - Jytsma dit geseit van Nijs alsoock dat van de
predicanten; daernae seyde ick hem 'tgene tuschen Ulb Aluva en mij wass
gepasseert, en seyde hem hij soude het aen Dauwe Aluva schrieven, om sich
daernae te reguleren, en op alles wel letten. - Alleen gegeten, gelesen; de heer
André schreef mij van Montfort, Tournhout, Zevenbergen, Bergen, oock van C. en
E., alsoock van G., daer mittertijt beter opening van sal doen. 29 november/9
december maendach. Fockens seyde mij, hoe hij mit Ulb Aluva wass gevaeren, dat
hij tot de resignatie sal verstaen. Ick seyde hem wat Ulb Aluva mij geseit had, en
Botnia grietman te willen maecken.

[287]
En sal Focken en Hans Lijckelma om vijff uir hier komen om te sien, ofte men se
sal kunnen vergelijcken; Fockens seyde, iss het om 3200 gulden te doen, soo sal
ick mij niet te soecken maecken, maer de gritenie [Baarderadeel] sal ick mit
komunicatie van Uw Excellentie doen en soo sal ick sien, off ick die twee heeren
kan eenich maecken. - N.B. Hans Lijckelma had moeten gedeputeerde off sijn, had
hij gritman geworden van Schoterlandt. - De hautvester Burmania bij mij geweest,
sprack voor sijn knecht en oock veul van de jacht. - Alleen gegeten. - Fockens en
Hans Lijckelma sijn bij mij geweest, om se te veraccorderen; in 't eerste liep het
heel ongestuymich aff, en wolde Hans Lijkelma niet mit fatzoen gaen en begost te
spreecken dat men tegen de privilegiën gingen, omdat wij hem die stemmen
afsloegen en de co[h]iren wilden volgen, soo nam ick het woordt en sprack hem
hardt in en seyde hij had ongelijck, ick volchde die privilegiën, en die het soo niet
goedt vond, die mochte het laeten. Ick sold om niemantz will ongelijck doen, en gaff
het Hans Lijckelma doen beter koop. - Nae noch ettelijcke redenen soo accordeerde
ick se, en sall Hans Lijckelma 3200 gulden
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hebben voor sijn onkosten; watt de griteniën belangt, die sall mit mijn goedtvinden
en communicatie vergeven worden, en sijn se goede vrunden, hebben malckanderen
de handt dahrop gegeven, opnieus vruntschap gemaeckt, en sal het alles wel sijn,
sullen van het gepasseerde niet meer spreecken, maer alles vergeten. - Hierdoor
sijn de Wolden oock wedrom eens, wahronder veul luyden gespeult hebben om die
onneens te maecken en te holden, om onlust in 't landt te maecken, alse wolden,
'twelck haer nu belet iss; wie droncken een kanne wijn uyt op het goedt succes en
de enicheit van die twee heren Fockens en Lijckelma. - Baerdt sal het eerste
raetsheerschap vergeven, heeft daer een acte, van de heeren van de Wolden
geteyckent.

[288]
30 november/10 december dingsdach. Ick heb André brieff beantwoordt die ick
gisteravondt kreech, mit goede tijding van G. en hoope dat die saeck noch wel ten
besten sal komen, als de saeck sich laet insien in de rechten. - Walrich bij mij
geweest, om ontfanger te worden. - De gerichtschultus, om sijn tractament te
verhogen. - Alleen gegeten, den gehelen morgen geschreven. - Herema bij mij
geweest. - Ockinga seyde dat de Wolden en ick oorsaeck waeren, dat hij raetsheer
wierdt, daerdoor wierdt Sjouck Burmania gedisponeert, omdat hij sijn soon wilde
haultvester hebben en stemmen Ockinga raetsheer. - IJtsma wass beschoncken,
had bij de gilden geweest, seyd aen Douve Alua geschreven te hebben, verwachte
andtwoordt. - Alleen mit Maré gegeten, gelesen.

[295]
December 31 daghen. - 1/11 december woensdach ben ick in de kerck geweest.
Secretaris Scheltinga quam mij bedancken, dat sijn soon soud gritman sijn,
verseeckerde mij sijn dienst en vruntschap; hij seyde oock dat Hans Lijckelma de
3200 gulden soud hebben. - Mit eenige officiren gegeten. - De gerichtschultus
[Abraham Isbrandi Mellinga] om sijn tractament. - Axma lang bij mij geweest, seyde
mij oock van de teyckening, Ulb Aluva, Jan Aluva, Grovestein, hele griteniën, Gravius,
Spronck, eigenerfden, en dan isser Tjalling Eissinga of 't Bildt. - Hij vertelde mij, hoe
d'advocat Tomae soo nae was raetheer geworden. - Van Ulb Aluva en Bruinsma,
van Osinga en veul dingen. - Scheltinga heeft mit die extraordinaris gecomitteerden
177
van de verkofte goederen te ooversien alle dach mit haer achten. - ... . - Jongstal
weer mij brieven, dat Boschuysen niet opdoen kost op Het Bildt. - Simonidess wold
geern burgemeester worden, sprack mij daerom. - Aluva twiefelde aen Ipe Broers.
Tjerd Aluva kompt van Collum. - Mit Maré gegeten; mijn peerden gesien, veul kranck.
2/12 donderdach gelesen, geschreven, niemantz gesproocken. De mayor seyde
hij hadt gehoordt dat Jacob Stevens en de dolianciers yet wilden aenvanghen
nieuwejaer, oock dat de baumeester Jacob Herckes soud burgemeester worden.
Rompt Jacobs schepen en goudsmit Oostervelt baumeester. - Alleen gegeten. Sicco Grovestein bij mij geweest, seyd mij weder van de teyckening; hij had goede
hoop om raetsheer te worden, woud Ulb Aluva raeden om de griteni [Baarderadeel]
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mit Maré gegeten. Seyde mij dat in het Oldtampt eenighe ongeluck wass
voorgeloopen. Alles iss hier wel, still en gerust.

[296]
3/13 december vrijdach ben ick in de kerck geweest; ick ben op het Collegie geweest,
eenighe saecken afgedaen. - Dauwe Aluva, Grovestein, Axma bij mij gegeten.
Grovestein verhaelde dat d'ambassadeur van Spagniën had aen Hendrick de 4 van
Vranckrijck opgereeckent alle de inkomen van de Indiën en alle sijn rijcken tot een
deel miljoenen toe; de koninck Hendrick vraechde, of dat alless wass dat de coninck
van Spagniën kost hebben; de ambassadeur antwoorde van jae. Soo seyde Hendrick
de 4, kan u koninck niet meer hebben. Ick kan uyt Vranckrijck sooveul trecken als
ick wil hebben. - Aluva seyde de dijcken bedroeghen soo veul, dat veul lyden de
landen geern quijt wilden sijn, doch sij mogen se niet wechdoen, en kan dien hoff
niet volstaen, soo moet ander landt in de provintie het boeten. - Bij juffer Burmania
geweest, seyd mij dat Haringsma van sijn vrau wass gescheiden; ick seyde om
juffer Donia will. - Mijn peerden gesien. - Alleen gegeten. - Op het Collegie wiert
voorgestel vanweghen Spronck, of hij niet solde het recht van de plaetz holden,
omdat se hem en sijn vrunden toekompt en dat een ander, die weduwenar iss en
uyt kracht van 't hauwelijck een gedeelte van de plaetz besit voor sijn leven lang;
iss geordeelt dat, omdat Spronck en sijn vrunden op de co[h]iren staen soo wordt
se Spronck toegekent, omdat se haer eigendommelijck toekompt, en sal Spronck
de stemminge toegeleit worden en sal Spronck daervoor mogen stemmen. Soo
moet men het oock mit Imminga vanwegen de plaetsen die hij besit van juffer Maria
Schwartsemburch voor sijn leven, en komen die Swartsemburgers het recht van
stemmen toe, omdat haer het landt toekompt en sij op de co[h]yren staen.
4/14 december saterdach quam Dauwe Aluva bij mij, seyde mij dat Swartsemburch
alle de griteniën [van Oostergo] yet wilde geven, behalven twee, Ipe Dauma en
Boulens. - Dauwe Aluva, Abraham Roorda gedeputeerden, Hessel Roorda Eissinga
Mindergetal, Tjalling Eissinga staet-general, Swartsemburch munstercommissaris,
Haersma ammeraliteit te Rotterdam, Frans Eissinga ammeraliteit t'Harlingen,
Collumerlandt reeckamer, Saeckema raet van staet of reeckenkamer in Den Haghe,
'twelck vice versa gaet.

[297]
Ick seyde, Tjalling Eissinga sal het staet-general niet aennemen; wy sullen het de
heeren dan geven; hij wost niet. Ick sloech Donia voor, doch ick vrees hij krijcht het
niet en sal hij het Carel Roorda wel wedrom geven. - N.B. Ick moet sijn [zien], off
Swartsemburch dan Humalda wil in Den Haech schicken als staet-general en geven
Tjalling Eissinga de dispositie van munstercommissaris, wy hij wil. - Ick vrees het
gaet mij miss mit Carel Roorda. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. - Des
naemiddach gespeult mit twe Scheltinga, Jongstal, Haringsma, die wil curatur
accademiae sijn in Westrego.
5/15 december sondach in de kerck geweest tweemael. Mit enighe officiren
gegeten. - Lenier, die bij de Turck gevangen wass geweest, bij mij geweest. - De
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process wegens Odorp en Frans Eissinga tot voordeel. - Desen avont gantz niet
gegeeten.
6/16 december maendach iss de kornet Kingema bij mij geweest, seyde mij hoe
Pigneranda en de Spaenschen soo beleeft tegens haer waeren geweest. - De heer
Roorda seyde mij, dat se niet hadden uytgericht tuschen den graf van Embden en
de stenden, dat de graf van Oldenburch gegeckt had mit den graf van
Oost-Vrieslandt, wandt hij seyde, mijn vetter van Oost-Vrieslandt iss geluckich, dat
hij sooveul en sulcke goede raetsluyden heeft aen sijne edelluyden en stenden. Mit de oldste advocaten gegeten van het Hoff. - Ulb Aluva bij mij geweest, seyde
mij dat hij nu mit sijn neef eens wass en dat Botnia soude gritman worden. - Douwe
Aluva seyde mij datselfde oock, mitzdat Otto Herema het ampt kreech van Botnia
en de vrunden van Ulb Aluva niet qualijck tracteerde. - Hij meinde dat men
Swartsemburch soude staetgeneral maecken en dat hij Humalda in sijn plaetz soude
schicken en geven Ipe Dauma het munstercomissaris; hij wil mij daeraf schrieven.
- Bourum bij mij geweest, die mij seyde dat Nijs kost ditmael geen contentement
hebben, maer toekomende jaer wolde hij wel verseeckeren, dat Simonides soude
burgemester worden. - Burum meinde de secretaris [Godefridus Jorritsma] soud
sterven, en mosten se die mit den eersten weder vergeven, omdat se niet souden
scheuren onder

[298]
de correspondenten van de magistraet. - Alleen gegeten.
7/17 december dingsdach heb ick mijn peerden gereden. - De heeren Roorda,
Boschuysen, gritman Burmania, Hillema, Andla aeten bij mij. - Den gehelen
naemiddach gelesen. Bij Hemmema des avontz gegeten mit eenighe raetsheren,
Grovestein. 8/18 woensdach in de kerck geweest. Jytsma quam mij spreecken voor
sijn swager Gabbama, om de secretary van de stadt te bekomen, omdat de
secretariss desen nacht gestorven iss. - Mit Loo, Lenir van Constantinopel en andere
officiren gegeten. - De gedeputeerde Lijckelma bij mij geweest wegens de griteni,
en scheiden wij heele goede vrunden. - Schepen Swaelue om de secretari. Raetsheer Scheltinga om de secretari voor sijn soon. - Doctor Gabbema om de
secretari. - Predicant Wiglius voor een wedue een request. - Mijn brieven nae
Hollandt geschreven, Vranckrijck.
9/19 donderdach heb ick gelesen; Ropertus bij mij geweest. - Mauric gaet nae
Maestricht. - Dauwe Aluva om de griteni [Baarderadeel], die op Botnia iss vastgestelt;
hij sal oock sorge dragen, dat Humalda van wegen Swartzemburch staet-general
wordt. - Alleen gegeten. - Obbe Baerdt quam bij mij, om Bootsma tot page te hebben,
wass wel tevreden dat Scheltinga gritman wordt, sal sich nu stilhauden. Blameerde
Lijckelma van lossheit. - Jongstal seyde sij sullen Bourums process toekomende
maendach afdoen; 't is mit eenparige stem geresolveert. - Sackema sprack van
Swalwe, oock van Bourum, hoe hij mijn broeder soo qualijck had bejegent anno
178
'37 .

[299]
178

Zie hiervóór 1647, noot 173, pagina [276].
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Fockens en Scheltinga, om de griteni [Schoterland] mit Hans Lijckelma af te doen.
- Grovestein om het raetsheerschap, had nu goede hoop. - Hans Lijckelma quam
mit Scheltinga bij mij en woud Hans Lijckelma het accordt nu niet holden en sloech
hij het weder af, nae ettelijcke discoursen sloech hij het weder af, doch doe ick hem
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wat aentaste en aensprack, nam hij het wedrom ahn, een loss mensch, daer gheen
staet op te maecken iss, mitz hebbende een acte, dat de co[h]yren moeten gelden.
- Alleen gegeten, mijn peerden gesien.
10/20 vrijdach Hessel Roorda en Boschuysen sijn nu oneens en dat omdat
Boschuysen mit Sjouck Burmania in aliantie iss; soo veranderlijck iss dit volck, men
kan geen staet op haer maecken. - Ulb Aluva quam om acht uir, seyde dat hij mit
Dauwe Aluva eens wass, dat Botnia soude gritman worden, mitz dat Sicksma de
compagnie kreech. - In de kerck geweest. - Op het Collegie, dahr vast wierdt gestelt,
dat men nu, als van tevooren gedaen had, altijt nae de ko[h]yren soud ordelen. Alleen gegeten. - Gauma gesproocken, die tevreden iss Sicksma weder captein te
maecken en Bruinsma weder commissie te geven als captein voor sijn soon. Bruinsma gesproocken en hem voorgestelt Botnia gritman te maecken, Sicksma
weder captein en hem een acte te geven voor sijn soon als captein, omdat men
anders gheen middel ofte wech sach om tot een goedt einde te komen; Bruisma
quam dit vreemt voor, kost sich niet verklaeren, woud sich eerst daerop bedencken
en mij andtwoort toe laeten komen. - Grovestein bij mij geweest, sprack mij van sijn
griteni en sijn broeders raetsheerschap en dat Eissinga mit haer soud gaen.

[300]
Jytsma had Bourum gesproocken, had goede hoop om sijn swaeger [Menzo
Gabbema] secretaris te maecken, badt mij ick soud Sier Klaesen spreecken, mijn
backer. - Hottinga bij mij geweest, die mij weder oover Ulb Aluva klaechde, dat hij
sich niet woud verklaeren, gaf de moet verloren van haer lieghe, sooveul ick kost
vermercken. - Had goede moet tot sijne griteni om te cuypen, dat Imminga hem niet
doen solde. - Vertelde mij in 't lang dat werck van de predikant. - Begeerde op mij
de stemmen van Franicker. - Alleen gegeten. - Dauwe Aluva gesproocken, seyd
mij mit Ulb Aluva alless vastgeset te hebben, doch Ulb Aluva die wass vertrocken.
- Haersma, Fockens wolden Botnia oock stemmen; Hans Lijckelma veranderde
dicwils, en kost men gheen staet op hem maecken. - Bruinsma sal gesproocken
worden van Aluva, en ick sal Hans Lijckelma spreecken morgenvroech. - Aluva iss
groot vrundt mit Rheen, die seit hem alless weder; hij hoopt dat Rheen
Swartzemburch sal kunnen stellen om Humalda staet-general te maecken en dat
omdat Tjalling Eissinga Swartzemburch een compani heeft belooft en hij heeft hem
gheen woordt geholden. - Abraham Roorda woud niet resoluyt antwoorden, die wold
eerst mit Swartzemburch daeroover spreecken.
11/21 december saterdach iss de heer Haersma bij mij geweest, om de griteniën
[Baarderadeel en Schoterland] af te doen, daer ick bereit toe wass, als Bruinsma
en Hans Lijckelma het mit wilden doen. - Hans Lijckelma bij mij geweest, die weder
alles retracteerde wat hij tevooren belooft, gedaen en vastgestelt [301] had, seyde
hij kost en woude het niet doen, en soo scheiden wij van malckander; ick kost hem
mit gheen reden noch 't verhael van sijn voorighe versoeck niet tot veranderinge
brenghen. - Scheltinga quam bij mij om de griteni [Schoterland]; ick seyde, ick
meinde het vandaech aff te doen, maer nu wil Hans Lijckelma niet en als die niet
wil, soo kan men het niet doen, wandt Bruinsma die wil het oock niet doen. Hij
klaechde oock oover
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Hans Lijckelma sijn losheit en hoe hij hem gister, droncken sijnde, hadde willen
dootsteecken. - Feye Tjerck [Heydoma] beklaechde Hans Lijckelma lossicheit, en
wass het hem heel leet, dat hij tegens sijn woordt en belofte nu dede; hij wold sijn
best doen, dat Lijckelma veranderde. Ick seyde, ghij kundt het doen; dat ick er in
gedaen heb, iss om besten will, ick laet het nu daerbij blieven staen. 't Iss haer
werck, mijn werck niet. - Haersma seyde mij 't wass niet nodich bijeen te komen,
als Hans Lijckelma, Bruinsma het niet doen wolden, wandt men kost doch niet
uytrichten, en het solde maer tot spot staen daer te komen en het werck niet aff te
doen. - Mit Unia, Andla gegeten. - Scheltinga seyde mij, dat Lijckelma de acte had
geteyckent sint huydemorgen en dat hij het gelt all ontfangen hadd, en wass alless
nu wel. - Andla seyde mij Haringsma wolde om mijnentwil niet te nachtmahl gaen
en hij had voor om mij daer oock van aff te holden, wold mij de taefel des heeren
doen verbyden. - In Westrego sijn se 't noch niet verseeckert. Sjouck Burmania en
Hottinga sijn heel mijn vrunden en beleeft, courtois.

[302]
In de voorbereyding geweest van het heilighe avontmahl ter kercke. - Zier Klaesem
meint dat Gabama sal secretaris worden; Bourum sal op hem gaen en maecken
Walteri pensionnariss. - Hij seyd, ick soud Bellanus secretariss maecken en trauwen
Bellanus weder mit Bourums dochter, de weduwe. - Hij seyde, hoe die luyden die
niet bij kosten, soo jaloux bij mij waeren. - Alleen gegeten.
12/22 december sondach het nachtmahl gehauden; Douwe Aluva bij mij geweest,
seyde dat en woensdach solden de heeren gedeputeerden weder bijeen komen,
om de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] aff te doen. Eissinga wass blijde
geweest, dat men se een saterdach niet affdede, seyde, nu sijn se aen de pael
gement. - Eisinga heeft tot espions Tijs [Jans] de bode, Tjerdt Johanness, de notariss.
- In de kerck geweest. - Nijs wass heel voor Bourum tegen Jacob Stevens. - Seyd
dat anno '34 hadden 5 heren van het Hoff en twe andre oover de middelen
gebesoigneert, om die haest op te stellen, en quaemen die mit die van Groningen
oovereen. - Doen wierde in Boulens griteni aengeplakt, die Boulens stemt tot
volmacht, die sal sijn huys in de ass worden geleit. - Oock, als ghij mij off die stempt,
dan behoef je niet te geven; Bootsma iss soo veul schuldich en ten achteren aen
het landt; hij keef seer op Roorda, de heer Nijs.

[303]
13/23 maendach Ytsma bij mij geweest, heeft de gedeputeerden ontboden tegens
woensdach hier te komen. - Sal Nijs goede antwoordt geven, als hij hem spreeckt
oover Simonides saeck. - Jan Aluva wass lang bij mij, sprack van de cuyperi in
Westrego, wass tegen Walrich, sprack van sijn susters testament, will Tjalling
Eissinga van Marsum curator academie maecken. - Mit Hemmema gegeten, om de
stadt gewandelt. - Jongstal seyde mij, dat Bourums process wass afgedaen, en had
Bourum getriompheert, Jacob Stevens niet ontfangbaer verklaert, en waeren 1 Nijs,
2 Viersen, 3 Jongstal, 4 Walteri, 5 Ockinga half en half, 6 Yepema, 7 André van één
advijs voor Bourum, 7 stemmen. - 1 Scheltinga, 2 Haringsma, 3 Saeckema, 4 Glinstra
van een ander, voor Jacob Stevens tegen Bourum; die vier wolden het op pointen
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van officie wijsen, de andere 7 sloegen Jacob Stevens af, niet ontfangbaer. - En
wass Haringsma
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heel quaet geweest, besonder op Walteri. - Hans Lijckelma iss nu wel tevreden, wil
alless mitdoen, oock Bruinsma de acte van expectentie geven als captein voor sijn
soon; hoop alless sal nu wel gaen. - Het liep scherp aff en bleeff het aen één stem
hangen.
14/24 dingsdach mijn peerden sijn [zien] rijden, geschreven. - Juckema, Unia,
Roorda bij mij gegeten mit Gemnich, lustich geweest, en wierdt Juckema en Herema
heel droncken. - Hottinga de stemmen bestelt door Gemnich. - Mit Jongstal gespeult,
die mij van Haringsma sprack; ick seyde hem, dat ick Haringsma, Ockinga saterdach
soude versoucken te speulen.
15/25 woensdach in de kerck geweest. - Enighe officiren bij mij gegeten. - De
secretariss der stadt Lewarden begraven; Nijs seyde mij, dat Bourum sijn process
wass affgedaen. - Glinstra bij mij geweest, sprack van de cuyperi van Westrego,
seyde mij nochmahls de haet tuschen Burmania en Eissinga, oock dat om die reden
mischien de Eissingani Waltinga solden uytkuypen en setten Frans Eissinga in sijn
plaetz toekomende jaer.

[304]
Glinstra wil wel gedeputeerde sijn. - Ytsma bij mij geweest om de secretari; ick seyde
hem, dat ick drie dingen had om Haringsma te quellen, dat hij alless van Tome most
haelen, dat hij geen landt had en niet te seggen, oock dat hij oorsaeck wass, dat
sijn broeder van sijn wijff wass gescheiden. - Ick recommandeerde Simonidess noch
tot burgemeester en dat omdat burgemeester Bourum door dat middel wass
gesalveert geworden, dat, als hij en alle luyden het wel bedochten, hadt dat middel
niet geholpen, en andere, dan hadde men licht in Bourum een affront kunnen krigen,
dat men dan sijn leeven lang soude beklaecht hebben, en soude het dan niet te
remediëren sijn geweest, noch mit gheen wunschen noch praeten noch mit eenich
gelt in de werelt, en dan solde het te laet wesen en soude het grootste ongeluck
sijn geweest van de werelt, dewiele dit middel door mij bij Nijs heeft uytgewerckt
ende men het nae sijn wil heeft gekregen, in noot sijnde; soo behoort men nu, dat
men door dat middel geholpen iss uyt de noot, swaericheit en groot ongeluck, daerin
men lach, oock dit wel in bedencken nemen, het ter herten, wesen danckbaer,
helpen mij mijn woort staende holden en bedencken eens, had ghij het verlooren,
hoeveul duysenden had ghij niet willen geven en uytleggen, dat het noit geschiet
wass. Ick hoop Ytsma en Bourum die sullen het bedencken, niet alleen bedencken,
maer oock ter harten nemen en haer plicht en schuldicheit in acht nehmen. - Ick
heb Widefelt geseit, dat ick Walteri sal bedancken, dat hij om mijnentwil dit gedaen
heeft, en hem weder te dienst staen. - 46 kronen van Widefelt ontfanghen. - Snabel,
andere sijn jaloux van mij, omdat ick haer niet vraech, communicere wat ick hier
doe in de regeringsaecken, seggen all effenwel het gaet nu noch wel [305] voor een
tijtlang, maer het einde sall de last draghen; ick hoop Godt sal mij bijstaen, geven
mij verstandt, wijsheit, voorsichticheit, gedult, lanckmoedicheit, dat ick alless mit
voorbedach mach affleggen, aenvanghen en uyt mit verstandt uytvoeren, hebben
die reeden, gerechticheit, de deucht alletijt bij mij op mijn sije, opdat die luyden in
haer hoop bedrogen worden en in haer afgunst en misgunst te niet gaen en ick door
Godess zegen alles wel mach doen, die mij tot noch toe door sijn genade in alless
heeft geleit en bewahrt; Amen, Amen. Heer, doet het alletijt noch, en alless sal wel
wesen.
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16/26 december donderdach heb ick mijn peerden sien rijden, verloor twe fraye
koetzpeerden; iss al het 8 peert dat ick heb verloren. - Wij gingen bij Oostheim eeten,
waeren vrolijck, lieten Herema ahn Rintzemersiel blieven. - Tuys gegeten, gespeult.
17/27 vrijdach iss de heer Gemnich hier geweest; sprack hem om de compagnie
aen Bruinsma te vergeven, 'twelck hij aennam te doen, alsoock om Hottinga de
stemmen van Franicker te geven, 'twelck hij oock doen sal. - Scheltinga wees mij
het project waerin dat de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] wierden op Botnia
en Scheltinga vastgeset, Sicksma weder captein, Bruinsma d'expectans om een
compagnie die vacant wordt. - Fockens seyde mij, dat hij en Haersma gereet waeren
om de griteniën af te doen, doch dat se Ulb Aluva daerbij wilden hebben, off sie
wilden dahr niet in treden, wandt hij het soo wel gedaen hadden als sie en soo most
hij het oock ontdoen, en hebben de heeren aen Ulb Aluva geschreven en ick oock,
om te compareren maendach off dingsdach. - In de kerck geweest, geschreven. Swaelue wil pensionariss sijn.

[306]
Jeltinga om den ontfang. - Grettinga bedanckte mij sijn soon schriever gemaeckt te
hebben. - Ick heb mit enighe officiren gegeten. - Nae middach gelesen, eenige
heeren bij mij geweest. - Alleen gegeten mit Maré, Unia, Hart, Eissinga, malle
saecken.
18/28 december saterdach Hans Lijckelma gesproocken, die noch blieft om de
griteniën [Baarderadeel en Schoterland] aff te doen, iss heel dahrtoe gesint. - Mit
catolijcke edelluyden gegeten. - De heer Jongstal seyde mij, dat Saeckema,
Haringsma soo quaet waeren, dat men Bourum niet had gecondemneert, en dat
Glinstra geseit had, had men mij tot getuyge genomen, ick solde wel wat geseit of
voor den dach gebracht hebben; en het sal dahr niet bij blieven; Jacob Stevens sal
op het nieuwe weder ahnvangen. - Haringsma had Hasius aengesproocken om mij
van het nachtmahl te holden, Wiglius oock, doch geen van beyde wolde sich dahrin
moyen. Ick wolde maer dat sie sijnentwegen gekomen wahren, ick solde haer alless
fray vertelt hebben, hoe het gegaen iss en wat het voor een man iss. - Ick liet
Haringsma vraeghen te speulen, doch hij wilde niet komen. Mit Saeckema, Ockinga,
Grovestein gespeult.
19/29 december sondach in de kerck geweest; Hellendorn van Sneeck mij
gesproocken om burgemeester te wesen. - Mit officiren gegeten. - De heer Nijs
seyde mij, dat Bourum soude sententie morgen hebben, Jacob Stevens afgeschlagen
en elckx sijn kosten te betalen. - Hij begeerde dat Simonidess, Bourum en Ytsma
bij malkander souden komen, opdat hij kost verklaeren alletijt mit haer beyden te
gaen, alse eens bleeven mit malkanderen. - De olde Haeren wass bij mij, ick liet
179
hem dat memoriboecksken sijn [zien] en lass het hem voor , 'twelck hij kende, en
errinderde sich noch van het gepasseerde in die tijt van 1603 en 1590.

[307]
Niet gegeten, mijn peerden gesien; Lenier woud edelman bij mij sijn; ick sloech het
hem aff.
179

Het memoriboecksken van stadhouder Willem Lodewijk?
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20/30 maendach Scheltinga gesproocken, die oock van Bourums saecken sprack
en seyde dat het gheen schande wass, dat de costen gecompenseert wierden. Hij solde
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Fockens persuaederen om tot de vergevinge der griteniën [Baarderadeel en
Schoterland] te komen, al quam Ulb Aluva niet, 'twelck hij doen will. - Eenighe brieven
van de raetzbestelling gekreghen. - Bourum sententie iss vandaech affgegaen,
Jacob Stevens affgeschlagen, de kosten gecompenseert. - Heel alleen gegeten. Bourum quam mij bedancken, dat ick hem heb door het process geholpen, en gaff
mij de eer, dat hij der door quam. - Ick recomandeerde hem Nijs saeck uyt reden
van voorgaende dinghen, doch ick sach niet dat hij het ditmahl woude doen, maer
verseeckerde mij toekomende jaer. - Hij woud de secretari niet vergeven voor
nieuwejaer, omdat als het Gabbema kreech, dan most Ravenss noch een jaer
blieven, om in Gabbema sijn plaetz te treden, die noch een jaer goedt heeft om te
sitten als schepen. - Hij iss verlegen tuschen Sibbe Sibe en Ytsma. Sibe will het mit
gewelt hebben, Ytsma oock, soodat hij niet weet wahr hem te drayen. Iss heel
verlegen tuschen Walteri en Nijs. - Tepma bij mij geweest, om burgemeester te
wesen. - Jongstal seyde mij, dat Ockinga soo had lossgesponnen, dat ick op Botnia
wolde gritman maecken en alletijt mit Aluva ging mit Aisma, Haubois, Widefelt en
dat ick niet buyten haer dorst gaen, omdat se mij gelt hadden geleent. Dat komt al
uyt Haringsma, Eissinga, Walta, en seyde hij men soude mij wel een brief toonen,
doch die iss van Somerdijck, en kan hij meer schrieven als ick doen kan. - 't Is oock
soo een armen vooghel als Haringsma, hebben niet te seggen en willen de meester
soo speulen mit processen, kunnen anders niet bijbrenghen als woorden. - Alleen
gegeten. - Saint-Malo wordt van honden bewaert, die men 's nachts losslaet.

[308]
21/31 dingsdach is Douwe Aluva bij mij geweest om den gritenie, en woud Ulb Aluva
geen vinden om een acte van resignatie te bekomen van sijn handt, om Fockens
dahrdoor tot afdoening te beweghen. - Secretaris Scheltinga wass bij mij; ick
vermaende hem om Fockens, Haersma tot afdoening van de griteniën [Baarderadeel
en Schoterland] te vermaenen en alle swaericheyden wech te helpen nemen. Eenighe luyden recommandeerden mij haer persoon tot burgemeester, als Tepma.
- Ulb Aluva quam desen morgen; alleen gegeten. - Ulb Aluva lang gesproocken,
maer wilde hij mit geen reden sich laeten bewegen om bij het affdoen der griteniën
te wesen, het ginck oock hoe het woud, en hielp niet wat reden ick hem bijbrocht;
woud mit Fockens spreecken, om die te bewegen tot afdoening buyten hem ofte
sijn presentatie, 'twelck hardt sal ahnholden. - Ick ginck bij juffer Hannia. - Adt dess
avontz bij Jongstal mit Ockinga, Haren, Glinstra en haer vrauwen; waeren tot 2 uir
vrolijck.
22 december/1 jannuarii woensdach. Widefelt seyde mij die heeren solden
bijeenkomen, om alless af te doen en om de griteni te vergeven. - In de kerck
geweest, doch sie waeren noch niet gereet. - Hans Lijckelma bij mij geweest, wass
gereet om alless aff te doen, bleeff om mijnentwill noch hier; ick gaf hem goede
woorden, dat als weder een griteni in de Wolden vacant wass, hem te helpen. 180
Carel Roorda gaet nae Den Haghe, liet mij een brief sien van Aeitsma , die mit
cifer wass geschreven; meint dat

180

Dit is een brief van de geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema, auteur van de Saken van staet
en oorlogh, resident van de Hanzesteden bij de Staten-Generaal, die als diplomaat met vele
diplomaten een geheime correspondentie (gedeeltelijk in cijferschrift) voerde. Zie Van der
Plaat, ‘Het verraad’.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

468
wij buyten Vranckrijck sluyten souden en dat de Gecommitteerde Raeden nae
Munster hadden geschreven, om sulckx in het werck te stellen. Philippe Leroy had
geseit de Staeten-General [309] mosten kiesen off deelen; wolden sie niet sluyten,
soo kosten de Spaenschen mit de Francen sulcke conditiën kriegen alse wolden,
die heel avantageux solde sijn voor Spagniën en schadelijck voor dit landt, maer
het sijn woorden. Naples, Siciliën, Portugal, Cataloniën en de legers in Italiën geven
haer genoch te doen en wel andere gedancken. - Bernefelt placht altijt te seggen,
haut het midden tuschen Spagniën en Vranckrijck, maeckt Spagniën niet te leech
of Vranckrijck te hooch off Vranckrijck te leech en Spagniën te hooch. - Ytsma wass
om half elf bij mij des avonts en woud Fockens niet naegeven, wold d'acte van Ulb
Aluva geteyckent hebben als se daer lach, Haersma oock, en kosten se niet eens
worden. Ulb Aluva presenteerde een acte te geven die wat minderlijcker wass
ingestelt, doch Fockens, Haersma waeren daer niet mede tevreden, en scheiden
soo onverrichter saeck. - Unia quam bij haer, om te espionneren watter geschach,
en wass Dauwe Aluva heel quaet op Unia. - Nijs saeck wil niet wel voort.
23 december/2 jannuarii donderdach. Ziersma wass bij mij, recomandeerde mij
twe van Boolswart tot burgemeester. - Seyde dat Bruinsma geen affstandt wolde
doen van de compagnie, het ginck hoe het ghinck. - Unia wass bij mij om sijn
geltsaecken. - Eenighe uyt de steden, om burgemeester te wesen, oock de predicant
Hilarius, om die van Boolswert te recomanderen. - Ick adt mit Unia, Hemmema
oesters in mijn kamer. - Ick sprack Fockens, die seyde om mijnentwille wolde hij
veul doen en anders solde hij het niet doen, doch Ulb Aluva most die acte teyckenen.
Hij recomandeerde mij Walrich tot ontfangher.

[310]
Haersma oock gesproocken, die seyde oock dat Ulb Aluva d'acte eerst moet
teyckenen, en dan woud hij het oock helpen affdoen. - Ulb Aluva brocht mij een
acte, die hij selfs geteyckent en geschreven had, en wass heel bondich, doch het
kost haer niet contenteren, en wass Ulb Aluva seer mit het werck verlegen, en liep
dien daech weder hen, sonder dat Fockens en Haersma contentement wolden
nemen, en wierdt er niet uytgericht. - Pieter Greolts wass bij mij, seyde dat Bockema
gheen volmacht kost worden noch Poppema oock niet. - Welefelt quam van S.H.,
brocht mij een brieff weder van die saeck van Carel Roorda, daer ick hem op
andtwoorde, sooveul ick koste doen, omdat alless onseecker iss en niet vast te
schrieven, en vertrocken vrijdach om 4 uir, om te 9 uir te Harlingen te sijn. - Hij seyde
mij, dat Schoonenburch soo in faveur wass en dat hij veul dingen kost uytrichten
en dat veul door hem bij S.H. yet kosten uytricht worden. - Buat soud captein van
de guard worden, Dona en Welder cornel, Haucourt cornel te voet; hij had Momba
noch niet gesproocken, hij adt wel mit hem, doch S.H. socht altijt uitvluchten om
hen niet te spreecken. - S.H. quam weinich bij H.H., princess-royal oock, en wass
het so heel wel niet onder malkanderen. - S.H. verkoopt veul lantz, om sijn schulden
te betalen, bij Honselerdijck, iss oover het miljoen schuldich. - Sal voor een miljoen
te Dieren bouwen ahn het huys en de dirgarde en laet S.H. veul jacht uyt Vranckrijck
en Engelandt haelen.
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[311]
S.H. gaet weinich ter kerck, jaecht veul, slaept lang, speul in de kaetzbaen, dat de
regering en de gemeinte niet wel sal aenstaen, en doet hij heel qualijck, wandt op
die manier sal hij veul dingen versuymen, niet wel afdoen en veul lyden te kort doen
en sichselfs oock aen respect en credijt yet verminderen. - Hollandt had voor geen
181
stadtholder te maecken , omdat sij seyden, kriecht hij nu een soon, soo sal hij
weder survivantie begeren, en soo sijn wie alletijt gequelt mit haerluyden. Grandperyn iss wech, Sevenaer wil wech, doch wacht op Kuyn, als hij H.H.
hofmeester wordt, om hem te trauwen; Perlips gaet oock wech.
24 december/3 jannuarii vrijdach. Men gaet niet te kerck, omdat sondach Kersdach
iss. Dauwe Alua wass mit het werck verlegen, sal vandaech noch alless soucken
af te doen; Hans Lijckelma wacht daernae, wil verreisen, bleef om mijnentwil. - Ulb
Aluva, Fockens, Haersma bijeen gehadt, om de nieuwe acte van Scheltinga te
teickenen, doch sie kosten het niet eens worden, wandt Ulb Aluva wil de olde acte
niet teyckenen, en sie willen de nieuwe acte niet aennemen voor goede en suffisante
teyckeninge, en iss het weder onverrichter saeck gescheiden. - De heeren
gedeputeerden sullen noch bijeenkomen, om de predicanten de stemmen te
ontseggen als derde kerckvoocht. - Ick ginck om half twaelf noch booven, en wierdt
die resolutie vastgestelt bij de heeren gedeputeerden, dat de predicanten gheen
182
stemme hebben als derde kerckvoocht . - Eissinga was oock op 't Collegie, wass
heel cyvijl. - Eenighe luyden bij mij geweest, die mij om burgemeester te wesen. Mit Jongstal, Haeren, Herema gespeult. - Jongstal seyde dat Haringsma noch heel
qualijck sprack van mij. - Dat Boschuysen weder simpel wierdt.

[312]
Alle de heeren gedeputeerden sijn vertrocken, Douwe Alua oock, waeren wel
tevreden mit die resolutie. - Mit die heeren gegeten, dess avontz gespeult tot 12 uir.
25 december/4 jannuarii saterdach, Kersdach in de kerck geweest. Walteri bedanct,
dat hij sorge had gedragen voor het werck van Bourum, presenteerde hem mijn
dienst bij alle manieren, want ick nam het soo hooch, off hij het aen mij had gedaen,
en badt hem, off Jacop Stevens widers wat wilde ahnfanghen, dat hij in die saeck
alletijt wold wel gaen, omdat het maer een werck van factie wass en staetsucht, en
Jacob Stevens wel heeft geweeten, doen hij hem weder bij sich inriep, Bourum
doenmahl onderleggende, 'twelck hij bekende, en beloofde mij die saeck alletijt te
willen helpen bijwoonen en het goedt recht voorstaen. - Hij seyde oock, hoe swaer
het voor mij wass alle werelt contentement te geven, want van twe kost men maer
één helpen. - Hij recommandeerde mij sijn broer Walteri tot secretaris. Ick seyd,
mijnheer, ick heb Gabbama all gerecomandeert, maer om uwentwil sal ick opholden,
doch ick kan hem niet recommanderen; Hij seyde, Sibe Sibe meint dat ghij quaet
op hem siet; ick seyde, hij doet mij ongelijck, maer het iss omdat hij gheen
gedeputeerde wierdt, doe het Bourum iss geworden, en één kan het mahr hebben.
- Walta quam hem tegen en woud hem niet sien, sloech sijn mantel om en ginck
soo voorbij. - Hij seyd dat sijn broer sal Hessel
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Roorda veul te doen geven in de griteni [Leeuwarderadeel] en sal se aen het
disputeren brengen en niet soo glat doorgaen sonder disputeren als voor ettelijcke
jaeren, 'twelck sijn griteni sal onvruchtbaer maecken in 't vergeven der ampten, en
scheyden wij goede vrunden. - Haubois seyde mij Tjalling Eissinga van de Raerdt
had geseit, ick heb niet te seggen, maer alles sal soo klaer niet afloopen als men
meint; had gheen goedt ooch op mij, had hem geklaecht, dat ick hem eens verweten
had dat sijn neuss van boosheit wass ontsprongen te bloeden; Haubois badt mij
om de twe borgemeesters [313] Sneeck nae sijn sin te hebben, mit presentatie van
alle dienste. - Mit Haeren ende officiren gegeten. In de kercke geweest. - Andela,
Gauma, Marceliss Govertz, Scheltinga en noch lyden selfs, die geerne
burgemeesters wilden wesen, recomandeerden mij haere persoonen, en die
voornoembden recomandeerden andere. - Scheltinga seyde dat Haersma, Fockens
183
blijde waeren mit die resolutie van de predicanten van gisteren en nu gereedt
waeren om de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] te vergeven. - Mol bekeven,
omdat hij twee jaer gewacht had te klaegen over dien vroetsman Teppema, die hij
sustineert onwettelijck te sitten en dat door transpoort. - Ockinga recommandeerde
de saeck van Mol, die ick het werck verhaelde. - Het werck van de steden
geadjusteert en dat van Sneeck gelesen, waeren beuselingen en wass het twe jaer
geleden eer Mol klaechde en, nu het hem te pass quam, wold hij Teppema weder
afsetten, die hij en Viersen dicwils hadden ontboden als vroetsman op het raedthuys,
om neffens anderen te vergaderen. - Alleen gegeten, weder een peerdt verlooren.
26 december/5 jannuarii sondach heb ick drie luyden van Dockum gesproocken,
Piter Dionisius en twe andere, die burgemeester wolden wesen. - In de kerck
geweest. Evert Taekess quam nae de predicatie oock van Dockum. - Mit officiren,
Schollemburch gegeten, ahn Wijnbergen geschreven, Kuyn oock. - Desen
naemiddach heb ick de burgemeester vastgestelt en in de brieven aen de
magistraeten geschreven en wechgeschickt, 'twelck weder Godtloff stillekess iss
affgedaen sonder moite ofte oppositie, en heeft Haringsma noch niet uytrichten
kunnen om die vier steden die hij seyde dat hij hadde [314] en wolde de
184
raetsbestelling van mij affkeren; ick hoop niet dat het hem gelucken sal , en kan
ick het noch niet sien en sal dat soo wel uytrichten, gelijck hij mij van het avontmahl
dess Heren wolde holden. Ick moet daerom all effenwel modest en voorsichtich
wandelen, wandt als men geluckich iss, heeft men veul vianden, dan moet men des
te meer toesien en tempereren sijn fortuyn, wesen geduldich, lanckmoedich in 't
spreecken, patiëntich, alle werelt horende, wel rancontrerende, weinich spreeckende,
een yder geern gehoor gevende en mit een blijd gelaet, wandt aen wy sullen sij sich
anders adresseren als aen mij en dat om mijn ampts wille. Daerom moet ick toesien,
dat ick mijn ampt wel bediene, opdat niemantz reden heeft oover mij te klaeghen,
oover mijn doen, leven en wandel, en leve ofte het alle de werelt alletijt sach, en
voor mijselfs sooveul beschaemt te sijn als voor yemantz vreemts, omdat mijn
gemoet en consiëntie de beste getuyge en aenklager iss, wandt niemantz kan weten
wat ick doe ofte ghedencke als ick selfs en onse heer Godt, die alless siet, en wij
moeten noch eens rekenschap geven van alle gedachten, woorden en wercken, in
dit leven
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gedaen. - De deucht, vromicheit, die iss haer eigen recompensie, en moet men
maer goedts doen om de deucht selfs, sijn eigen gemoet te vergenoegen, sijn
conciëntie satisfactie te geven en gerust te stellen; laet ick dat alletijt onthauden en
noit vergeten, en off het quaeme dat ick in mijn gemoet quaet ofte ongeduldich wiert,
laet ick mij bedwingen, het niet toonen, maer bedecken mijn passie, niet toegeven,
maer die onderdrucken, dempen, vermesteren, [315] soo sal ick van alle werelt
gelieft, bemindt en gevreest worden.
27 december/6 jannuarii maendach is de heer Nijs bij mij geweest, seyde mij dat
Haringsma niet had voorgestelt in de kerckenraedt weghen mijn persoon, om mij
van het nachtmahl te holden. - Wass noch sehr genegen om sijn [schoon]soon
Simonidess burgemeester te hebben, en hielp niet dat gepraet datter in de stadt
om wass, dat hij daerom Bourum sijn process had gefavoriseert, maer wolde het
all effenwel hebben; hij wass bang voor scheuring onder de magistrat en dat om de
secretari, sloech voor Sibe Sibe en Ytsma die solden derom lotten, wy het hebben
solde, en die het kreech, solde de ander wat geven, off hij sol het boelegoet hebben,
badt mij daerop te drieven, om rust te holden; ick seyd, ick sal mijn best doen; doch
ick deed er alletijt bij, ick vreese dat se schullen scheuren, want ick Sibe Sibe all
sulcke discoursen heb horen spreecken en was hij heel mit de saeck verlegen, wold
nochmahl de conferentie hebben met sijn swager Bourum en Ytsma, ofte sijn
swagher soude het in mijn presentie verklaeren haer getrau te sijn. - Bourum wass
voor Nijs bij mij, wass heel mit het werck verlegen tuschen Sibe Sibe, Ytsma, Nijs,
Walteri. Raetheer Scheltinga woud sijn soon secretaris hebben, recomandeerde
Axma tot ontfanger en een burgemeester van Boolswert, de coopman die het heeft
gekregen, en wass hij heel cyvijl ende beleeft.

[316]
Brieven van de heer Donia van Munster gekregen, seit de vrede soo goedt als
geslooten; hapert maer een weinich aen Vranckrijck en Spagniën, maer vreest dat
die twe kronen niet eens worden en dat wij sluyten buyten Vranckrijck, 'twelck een
drollich werck sal geven. - Heel alleen gegeten. - Ytsma sprack weder om de secretari
en had gern dat men het affdeed, had de scheidmaeltijt gehad op het raedtshuys,
en waeren vrolijck geweest. - Hij sal aen Dauwe Aluva schrieven om de bewuste
saeck van Swartzemburch, Carel Roorda. - Bourum wass bij mij; ick seyde hem wat
ick Nijs had geseit; wass heel blijde, seyde neffens Ytsma, al wilden sie de heer
Nijs swagher [Simon Simonides] burgemeester maecken mit gewelt en mit all haer
credijt, soo wass het ommogelijck te doen; soo iss de gemeinte gealtereert. - Ick
ginck bij d'oude Haeren, adt avontz daer en wass ick vrolijck, sadt bij Pijcke, raeckte
haer voeten en knyken, en wass beleeft. - Jacob Stevens en sijn volck ritsen Sibbe
Sibe op, seggen dat Walteri bequaem iss en dat hij moet secretaris sijn en
presenteren haer dienst en faveur. 28 december/7 jannuarii dingsdach is de heer
Bourum bij mij geweest, seyde mij al wat hij de heer Nijs voor swaricheit had
voorgebrocht wegen Simonides om die quaeden roep, die daer gaen soude, dat hij
om Bourums process wil burgemeester wierdt, oock dat het soo wonderlijck stond
onder de magistraet selfs om de secretari will, dat Bourum [317] en IJtsma het niet
in de macht hadden om uyt te wercken en Simonidess burgemeester te maecken,
hielp alless niet. Nijs seyde maer, laet Simonidess in u en
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Ytsma presentie komen en hij sal belooven getrau te sijn aen de heeren
correspondenten. - Bourum badt mij ick soude Nijs noch wat meerder oppositie en
swaricheit voorstellen, als ick hem sprack, want hij sweert hooch en duir, dat sij het
niet doen kunnen, dat se het niet in haer macht hebben Simonidess burgemeester
te maecken, maer toeckomende jaer verseeckert hij het en daer wil hij een acte van
gheven, onder mij te laeten berusten. - Ick heb mit mijne peerden om de wal
gewandelt; Andla quam bij mij, seyde dat Sjouck Burmania nu soo wel wass, soo
beleeft en soo mijn goede vrundt. - Haringsma begost nu beter te worden, en iss
hem leet hetgene hij gedaen heeft, oock dat hij niet iss bij mij geweest om te speulen,
doen ick het hem liet vraeghen.
- Mit Herema, Haeren, Andla gegeten en nae den eeten gedisputeert; Herema
wolde de religie en offitiën mit onss besitten, en wij wolden dat niet toestaen. Niemantz gesien, nae Munster aen de heer Donia geantwoort; brieven van Pariss
en paspoort, sauveguarde gekregen. - Veugling lang bij mij geweest, spraecken
185
van S.H. testement , en iss van die opinie als de heer André, dat S.H. het niet
heeft kunnen veranderen, meint dat het van geen kraft sal wesen, ofte dien sterfgeval
quame, prins Wilhelm sonder kinderen te komen sterven en dat ick noch [318] meer
affectie en genegentheit sal hebben en vrunden bij Haer Hoochmogende de heeren
Staeten-General als den heer cuhrvorst van Brandenburch; ick hoop niet dat S.H.
sonder soonen sterft, maer soo het soo kompt, moet men sijn recht in acht nehmen
en de behaudeniss en mentien van onss huys Nassau, dat prins Mauritz tot drie-,
viermahl heeft genoemt in sijn testament, voorstaen en te helpen mainteneren. Om de erbvereenungen heeft het S.H. oock niet kunnen doen die iss tuschen de
huysen Nassau-Breda en - Dillemburch; dit dient maer bij memoire. - 't Iss een
186
groote haet geweest van S.H. tegens mij , het testament van sijn heer broeder, in
de Staeten-Generael anno 1625 gelesen, gerecomandeert ahn Haer Hoochmogende
tot executeurs, te veranderen en dat tot naedeel van sijn naem, geslacht, huys en
gansche familie, wandt als onss huys Nassau te gronde gaet, sal men weinich van
de princen van Orangiën weten te seggen, dahr al de luystre, ehr en deucht vandaen
kompt; prins Wilhelm, prins Mauritz, S.H. prins [Frederik] Hendrick saligher hebben
sich oock noit geschaemt sich van den huyse Nassau te teyckenen in alle haere
acten en brieven, dewelcke mit hondertduysenden te vinden sijn; patiëntie, men
moet verwachten wat Godt doen will, die sal de gerechticheit alletijt voorstaen, hoope
ick, gelijck hij in alle dinghen doet, en dahrbij willen wij het laeten berusten,
verwachten den tijt aff. - Bij juffer Dude van Burmania geweest mit Heucklum en
gepraet tot half tien.

[319]
29 december/8 jannuarii woensdach in de kerck geweest, mit officiren en Oostheim
gegeten. - Roorda wass gebeden, Haringsma, doch quaemen niet. - Burgemeester
Bourum seyde mij, hoe dat Haringsma hem soo qualijck bejegent had, als hij hem
bedancte voor het affdoen van het process, mit veul drollighe discoursen, gantz sijn
staet niet competerende. Daernae wass Haringsma op mij lossgebroocken, seyde
ick deede hem in Worckommer Nieulandt wel 25.000 gulden schaede. Eissinga die
nu
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soo voor hem iss, die iss sijn grootste parthie en viandt geweest in dieselfde saeck;
soo laet sich die man van Unia leyden, dat hij alless doet wat Unia hem bidt,
versoeckt oft raedt. - Scheltinga sprack voor de raetsheer soon tot secretaris van
Lewaerden. - Bij juffer Eissinga geweest. - Alleen gegeten, 2 coetspeerden gekoft.
- Ytsma seyde dat Nijs noch all persisteerde en wolde niet aennemen die schrupulen
die men hem voorhielde, oock dat het niet doenlijck wass door de onneenicheit
tuschen Sibe Sibe ende IJtsma. Bourum stond tuschen beyden, en verbleef Nijs
om Simonidess burgemester te hebben. Ytsma wil neffens Bourum die acte
teyckenen om toekomende jaer Nijs contentement te geven. - Seyde IJtsma oock,
hoe Unia Tjalling Eissinga soo regeerde, dat hij alles deede wat hem Unia seyde
en voorstelde, all had hij van tevooren anders geresolveert oft gevoteert. - Eissinga
voert Haringsma soo aen tegen mij.
30 december/9 jannuarii donderdach niet gereden; de heer Nijs bij mij geweest
om die olde saeck, klaechde mij het wedervaeren van Ytsma. Ick seyde hem oock,
dat het niet wel wesen kost om voorverhaelde redenen, en seyde hem, dat men
hem een [320] acte solde geven, van Bourum en Ytsma geteyckent, waerinne hem
verseeckert wiert, dat toeckomende jaer sonder faulte sijn swaegher Simonidess
soude burgemeester worde, doch hij had der gantz gheen lust toe en wolde het niet
aennemen en nam een dach om sich daerop te bedencken. - Hij sprack van de
lossheit van Haringsma en Saeckema en hoe het Hoff soo ondicht wass, dat Jacob
Stevens alle de advisen van de heeren gewost had, 'twelck hij sehr beklaechde. Lolcke Aisma broer wierdt mij tot edelman gerecommandeert van Widefelt. - Gantz
alleen gegeten. - Bourum bij mij geweest, die verheucht wass dat ick hem dat seyde
'tgene ick de heer Nijs geseit had, sprack van die vrau die bij Haringsma gewoont
had, die had hem geseit, dat Julius Haeringsma gebeden wass, doch hij wilde niet
komen om dess broeders will. - Docter Johannes Walteri bij mij geweest om de
secretari en gebruyckte veul woorden ende redenen; sprack veul van Sibe Sibe
187
macht en credijt in de stadt, van den... . - Gelesen, alleen gegeten. - Bourum bij
mij geweest, seyde bij de heer Nijs geweest te sijn, doch dat hij noch niet wel
tevreden wass mit de acte en stond noch daerop, dat Simonidess burgemeester
wierdt. - Hij meindt Hermen Herckes sal burgemeester worden, Lieuwe Bouwe
schepen, baumeester noch onseecker. Sibe Sibe seit hem de vruntschap op, als
Walteri geen secretaris en wordt, en wil niet te doen hebben [321] mit het maecken
van de magistraet. - Mijn peerden gesien.
31 december/10 jannuarii vrijdach heeft men niet gepreeckt. De heer Nijs bij mij
geweest, hielt nochmahls ahn om Simonidess burgemeester te hebben, doch naedat
ick hem mit allerley redenen had bejegent, dat het voor ditmael niet wel wesen kost
en dat het mehr schande ende spot solde sijn, als het misluckte, dat ick hem riedt
en op hem versocht hij solde sich mit die acte die ick hem liet sien, tevredenstellen
en het voor ditmahl soo laeten gaen, soo lass hij de acte en liet se hem sehr wel
gefallen en wold noch een jaer patiëntie hebb, soo om sijn will als Bourums will en
alless watter gepraet soude worden. - Hij sprack dahrnae van de lossicheit van
Haringsma en hoe dat raether Glinstra hem oock in het ongelijck had gestelt als dat
hij niet gesien en ghehoort had hetwelcke van Haringsma wierdt uytgestroyt. - Hij
seyde mij, hoe Haringsma hem had
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heten lieghen en hoe Haringsma mit Jongstal had gekeven in den Raedt en hoe hij
in all sijn dinghen soo loss iss. - Bourum en Ytsma hebben de acte geteickent, en
iss Bourum heel wel tevreeden, gerust en bedanckt mij ten hoochsten voor dat ick
hem uyt het process en dit labirint heb geholpen, dahr hij soo wijt in stack, en sal
het noit niet vergeten; Hermen Herckens burgemeester, Bouwe Lieuwes en
Oostervelt schepen, boumeester. - Alless iss noch still in de stadt. - Alleen gegeten,
mijn peerden gesien, gewandelt.

[322]
Heb alsoo door de seghen ende genaede Goodess dit jaer van 1647 doorgebrocht
mit weinich ongeluck ende tegenspoet, alletijt in goede gesontheit en, dat het meeste
iss, heb ick mij begost degelijcker te draeghen, welck niet uyt mij kompt, maer door
de segen ende genaede Goodess, die ick dahr steets om ahnbidde en weet mij niet
te errinneren mij mehr als twemahl verlopen te hebben en dat in Den Haghe, hier
niet, eens door ongeluck, sonder dat het mijn will ofte intentie wass, maer bij
rancontre en hazaert, dat men bij mij quaeme en sochte het selfs seer, d'ander in
graf Mauritz hoff, doch zedert niet weder; hoope mij soo te beteren, dat ick mij niet
weder sal laeten verleyden door het vleiss en den duyvel, mahr bestendich blieven
en Goode danckbahrlijck dienen voor sijne genaede en barmherticheit, dat hij mij
dit geheele jaer niet eens heeft laeten kranck sijn als te Spae acht taghen heel
verkolt, doch het wass gheen sieckte; voortz heb ick in alle mijne saecken geluckich
geweest, wat ick in dese provintie heb voorgenomen, en noch gheen quaede
rancontre ghehadt, als mijn oom, vaeder, broeder. Ick ben noch wel bij S.H., oock
dese somer veul ehr van H.H. ontfanghen; bij Haer Hoochmogende stae ick oock
wel, soodat ick Godt niet genoech dancken kan voor sijne weldaeden, dahr ick hem
alle de daghen mijnes levens voor moet dienen mit gedachten, woorden en wercken
en die noit vergeten, gedencken dat alle daghen mijne laeste kunnen wesen en dat
ick niet weet, of ick dit jaer '48 sal ooverleven, jae een maent ofte weeck; dahrom
sterck mij mit uwen heiligen [323] gheest, dat ick bestendich mach blieven tot een
einde, dat ick alletijt bedenck wat ick ahnfanghe, off het teghen u geboden streckt
ofte teghen de christelijcke liefde, dat ick Godt vreese, ehre, lieve van gantscher
herten, van gantzer sielen en mijn naesten als mijnselfs, dat ick soo mit hem handele
als ick wilde dat men mit mij handelde, gheestelijck saye, opdat ick geestelijck mach
mayen en alsoo een godtsaelich, vroom, heilich en onstoffelijck leven wandele, als
een oprecht christen betaempt, die hoopt en denck salich te worden. Sterck mij in
den gebode, geloove en mijn voornemen, amen; den 1/11 jannuarii 1648 saterdach
geschreven. Geeft mij oock wijsheit, verstandt, voorsichticheit, gedult, maticheit,
gerechticheit, rechtveerdicheit, vroomicheit, deucht en alle goede qualiteiten die ick
van noden heb, opdat ick mijn ampt en charge wel mach betrachten, bedienen tot
rust en dienst van de provintie, tot contentement van alle vrome en goede
ingesetenen, wandt alle werelt kan men het niet nae de sin maken.

[331]
Nieuwejaer 1/11 jannuarii saterdach. - Bourum seide mij gisteren, dat IJtsma had
de secretari haest vergeven, had hij noch drie dagen tijt gehad en had Sibe Sibe
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regering ahn de handt, als hij maer spreeckt, soo iss alless gereet in de magistraet;
geloof hij sal den derden de secretary gheven. - Ytsma seyde mij gisteren, dat het
maecken van de magistraet bestaet meest in het uytsetten van die vier eerste die
de magistraet uytstelt, dat vier burgers sijn dahr se sich heel op verlaeten, daer se
mit spreecken en ondecken haer het secreet, wat se willen gedaen hebben, oock
een deel van de sworen gemeente, die sullen lotten; die se niet willen hebben dat
lotten krigen, die setten se op de nominatie; ahn de bevelhebbers recommanderen
se, dat se doen wat haer die vier eerste uytgesette burgers sullen seggen, en dan
kiesen die 4 burgers, die 4 geswooren gemeente en de 4 bevelhebbers noch ses
bij sich dat luyden sijn daer se sich op kunnen verlaeten, slechte lieden, en die 18
lotten dan tot 9; die 9 gaen in een caemer en kiesen de magistraet, 4 burgemeesters,
twe schepen ofte boumeester. - Tweemahl in de kerck geweest, mit officiren gegeten.
- Jongstal seyde mij, dat hij op Het Bildt seecker ginck, in het eene dorp had hij 21
stemmen tegen 13, in het ander 13 tegen acht en kost er noch meerder krigen. IJtsma seyde mij alless wass still afgelopen mit het maecken van de magistraet en
die drie hebben gekregen Hermen Herckes, Lieuwe Bouwes, Oosterfelt. - Hij sprack
noch om de secretari hardt aen.

[332]
Jacob Stevens quam oock boven, om te lotten als gesworen gemeinte, maer sij
hadden hem gestelt als oock op de nominatie, hij kreech een letter om te blieven
188
en electeur te... , en had hij het heele werck ahn Bourum kunnen verkerven; dit
iss de tweede mahl dat Jacob Stevens booven quam, den eersten dach als gesworen
gemeinte en den lesten, daeruyt kan men sien dat de voorsichticheit goedt iss,
wandt hadden sie Jacob Stevens niet opgeset als op de nominatie, soo hadde hij
eleceteur geweest en het geheele werck kunnen in disordre brenghen; dahrom moet
op alle dinghen wel letten en ooverdencken, jae tot op de kleinste, wandt een kleine
saeck, die u onvoordacht voorkompt, kan u groote brabbeling en verandering en
moite geven. - Potter iss heel sieck en beklaecht nu sehr, dat hij versuymt heeft niet
te nachtmahl te gaen, dahrom moet men toesien, als men tijt heeft, dat men die niet
versuymt, en als ghij de stemme des Heeren hoort, dat ghij se niet versuymt en
Goodess geboden niet veracht; dat geschiet veul, dat lyden dat op haer dootbedde
beklaegen; juffer Tjessens saliger beklaechde het oock.
2/12 jannuarii sondach.

[348]
Il ne fault pas estre exampt de crime, mais aussy pas donner ombrage de blasme.
- La raison et le temps emportent tout douleur. - Cleon disoit que celuy despouille
le personnage d'amy qui soustient celuy de juge. - Celuy qui achepte en gros, revend
en destaill. - Tout ceulx qui sont tes ennemis, vouldroyent bien qu'il leur fust permis
d'estre criminels de ceste sorte. - Dat de deucht in de daet gelegen is en die als
begraven blieft, soolang sie sonder oefening is. - Le craindre de peur de le mespriser.
- L'aimer de peur de le fuir. - Cum tibi displiceat rerum fortuna tuarum. - Alterius
specta que sis discrimine pejus. - Elvidius Priscus est celuy qu ‘encores qu’ Antigone
188

Hier ontbreekt een woord: zijn?
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viendray et y venant, je diray aussy librement mon advis. Que peult-on faire à celuy
qui ne craingt point la mort. - L'aimant desire d'estre aimé; pour estre aimé, il se
fault rendre aggréable ou aimable, pour se rendre/estre aimable, il fault estre honnest
homme. - Intérest, gloire, affection. - Flatteri, complésance, galanteri. - Dissimuler
est un vice cervile et fort proche à la desleaute. - La necessité est un grand maistre,
qui faict devenir amis ceulx qui auparavant estoyent mortels ennemis. - Aime
toy-mesme et aime les aultres pour l'amour de toy. - Le contentement d'une condition
mediocre, voire petite est un inestimable thrésor.

[349]
Il n'y a rien de plus exellant, rien de plus beau que la vertu; tout que se faict par son
comancement, est bon, et il est désirable. - La grandeur de courage et la constance
est en cela, de laquelle la patience, la tolérance, la souffrance sont comme branches,
la prudance y est aussy sans lequel on ne peult pandre aulquun bon conseil, elle
te persuade d'andurer vertueusement ce que tu ne peux éviter. - Tout ce que faict
honorablement, une seule vertu le faict, mais c'est par advis de conseil et de la
raison. - L'homme est composé de deux parties, l'une est irresonnable, c'est elle
qui peult santir les morsures, bruslures, douleurs, l'aultre raisonnable est celle qui
ne s'ébranle jamais de ses opinions, qui est hors de toutte crainte, qui est indomptée.
- Mettons paine que tout le temps soit à nous, mais elle ne sera à nous, si nous ne
commencons d'estre à nous-mesmes, ce sera quand nous aurons mis touttes nos
affections soubs le pied et soubs notre obéissance, et que pourons dire, j'ay vaincu,
mais non les Mède et les Perses etc., mais l'avarice, l'ambition et crainte de la mort,
lequel a vaincu les vainceurs de tout le monde. - La sobriété, la tempérance, patience
aux adversitez sont le chemins pour monter au ciel. - Il n'y a qu'un seul bien, c'est
la vertu, et certainemant il n'y en a sans la vertu.

[352]
De compagnie te peerde soucken op te holden, om tijt te gewinnen, dat de heeren
gedeputeerden niet eens kunnen worden om die te vergeven, en tot dien einde Haer
Edelmogende drie edelluyden voor te slaen, daer die heeren die de correspondentie
mit malckander hebben, niet toe sullen geinclineert sijn om de compagnie aen een
van die te vergeven, joncker Humalda, Tjerd Aluva, Eissinga, om tijt te gewinnen
en occasie te hebben de vier caemers daeroover te schrieven off te spreecken, om
op het pretexst van S.H. laeste teyckening de compagnie nae S.H. meinung te
vergeven. - Ick heb die van Franicker laeten belooven, dat dit het laetste mahl soude
sijn dat se mij haere stemmen souden presenteren, wandt ick mij mit die cuperi niet
kan ofte mach moeyen, dahrom kan ick mij der niet mehr in sien laeten. - Jongstal
heeft dat geweten, heeft de magistraet op die belofte ahngesproocken, die hem die
stemmen hebben gegeven, want U.E. die weten wat credijt een raetsheer heeft in
dese provintie. - 't Wass mij vergeten, dahrom heb ick U.E. yet geseit van de helfte,
mahr het iss al gedaen geweest ehr ick in'dt landt ben gekomen. - Jongstal die
vraechde mij daernae uyt beleeftheit en Haeren oock, en hadden het papier al in
de sack; dahrom ben ick er heel buyten.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

477

[353]
En parlant considère-toy
A qui tu parles et de quoy
Où, en quel lieu et en quel temps
Ainsi parlent les sages gens
Den ijver van een papist
't Goet leeven van een menist
De leere van een calvenist
Maecken tsaemen een recht Christ
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[Dagboek 1648]
Anno 1648

[0]
Te noteren, datter noch yet mit Casembroot te vereffenen iss, Jan Lipping en Van
Royen, die mij noch elck gelt schuldich sijn. - Mijn reeckening iss den 27 januarii/6
februarii gesloten en geteyckendt 1648. Een keunincksken den beck en voeten
affgesneden en dan klein gehact en in een glass Spaensche wijn gedaen en
1
uytgedroncken, iss heel goet voor het graeveel en dickwils geprobeert, den 13/23
november 1648.

[1]
1. Dat de heere stadtholder de heeren volmachten behoorlijcke respect ende
ghehoorsaemheit sal leesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vangen
strijdende tegens de vrijheit ende souvereineteit van dien lande. - 2. Dat hij de
gereformeerde religie sal mainteneren, die op de Sinode van Dordrecht is
gearresteert. - 3. Dat hij mit de heeren gedeputeerden sal meinteneren ende
onderholden, defenderen des lants privilegiën, wetten en ordonnantiën. - 4. Dat hij
mit de heeren gedeputeerden goede acht sal hebben op de schantzen, forten buyten
en binnen de provintie. - 5. Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen sal
vergeven alle chargiën die vacant sijn, uytgenomen die sich de heeren [volmachten]
hebben gereserveert.

[2]
6. In 't legher sal de heere stadtholder de vacante plaetsen vergeven, ingeboorne
den uytheemschen voortreckende. - 7. Sall sich reguleren nae de instructie van de
heeren gedeputeerden, sooveul desselfs persoon aengaet, en onderholden voorall
het 33. point, dat luyt dat de stadtholder gheen compagnie mach verleggen sonder
weten van de heeren gedeputeerden. - 8. Sall sich hebben te reguleren nae de
instructie van de raetsheeren, soeveul sijn persoon betreft. - 9. Sal gheen
gouvernement ofte commandement vergeven sonder weten van de gedeputeerden.
- 10. Sall gheen landt mooghen coopen in de provintie. - 11. Sall gheen survivantie
ofte transport moghen versoecken, op wie dat het sie. - 12. Sall gheen nieuwe
versoeck moghen doen als hetgene hij hier gesworen heeft.

[9]
2

1648. - januarius 31. - 1/11 jannuarii saterdach tweemael in de kerck geweest. - In
't boeck van anno 1647 heb ick geschreven, hoe [de] raetsbestelling toegaet van
1
2

Graeveel: nierstenen.
Zie voor een uitgebreide notitie dd. 1/11 januari hiervóór 1647, pagina [331] en [332].
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Lewarden, die dit jaer weder still iss afgelopen, sonder de wachten te verdubbelen,
doch wel toegesien, opdatter gheen ongeluck en kome door naelaticheit en al te
3
grooten seeckerheit, daer de doleanciers wel op souden sondigen . 't Is beter voor
te komen als voorgekomen te worden. - Potter iss heel sieck, beklaecht niet te
nachtmael sijnde geweest.
2/12 sondach tweemahl in de kerck geweest. Mit officiren en den heer van Amelant
gegeten. - Om de stadt gewandelt, bij juffer Burmania geweest, dahr juffers wahren.
- Mij wierdt van het transport van Potters compagni twe-, driemahl gesproocken. Mit Herema, Haren gegeten.

3

Zie hiervóór 1646, noot 170, pagina [263] en 1647, noot 1, pagina [25].
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3/13 maendach mij laeten schilderen. Mit De Geest en Maré gegeten; de heer van
Amelant schickte mij twe peerden. - De heer Jongstal seyd hij ginck in Het Bildt
seecker en vast en verseeckerde mij van sijn dienst en vruntschap. Ick riedt hem
aff gheen menist in de stemmen te brenghen, maer alles voorsichtich te doen en
ruym te seilen. - Viersen bedanckte mij, dat ick sijn schoonvaeder [Bruyn Gijsberts
4
Geersema] had burgemeester te Harlingen gemaeckt, wass heel beleeft. Ick seyde
mij oock van die menist op 't Bildt; ick hielt mij off ick het niet wost en seyde, ick
soude bliede sijn tegens yemantz te kuypen die soo een misslach wilde doen. - Hij
seyde mij hoe Bicker en De Graef soo nae neefen sijn en dubbelt door en in
malckanderen getraut sijn en de regering gantz aen [10] haer handt hebben en de
heele vroetschap; den heer van de Purmer sal nu burgemeester worden; sie sijn
alle armyniaens, gaen all te nachtmahl; veul armyniaenen worden papist
5
t'Amsterdam . - Alleen gegeten mit Maré; seit dat hij in 't geringste gheen quaet van
mij hoort spreecken, noch in het eene noch in het ander, 'twelck een groot geluck
voor mijn iss, want mijne vianden, kosten se yetwess vinden, sie solden blijde sijn
en verswieghen het niet en brenghen het aen den dach, doen der niet off, maer
souder geweldich mit additie en leugens derbij speulen. Omdat ick dat weet, moet
ick mij des te meerder wachten, leven voorsichtich mit alle werelt, trauwen niemantz
te veul, want die u vrundt iss, kan u viandt worden, en hebt ghij u dan te veul
geangageert, die brenckt het dan wel uyt en kan u veul schaede doen. Daerom leeft
beleeft mit alle werelt en holdt u ingetogen, spreeckt weinich, besonder qualijck van
yemantz ofte schabieuse saecken, daer questie uyt ontstaen kan, bedwinckt uselfs,
als sijn het u vianden, laet het niet blijcken, spreeckt er weinich off en duyt alle ding
ten besten, toont oft ghij der niet of wist en verwondert u van sulcke en diergelijcke
dinghen, weest alletijt verheucht oover yemantz geluck en bedroeft oover yemantz
ongeluck, leeft soo in u kabinet, of het alle werelt sach, soo sult ghij wel leven,
niemantz sal yet te seggen hebben en ghij sult mit een vrij gemoet wandelen voor
de menschen, doch besonder voor Godt, die alless siet en die men niet kan
bedriegen en die wil dat wij heilich en gerecht leven, heilich tegens hem en gerecht
tegens onse naesten, waerdoor de wet en de twe taefelen onderholden sal worden,
6
de 4 eerste en de 6 laeste geboden ; dahrom siet wel toe al wat ghij aenvanckt,
bedenckt het einde soowel geestelijck als weltelijck en ghij sult wel leeven. Mijne
peerden gesien.

[11]
4/14 dingsdach mijn peerden gewandelt om de wal. Om tien uir nae Sexbirum
gereden; daer gegeten en mit de oude vrau Ebinga lang gepraet, de heer van
Amelantz peertjen gereden, dat wel en lang liep. - Dess avontz mit Jongstal gegeten;
sijn vrau wass quaet, Sophike wass lustich en beleeft, civijl tegen mij, sprack van
het landt, knyen. - Jongstal begost droncken te worden; hij seyde mij, hoe dat
Haringsma mit Widefelt hadden woorden gehadt om mijnentwil; wie bleven tot twaelf
uir.

4
5
6

Ick: lees hij.
Zie voor arminianen de noten 69, pagina [132] en 85, pagina [158]. Willem Frederik werd
gezien als een zeer precies calvinist (‘te hart geux’), zie hierna pagina [16].
De eerste en tweede tafel der tien geboden betreffende het kerkelijk en wereldlijk gezag.
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5/15 woensdach in de kerck geweest; het hooft deed mij wehe. - Widefelt seyde
mij, hoe dat Haringsma op mij en mijn broeder gekeven had, en dahrover kregen
se woorden, heeteden malckander liegen en wahren heel quaet. - Mit Jongstal, Unia
gegeten, doch ick kost niet, het hooft deedt mij wee; Jongstal sprack weder, hoe hij
op Het Bildt soo seecker ginck. Swaelve wass bij mij om het pensionarissampt. Boelema de assessor quam oock om het pensionaerissampt van Liewarden. - Met
mijn peerden nae den eeten rijden wandelen; mit Widefelt, Frentz, Glins verkeren
gespeult. - Aisma recomandeerde mij sijn neef tot edelman. - Wel gegeten desen
avont.
6/16 donderdach mijn peerden gewandelt; Ytsma wass bij mij om de secretari,
Gabbama oock. - Alleen gegeten. - Douwe Alua heeft mij geschreven.

[12]
Mijn bottelier iss te nacht gestorven. - Griffir Glinstra bij mij geweest om sijn broeders
saeck te recomanderen tot gedeputeerde en om die heeren bijeen te holden van
de correspondentie. - Ytsma bij mij geweest om een brief aen de Staeten,
recomandeerde sijn swagher tot secretarius, seyde dat Hessel Roorda van Eissinga
[en] Haringsma Botnia hadden willen van Ulb Aluva aftrecken, doch hij had niet
gewilt. - Ulb Aluva gesproocken, doch hij wil niet tot de teykeninge komen, sodat
ick niet sie hoe dat werck aff sal loopen, en kompt het tot op den landsdach, soo
7
wil het een grouwelijcke cuyperie geven in Oostrego, Westrego . - Alleen gegeten
mit Maré.
7/17 vrijdach Ytsma bij mij geweest vanweghen de secretari. - In de kerck geweest.
- Haringsma heeft Botnia aengeweest om tegens Ulb Alua te gaen, doch hij wilde
niet, en daer waeren noch twe Eissingaen bij. - Op het Collegie geweest, en sijn de
heeren gedeputeerden verschreven tegens den 17/27 om hier te wesen. - Mit officiren
gegeten. - Jongstal seyd dat hij vast in Het Bildt ginck, doch was hij noch all bang;
hij seyde dat Swartzemburch oock tegens hem ginck; de menist staet aff, en sal de
secretaris [Albertus van Wijngaerden] volmacht wesen. - Vringer seyd dat Haringsma
wass noch quaet, maer het soud wel beteren. - Wiglius badt mij te gevaeder van
sijn kindt. - Nijs die acte laeten sien, van Ytsma, Bourum geteickent. - Alleen gegeten.
- Bourum quam bij mij, wass heel mit de secretari [13] verlegen en wost niet waer
sich te keren, woude wel Walteri en Gabbama laeten vaeren en nemen den derden,
wil eens alles reformeren in de magistraet en de secretari, aleer die vergeven wort,
badt mij ick solde Ytsma dat oock seggen. - Hottinga wass niet wel tevreden, dat
Sicksma geen grietman bleef, en wold Botnia niet hebben. - Widefelt seit dat
secretaris Scheltinga heeft hem geseit, dat Fockens nu tevreeden iss mit de
teyckening van de twede acte van Ulb Aluva en dat hij daerop de grieteniën
[Baarderadeel en Schoterland] wel wil afdoen.
8/18 jannuarii saterdach heb ick niet gereden, maer yet aen de heer André
geschreven, geschickt. - Klinckebijl bedanckte heel seer mit veul woorden en seer
groote presentatie van dienst, dat ick hem heb burgemeester gemaeckt tot Harlingen.
- Mit catolijcke edelluyden gegeten. Jongstal seyde mij Unia had geseit ick had
Tjalling Eissinga eerst geraeden sich tegen Bourum te stellen en tegen de regering
van de stadt Lewarden en had hem bedrogen, daernae recht tegen hem aengegaen,
om hem te onderdrucken en
7

Zie hiervóór 1647, noot 12, pagina [47]. Zonder verbintenis was de vrees voor gekuip op de
landdag groot.
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terneder te brengen, maer daer iss niet een waer woort ahn; contrari, Eissinga seyde
mij verleden jaer hij docht dat het mijn wil wass en genegentheit. Ick seyde, mijnheer,
hadt ghij het mij gevraecht, ick soude het u geseit hebben; hij sprack oock van
Haringsma, en Unia iss soo geck, dat hij sich imagineert dat hij credijt bij die heeft
en daerom credijt bij mij verliest, doch hij heeft het noit gehadt. - Jongstal gaet vast
op Het Bildt, als hij seit. - Des avontz gespeult. Ockinga recomandeerde mij sijn
knecht tot bottelir. - Imminga quam speulen, een loss mensch. - Had ick tegen
Bourum geweest, ick had hem gheen gedeputeerde gemaeckt.

[14]
Eissinga iss heel bitsich tegens mij en andere volgen hem dahrinne, doch patientie,
doet wel en vreest niemandt.
9/19 sondach tweemael in de kerck geweest. D'oude Haeren en officiren bij mij
gegeten. Haeren seyde dat hij meint op Het Bildt vast te gaen. Ytsma seyd dat
Bruinsma noch niet wil afstandt doen van de compagnie, dat hij Klinckebijl wil en
kan raetsheer maecken; Grovestein sal het niet hebben, seit hij. - Den ghehelen
namiddach gelesen, geschreven; des avontz gantz niet gegeten, gepraet.
10/20 jannuarii maendach mijne brieven terecht geleit in het fraye cantoirken. Den heelen voormiddach gelesen. - Alleen gegeten mit Maré. - Naemiddach weder
gelesen. Jitsma bij mij geweest, seyde dat de brieven wech waeren nae de heeren
gedeputeerden. - Bourum en de andere burgemeesters sullen morgen bij den
anderen komen. - Mit Maré gegeten. Ick heb een nieuwe bottelier bekomen. - Mijn
peerden gesien; een iss noch kranck.
11/21 jannuarii dingsdach te peerde gewandelt. - Mit Haeren en Hemmema
gegeten. Nae den eeten om de stadt gewandelt. - Joost van Voorn van Harlingen
quam bij mij, bedanckte mij, dat ick hem had schepen gemaeckt, wass sesmael in
de ooverschriving geweest als burgemeester, doch hij wass noit daertoe verkosen,
'twelck hem leet was geweest, doch hij wost wel ick kost alle werelt niet tegelijck
helpen. Ick: ick verseecker u, ick haet u niet en dat omdat ick u niet kende, en daeruyt
kundt ghij het nemen, want men kan niemantz haeten, of men moet de man kennen,
maer der quaemen andere luyden alletijt van kennis, [15] neffens u en dan oock
veul recomandatiën, soodat ick het niet kost teweghe brengen. - Hij seid dat Keth
heel sijn credijt verliest door sijne dobbelheit en valsche streecken, door hem en
De Gavre nu gebruict. Gheen goede brieven van Dietz gekregen. - Uyt Den Haghe
veul brieven gekregen. - Mit Maré gegeten.
12/22 jannuarii woensdach ben ick in de kerck geweest. - De knecht van den
8
holtfester [Gemme Laes van Burmania] heeft sich in de gewaldigers huys selfs
ingestelt. - Mit Unia en officiers gegeten. - Gelesen, geschreven aen Korck, Spie.
Bij juffer Hania geweest. - Mit Snabel gegeten.
13/23 donderdach. - Haeren begost aen Het Bildt te twiefelen en vreesde dat
Boschhuysen booven soude komen. - Hij vreesde dat een menist hem soude
bedrigen, en Marcelis Govertz oock. - Ick heb gantz alleen gegeten. Gelesen. Ytsma iss bij mij geweest, seide mij dat vijf uyt de magistraet waeren geordonneert
om de secretaris en

8
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de baumeesters instructie door te sijn [zien] en te reformeren, omdat se beyde in
disordre waeren geraeckt. Hij seyde dat Bruinsma noch alleffen eens gesint bleef,
wold de compagnie niet afstaen, recommandeerde mij Gabbema tot secretaris. Ick heb alleen gegeten, mijn peerden gesien.
14/24 vrijdach in de kerck geweest. Mit officiren gegeten en die Fransman van
monsieur d'Harpagon. - Marcelis Govertz heeft Jongstal bedrogen, heeft Viersen
de stemme gegeven.

[16]
Nae Den Haech en Munster geschreven. - Gelesen, bij de oude Haeren geweest,
daer des avontz gegeten, wahr de tijding quam, dat Potter storf; Pijcke een brief
gegeven, die se in de moff stack en bewaerde se en wass wel tevreden en beleeft.
15/25 jannuarii saterdach heb ick mijn peerden gereden wandelen. - Loo sprack
mij om de lieutenant-collonelsplaetz aen. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. Andla
had geseit ick wass te hart geux. Juffer Juckema in onse kerck geweest te Sneeck.
- Wydefelt sprack om de majoorplaetz. - Ick seyd in Unia presentie dat het schelmen
wahren die yemantz wat achter de rug seyden in herbergen ofte op de merckt en
dorsten het niet doen in presentie; hij wost wel wat ick daermede seggen wilde. Mit Loo en edelluyden, André gespeult. - Walta quam bij mij, keef seer op Pau,
Mengerswijck, Mateness, dat se buyten Vranckrijck wilden teyckenen en den vrede
sluyten, en wolde extraordinariss middelen gebruycken om die drie, vier van
Amsterdam, Hoorn, Medenblyck en andere steden van Hollandt die den vrede soo
drijven, voor te komen en te beletten dat se in haer quaet voornemen niet
voortgingen, oft door S.H. en de ses provintiën mit de ses steden die in Hollandt
goedt sijn, ofte noch andere en hardere middelen, en waeren wij goede vrunden,
omdat wij van één opinie sijn, niet buyten Vranckrijck te sluyten oftewel gantz geen
vrede te maecken, omdat men Spagniën niet kan trauwen. - Mit die heeren die
speulden, gegeten.
16/26 sondach twemael in de kerck geweest. Walta adt dess middachs bij mij. Heerema sprack mij om de majoorsplaetz aen. - Vringer seyde dat Imminga en hij
souden voorseecker volmacht worden in Hottinga griteni. Bij juffer Burmania geweest,
daer de andere juffers waeren. [17] Desen avont niet gegeten.
17/27 jannuarii maendach iss Piter Dionisius [Loomaers] bij mij geweest, bedanckte
mij dat hij burgemeester wass geworden, seid dat hij anno 1635 wass volmacht
9
geweest en het ongelijck dat se aen de ontfanger Bootsma gedaen hadden. - Seyd
dat Dockum meer en meer aennam alle daech, oock in de verpachtinge. - Glinstra
wass bij mij om de cuyperi van Westrego, wass bang voor Ulb Aluva, dat hij mit
Hottinga weder soud gaen. - Seyd dat Grovesteins de gritman soud volmacht sijn
mit een bisitter. - Cornel Alua quam van Aurick, vertelde sijn questie tuschen
Ehrentruyter en hem om het huys te Embden. - Jongstal meint dat hij vast gaet, seit
13 stemmen tegen elf te hebben en meint dat se in die questiën tuschen Bruin
Gisbert en de secretaris van Het Bildt noch sullen goede kans hebben en dat het
Haeringsma niet sal kunnen afdoen, wandt hij staet maeck op Saeckama, Glinstra,
Yepema, André, Walteri. - Heel alleen

9

Bootsma was in 1635 door de Staten van Friesland ontheven van zijn functie van
ontvanger-generaal. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, IV, 4-5.
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gegeten, de Munsterse en andere brieven gelesen. - Ulb Alua bij mij geweest, soeckt
de compagni van Potter nu op Siksma te hebben, wol oock geerne de majorplaetz
op Sickxma hebben. Wold mij niet seggen, wy hij volmacht woude maecken in
Wonseraedeel, alsoock in Hennaderadel. - Gelesen en geschreven. - Een
burgemeester van Boolswert mit Oostervelt quam mij bedancken, dat ick hem had
burgemeester gemaeckt. - Mit Maré gegeten.
18/28 dingsdach iss cornel [Hessel Meckema van Aylva] en de gritman Aluva bij
mij geweest, klaechden oover Ulb Aluva, dat hij sich niet verclaeren wilde, op wy
dat hij gaen wilde voor het volmachtampt in Baerderadeel; resolveerden Botnia te
laeten cuypen om volmacht te worden in die griteni. - Seyden oock dat Eissinga van
Rad soud ammeraliteit worden en Swartzemburch staet-general, doch ick gelooff
en vreese dat het dan all effenwel op Carel Roorda sal gaen en blieven; de tijt sal
het lehren. Anders had het ander beter geweest, wandt die solde weinich in Den
[18] Haech geweest hebben, doch de tijt sall alless lehren. - Baerdt seyde mij, dat
se in de Wolden cuypten tegens Fockens en Scheltinga, begeerde, ick soude Hauma
de compagnie van Potter geven. - Mit den rector, conrector en schoolmeesters
gegeten. - Burmania liet mij bidden om den soldaet weder loss te laeten gaen. Gemnich bij mij geweest, om een veendel voor Sageman te hebbe. - Widefelt, die
seit dat Sjouck Burmania meint, dat Grovesteins Sicco volmacht sal worden in Ulb
10
Aluva griteni. - Sicksma wilde major sijn van Dauwe Alua regiment; vinde het niet
goed. - Sjouck Burmania wost noch niet, hoe de saecken stonden in Westrego, en
wass heel mit het werck verlegen. - Unia gepraet van sijn gelt van juffer Orion en
van de sterfelijckheit. - Gelesen, alleen gegeten. - Mijn peerden gesien.
19/29 jannuarii woensdach in de kerck geweest. - Botnia wees mij de stemmen
van Ulb Aluva en seyde mij, dat hij nu verseecker volmacht wass. - Botnia beloofde
mij Grovesteins raetsheer te maecken en voortz all wat hij doen kost tot mijn dienst,
daer solde hij niet aen manckeren, om mij in alless te gelieven en te volgen. - Hij
seyde dat Tomae eens raetsheer iss geweest een halve nacht, doch daernae
veranderden de heeren van Westrego. - Ulb Aluva en Burmania wouden den docter
Royer hebben. Hij vraecht Haeringsma niet met allen, sal meer op Dauwe Alua sien
als op iemantz. - Widefelt seyde dat Douwe Alua had hem belooft, sooveul aen hem
wass, de majorplaetz. - Het process van 't Bildt wass gisteren niet afgedaen, maer
sal vandage dienen. - Het iss om elf uir mit eenparige stemmen afgedaen, en most
Haringsma oock soo stemmen, omdat hij sach dat hij gheen kans kost maecken. Mit doctor Wijckel gepraet; meint dat sijn broeder sal volmacht worden. - Mit cornel
Alua en officiren gegeten.

[19]
Jongstal seyde mij, dat Haeren soo bliede wass en vermaeckt mit het werck van
Het Bildt, maeckte een comparatie van hem en van Boschuysen, hij wass prins
Wilhelm en Boschuysen coninck Philips van Hispaniën. - Bouritius seyde sijn oom
Hillema soud volmacht sijn. - Hans Lijckelma bij mij geweest, wass welgesint, wass
gereet om de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] te vergeven. - Fockens oock,

10
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klaechde oover Teyens, dat hij soo tegens hem cuypte, wolde noch hebben dat Ulb
Aluva teyckende. - Bij Hemmema wat gepraet. - Widefelt seit heel 2Oostrego op
sijn sijde te hebben, soeck mij om de heeren van de steden.
20/30 jannuarii donderdach heb ick mijne peerden om de stadt gewandelt. Fockens en Haersma waeren bij mij, seyden dat Ulb Alua de griteniën nu mit wil
vergeven, en sullen oover 10 of 12 daeghen weder bij mij kommen. - Fockens seyde
sijn vaeder had het gedeputeerschap geresigneert buyten weten der heeren van
Zevenwolden, had alleen aen de heeren gedeputeerden geschreven, dat hij het
resigneerde. - Walteri sprack voor Widefelt tot major te sijn. Ick seyde, ick heb mij
noch niet verklaert, omdat men mit mijn naem niet soud omlopen op de marckt en
in herbergen en seggen, dat heeft Sijn Excellentie geseit, wandt den eenen vraecht
hier, wat seit de graeff, de ander dahr, en onder dat vraeghen soo wordt mijn naem
ooverall gebruickt, doch ick seyde hem alles soude wel gaen. Ick liet hem selfs
arbeyden, opdat hij het op mij niet liet aenkomen en dat de edelluyden dan seyden,
ick hielp mijn volck alleene ende all vreemden, maer als sie edelluyden het selfs
doen, dan iss het well gedaen; exempel aen André, Boschuysen, Swartzemburch.
- Walteri seyde, yemantz die 10 of 12 jaer hier gewoont heeft en getraut, die wordt
voor gheen vreemde, maer een ingesetenen geholden, 'twelck goedt voor Simonides
11
iss .

[20]
Mit Herema, Haeren gegeten, en reedt ick nae Wirdum bij Imminga, en wahren den
heelen dach lustich; Imminga seyde sijn vaeder wass gedeputeerde geweest ten
tijde des coninckx en had hij curagieux geweest, het soude soo licht niet tot de
verandering gekomen sijn. Avontz mit Herema gegeten.
21/31 jannuarii vrijdach in de kerck geweest. - Tjalling Eissinga van de Raerdt bij
mij geweest, doch sprack niet van de regering, alleen van Ulb Alua lichtveerdicheit.
- Alleen gegeten met Maré. - In mijn hoff gewandelt mit doctor Wijckel, die nae de
griteni ginck, sprack van de co[h]yren en presenteerde mij sijn dienst. - Doctor Andla
quam bij mij, seyde mij en verseeckerde mij, dat hij mit sijn stemme op Sicco
Grovestein wilde gaen om hem raetsheer te maecken. Wost noch niet hoe het in
Westrego gaen soude, wolde wel yetwess van mij ghehoort hebben, doch ick en
seide het hem niets van hetgene ick wost, wass mij genoech ahn sijn belofte, en
seyde hij soude tegens Swartzemburch gaen in die saeck. - Gelesen, alleen gegeten
12
mit Maré, mijn peerden gesien, en wierdt de jonge Landtgraeff oock kranck. Ytsma bij mij geweest om de secretari en om een Schotz veendrichs will.
22 jannuarii/1 februarii saterdach heb ick mijn peerden gewandelt. - Mit catolijcke
edelluyden gegeten. - Boschuysen quam bij mij, seyde hij hadden 13 stemmen en
ginck nae Het Bildt. - Ick speulde verkeeren mit raetheeren Scheltinga, Saeckama,
Ockinga, en waeren vrolijck.
11

12

Volgens resolutie van 1627 werd een vreemdeling die twintig jaar achterelkaar in Friesland
had gewoond en daar begoedigd was, met een Fries gelijkgesteld. Degene die met een Friese
vrouw was getrouwd, werd vanaf het moment van zijn huwelijk voor genaturaliseerd gehouden.
In 1673 werd de periode van residentie in Friesland verminderd tot tien jaar. Bovendien werd
toen bepaald dat degene die met een Friese vrouw trouwde, pas na vijf jaar voor
genaturaliseerd werd gehouden. Sickenga, Het Hof van Friesland, 30. De informatie van
Walteri lijkt dus niet te kloppen.
Een paard van Willem Frederik.
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[21]
23 jannuarii/2 februarii sondach heeft mij Andla nochmahls belooft tegens
Swartzemburchs danck Grovestein raetzheer te maecken, vraechde nochmahls
hoe het in Westrego soude afflopen, doch hij wil toekomende jaer in de Raedt van
Staet sijn vanweghen de steden. In de kerck geweest. - Mit de heer Walta en eenighe
officiers gegeten, en wass wel tevreeden. - In de kerck geweest. - Bij juffer Hannia
geweest, bij andere geselschap. - Alleen gegeten.
24 jannuarii/3 februarii maendach mijn reeckeninge begonnen aff te doen. - Op
Potters begraffenis geweest; ick maecke Haringsma een diepe reverentie, weet niet
of het yemantz gemerckt heeft. - Mit eenighe officiren gegeten en vrolijck geweest.
Walta die pratede geheel lossjes van Haringsma; ick seyde niets als verwonderde
mij, seyde dat hij geen landt in de griteni van Franickeradeel had en dat hij op
onbehoorlijcke manir wass volmacht geworden en onder den procureur-general
[Wibrandus Geldorpius] had gestaen. - Bourum bij mij geweest en wil op Gabbama
niet ghaen; dunckt mij hij wolde geerne op den derden ghaen, mischien wel op
Bellanus, als ick het hem wilde raeden, doch ick heb Ytsma belooft, sal hem woordt
houden te recomanderen. - Baerdt quam bij mij, woud aen Axma niet tot de ontfang,
noch aen Walrich oock niet, wil noch mit mij spreecken. - Bruin Gysbertz lang bij
mij geweest. - Glinstra had gheen goedt ooghe op Botnia en Ulb Alua. - Alleen
gegeten. - Bourum quam weder bij mij en hielt all deselfde discours om Gabbama
niet te willen hebben en op den derden te gaen.
25 jannuarii/4 februarii dingsdach heb ick mijn reeckeninge affgedaen en heb
bevonden dat het haest gelijck uytkompt, [22] en soude ick veul oover hebben, als
ick eens uyt de schulden wass, van de interessen ontslaegen, van de resterende
schulden, die tezaemen een groote suma bedraeghen, en isser voor ditmal te kort,
niet mehr als 700 gulden; dahrtegen heeft Casembroot, Van Royen, Jan Lipping
mij noch uyt te kehren, omdat se noch niet gereeckent hebben. N.B. - Ick moet op
alle dinghen genau sijn, wel mesnageren; so sal ick erdeur komen, doch in alles
mijn ehr bewahren; had ick toegesien dese 7 jaeren als ick nu doe, ick had all uyt
de schulden geweest, doch ick wass jonck en wost niet wat goedt oft schulden wass.
Mit schaeden en mit schanden wordt men wijs. Ick sal noch toesien en sijn [zien]
uyt de schulden te geraecken, soo het doenlijck iss. Alleen gegeten mit Andla, Maré.
Andla seyde dat Catrine Entes had geseit, als Sjouck Burmania niet mit Sijn
Excellencie gaet, soo sal hij van mij uytgetrommelt worden, als mijn soons knecht
nu laestemael. - Dien Fransman wass bij mij, seide dat die van de religie noch wel
in Vranckrijck stonden en men haer niet outrageerde ofte indracht dede. - Dominus
Hilarius bij mij geweest. - Raetsheer Ockinga wold mit gewelt Walrich ontfanger
hebben en, doe ick het hem niet beloven wilde, wass hij quaet en seyde in
haesticheit, patientie. Hij viel heel tegens de huysen van Burmania, Aisma en
Scheltinga uyt, oft die alles mosten hebben. - En dat men de adel most beneficeren.
Ick seyde, waerom wil Haringsma Tomae raetsheer maecken in Grovesteins plaetz.
[23] Doen wost hij niet te seggen; het iss een hoofdich mensch; hij veranderde wel
drie-, viermael van coleur uyt boosheit. - Hij sprack oock off Walta soude gritman
worden; ick seyd, neen, wandt Eissinga wil Walta selfs niet hebben, omdat hij de
grietsluyden al te seer soude quellen, doch brengt mij drie stemmen, ick sal de
vierde sijn, en gingen wie twe uiren soo praten, doch ick wolde hem nietz
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beloven, en ginck malcontent wech. - Gabbama om secretaris te wesen. - Desen
13
dach iss de stemming in alle de grieteniën geschiet in de dorpen tot volmachten .
- Alleen gegeten. - Mijn peerden gesien, en iss de Landtgraff heel kranck, sal
mischien oock sterven.
26 jannuarii/5 februarii woensdach in de kerck geweest. - D'aude Haeren seyde
mij, dat hij en de secretaris volmacht waeren, bedanckte mij voor de stemmen van
Franicker, verseeckerde mij van sijne vruntschap en dienst en dat hij niet soude
doen sonder mijne communicatie ofte goedtvinden. - Bourum seyde mij, dat Gabama
soud secretariss worden, doch hij most het pensionarissampt afstaen en volghen
in alles heel genau d'instructie die de magistraet voor de secretaris gemaeckt heeft,
en dat mosten se malckanderen eerst beloven. - Mit Sijts Roorda, Scheltema en
enighe officiren gepraet en lustich geweest, gegeten tezaemen. - Ytsma bij mij
geweest; ick seyde hem, dat Gabbama soud secretariss sijn, doch het
pensionarissampt most erof; hij quam der niet geerne aen, doch om vrede te holden,
so solde hij het doen. - Hij seyde mij Bourum had de secretari opgeholden, expres
om voor sijn dochters soontjen [François Jorritsma] een schrieverschap daeruyt te
haelen, [24] dat Ytsma had moeten teyckenen ende beloven aen Herman Herckess,
de burgemeester, hetwelcke ick noit van Bourum gedocht had. Jongstal bij mij
geweest, seit 13 stemmen tegen 10 te hebben, dat Marcelis Govertz voor Loo heeft
14
gestempt, doch geen cedul getoont ; ergo nihil. Hij verseeckerde mij van sijn dienst,
vruntschap. - Ick kreech een brieff, die seyde dat de heeren plenipotentiarisen van
desen staet hadden den vrede geslooten, geteyckent verleden donderdach den
20/30 jannuarii 1648 buyten de Francen, dat een vreembde en wonderlijcke saeck
iss, dat dit landt haeren ousten, besten allieerden soo verlaet; hoe het gelucken sall,
15
sall de tijt lehren . - Alleen gegeten, gewandelt; de Landtgraff, mijn beste peerdt,
iss gestorven.
27 jannuarii/6 februarii donderdach mijn reeckening geslooten en geteyckent ende
gantz geëffent. - Captein Haringsma bij mij geweest, seyde hoe Sjouck Burmania
soo lustich en doll wass geweest in sijn jeucht. - Gelesen, gewandelt in mijn hoff. Mit Maré gegeten. - Andla seyd noch dat hij op Grovestein wilde gaen als raetsheer,
wass verlegen mit de cuyperi, vreesde voor sijn ampt. - Grovesteins liet mij Jan Alua
brieff sien, dahr hij hem macht gaff om alless in sijnen naem vast te stellen en te
sluyten; hij verhaelde daer dicwils in dat hij niet buyten mij doen wilde [25] en wilde
liever buyten ampte sijn als buyten mij gaen. - Ick riedt Grovestein, dat sijn griteni
most sonder ampt blieven, geven alless ten besten, sijn [zien] maer de heeren te
veraccorderen, maecken Ulb Alua noch gedeputeerde. - Alleen gegeten, mijn
peerden gesien; noch een peerdt ister gestorven. - Sicksma volmach in Ulb Alua
griteni; hij heeft maer uytgestroit om het gedeputeerdeschap te resigneren, om de
edelluyden het cuypen te beletten in die

13
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Evenals in 1647 vindt ook in 1648 de stemming in de dorpen tot volmachten op 25 januari
plaats. Zie hiervóór 1647, noot 9, pagina [35].
De stemgerechtigde stemde zelf of door middel van een lastbrief. Deze lastbrief (‘cedul’)
moest worden ingediend door een stemgerechtigde of door een notaris. Zonder geldige
lastbrief geen geldige stem. Guibal, Democratie, 78.
Het vredesverdrag is op 30 januari 1648 gesloten. Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh,
VI, 502, 532-555.
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griteni, 'twelck een gauwe streeck iss, gelijck die van Marceliss Govertz, wandt die
heeft het oock tot op het lest still geholden.
28 jannuarii/7 februarii vrijdach in de kerck geweest. - Albert Loo bij mij geweest,
seyde mij dat de Staeten van Hollandt geweldich blijde wahren mit den vrede en
heel in haer schick, dat se nu de officiren wel souden hebben, die soo breed gingen
en soo rijck wahren, en geweldich reduceren, casseren, de compagniën selfs
betahlen, op 40 off 50 coppen brenghen en geweldich op de menage letten, de
ruyter op 40 peerden brenghen, en meinden sie alle jaer ses miljoen te profiteren
ahn militie, legerlasten, fortificatiën, magasijnen en extraordinariss officiren, die sie
alle willen afschaffen, soodat se geweldighe verandering souden maecken, oock
om de servicen in alle steden aff te schaffen. - Hij seyde verstaen te hebben dat se
in Vranckrijck soo ten achteren wahren als oyt geschiet iss en dat se het jaer '48 all
[26] ontfanghen hadden weghen den coninck en dat wel hondert dorpen leech
laeghen, dahr gheen menschen mehr kunnen woonen, omdat se soo sehr geplaecht
worden van de inposten en tollen, dahr het landt den koninck in vervalt; de edelluyden
16
sijn vrie van dat landt dat sie besitten , maer dat de bouren huyren, dat moet gelt
geven ahn den koninck. Geschreven ahn alle vrunden in Duytzlandt en Den Haech.
- Albert Loo adt met mij mit eenighe officiren. - Jongstal quam bij mij, seyde dat de
procuratie buyten dispuyt wass geteyckent op 't Bildt van monsieur Haeren. - Walta
klaechde, dat Bruinsma ahn Sicksma geschreven had als gritman, en wass heel
quaet. - Een burgemeester van Harlinghen woud den dijck en paelen bij Harlinghen
repareren, doch ick gaff hem dubieuse andtwoordt. - De jonge Nijs bij mij geweest,
om mij te versoecken om mit de juffers bij sijn suster vrolijck te wesen. - Ick ginck
bij de heer Haeren, adt daer, gaff Pijcke den tweden mael een brieff, en wass heel
cyvijl en discreet nevens mij, mit de knyen raeckende, en wahren wie vrolijck tot elf
uir.
29 jannuarii/8 februarii saterdach heb ick mijne peerden gereden en viel mit het
peerdt achteroover. - Ick adt mit catolijcke edelluyden. Naemiddachs speulde mit
Jongstal, Scheltinga, Beima, Andla, Herema, Hemmema, en waren heel vrolijck. Scheltinga liet mij een brief van de heer Donia lesen, drollich geschreven.

[27]
30 jannuarii/9 februarii sondach twemahl in de kerck geweest, bij juffer Alua, daer
juffers waeren; Pijcke den derde brieff gegeven. - Mit officiren gegeten des middachs.
- Avontz gantz niet gegeten.
31 jannuarii/10 februarii maendach is Glinstra bij mij geweest, toonde mij hoe se
de ampten hadden gedeelt, en hadden Ulb Aluva het gedeputeerde niet toegeleit;
ick seyde, wilt ghij vast gaen, soe moet ghij op Ulb Alua gaen; doet ghij dat niet,
soo sal Grovestein gheen raetsheer worden, en het gheehele werck sal te niet ghaen
en ghij sult gheen gedeputeerde worden. Tjalling Eissinga soon moet oock niet
17
hebben, off de vaeder kan gheen schoolarch worden; wilt ghij u saecken vast
stellen, soo moet soo ghaen, soo niet, soo krijcht ghij oock niet. - Hij seide, het wahr
soo goet, mahr Tjalling Eissinga will mit Ulb Alua niet te doen hebben; kan hij niet
lichten en swahren, soo kan hij niet regeren. Als men yet will hebben, soo moet men
die middelen ahn de handt
16
17

De Franse adel betaalde geen belasting.
Schoolarch: bestuurder van een Latijnse school.
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nehmen die men van doen heeft, off het kan niet geschieden; hij gaff mij gelijck en
woude het Tjalling Eissinga, Grovestein, Jan Alua seggen, raeden en vermaenen.
- Axma wass oock bij mij, seyde mij dat hij vreesde Ulb Alua soud gheen woordt
houden neffens Grovestein, doch hij Axma woud sijn woordt presteren. Hij wass
van mijn opinie, dat Ulb Alua Sixma soud gedeputeerde soecken te maecken, doch
wost niet mit wie; oock wost hij niet seeckers. Hij woud geerne ontfanger wesen.
Ick recomandeerde hem Grovestein tot raetsheer, 'twelck hij doen sal.

[28]
Hij seyde hoe de edelluyden en ingesetenen soo quaet sijn, dat Ulb Alua Sixma tot
volmacht heeft genomen en niemantz uyt de griteni [Wonseradeel]. - Mit Maré
gegeten. - De heer van Amelandt bij mij geweest. - Ick heb geschreven. - Ick ginck
om half vijff bij Jongstal, speulde daer mit Haeren, vrau Loo en de nichten; Pijcke
den 4 gegeven, wass cyvil mit de knyen; brocht haer thuys, gaff mij een lindt en
kustede. Sibilleke most mitgaen, en wass alless heel wel. - Gedanst tot 12 uir.
Haringsma seyde ick wass oorsaeck, dat Botnia op Hottinga wass gegaen.

[31]
Februarius 31 daghen. - 1/11 februarii dingsdach iss Sjourt Aluva bij mij geweest,
seyde mij eenighe questiën tusschen hem en den grietman [Sjoert Saeckema] en
18
soch naer recht. Ick seyde ick moet alless uyt de briefjes oordelen . - Collonel Aluva
seyde vier griteniën wahren te Dockum bijeen geweest en hadden de ampten
vastgeset, Carel Roorda gedeputeerde in sijn ooms [Abraham van Roorda] plaetz
en Humalda off Frans Eissinga staet-general, 'twelck mij heel wel geviel, en soud
een gewunst werck sijn, Dauwe Alua oock gedeputeerde, Tjalling Eissinga
ammeraliteit, Hessel Roorda, Aisma 't mindergetal, Saeckema raet van staet oft
reeckenkamer in Den Haech, Douma reeckenkamer in Vrieslandt, Frans Eissinga
of Humalda munstercommisaris. - Tjalling Eissinga van de Raerdt had in collonel
Alua en Haersma presentie gesecht, anno '46 of '47, wat bruyt ons die lytse
19
stadtholder . - Douwe Aluva hier en in Vranckrijck wel gevochten. Cornel Alua quam
mij seggen, dat Ulb Alua woud sijn stemme mede op heer Botnia geven als grietman
[van Baarderadeel], als Sicksma Potters compagnie hadde. - Fockens quam daernae,
seyde mij dat Ulb Alua hem selfs had geseit, als Sickma Potters compagnie heeft,
soo sal ick Botnia gritman helpen maecken. - Ytsma beloofde mij het bolwerck bij
mijn stal tot een hoff; ick sach het een goede plaetz. - Gantz alleen gegeten. - De
heer van Amelandt seyd mij, dat Zum in Den Haghe wass om het werck van
Amelandt.

[32]
18
19

Briefjes: stembriefjes.
Wat bruyt ons die lytse stadtholder: wat kan ons dat stadhoudertje schelen. Zie over deze
Friestalige passage: Breuker, ‘Oardel wurd Frysk út 'e pinne fan stedhälder Willem Freark’,
47.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

Geschreven. - Jongstal vraechde mij, mit wy hij gaen soude in de cuperi. Ick seyde,
mit Grovestein, Jan Alua, Tjalling Eissinga, 'twelck hij doen sal. - Mit Maré gegeten,
seyde dat Camstra soo quat op Saeckema wahren.
2/12 februarii woensdach is Ytsma bij mij geweest, beklaechde sich dat Ulb Alua
niet kost resolveren en soo achterhauwend wass, en seyde de heeren van de steden
van gheen saecken. - In de kerck geweest. - De major [Hans Botterwech] seyde mij
van de
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gauwicheit van de secretaris van Het Bildt en hoe hij soo gau wass en hoe Viersen
hem socht te ondercruypen en ongelijck te doen, waer hij kost. - Mit officiren gegeten.
- Jongstal sprack mij van de ligue in Westrego om vijf griteniën bijeen te krigen en
om te sien of se het vast kosten stellen. Hans Lijckelma sprack mij van de
correspondentie en versocht mij in vruntschap te blieven en woud alless mit affdoen.
- De jonge Nijs badt mij om bij sijn suster en het geselschap morgen te komen. Tjalling Eissinga van Marsum presenteerde mij sijn dienst en vrundtschap en seyde
hij soud alletijt mijn vrundt blieven, bedanckte mij, dat ick hem ahn Ulb Alua had
gerecomandeert om weder in de regering te komen, 'twelck hem weder wass geseit.
Ick seyde, mijnheer, wie willen niet veel complimenten maecken; ick ben u diener
geweest en dat sal ick alletijt blieven [33] en sal het toonen, als sich die occasie
presenteert. - Hij wil mit Ulb Alua niet gaen, mit Sjouck Burmania noch Hottinga; hij
haudt van Hessel Roorda niet noch Tjalling [Eisinga] van de Raerdt en seyd, sie
leggen mit Sjouck Burmania en Hottinga noch all onder de decke. - Mit Maré gegeten,
mijne peerden gesien; ick sach door een venster en wierdt wechgejaecht. - Om
neghen uir quam Jan Alua, Glinstra bij mij en lieten mij sien haere correspondentie,
die geteyckent wass van vier en een half gritenie, Tjalling Eissinga heel, Jan Alua
heel, Grovestein heel, Bildt heel, Botnia half; sochten mijn advyss om Axma, Andela
te hebben, 'twelck goedt vond. Gaeven mij de acte van de correspondentie in
bewahring en verseeckerden mij van haer vrundtschap en dat se in gheen ding
buyten mij souden gaen. Ick bedanckte haer en begeerde alless wel te mesnageren
willen. Sie hadden de offitiën en ampten oock vastgesett en bleven tot half elf.
3/13 donderdach. Gemmenich beklaechde sich oock, dat hem niet geseit wierdt
en dat Ulb Alua gister niet wass bij haer geweest, en wass swaerhooffdich. - Cornel
Alua seyde mij sie solden nu alless afdoen; ick seyde, ick vergeef de compagni niet,
off Ulb Alua moet se mit vergeven, want als die vergeven iss, sal hij mit onss gecken
en vergeven [34] de griteniën [Baarderadeel en Schoterland] niet, en dat iss mij
ongelegen; hij heeft soo dicwils mit onss gegeckt, hij sal het niet mehr doen; ick heb
daer geen lust mehr aen, en segt hem dat van mijnentweghen. Cornel Alua ginck
dahrmede henen. - Hans Lijckelma seyde ick dat oock en soude de compagni en
griteniën als morgen vergeven, doch Ulb Alua most erbij sijn en vergeven het in één
tijt en tegelijck. - Ick seyde het Ulb Alua selfs oock. - Haersma oock, die wass heel
wel daermit tevreden en vond goet, dat men tot morgen soude wachten; hij sprack
van sijn secretariss [Focke Fockens Eringa] revijs in proces; hij seyde oock dat Carel
Roorda soud gedeputeerde wesen. - Haubois seyd mij, dat hij volmacht wass, woud
geern gedeputeerde wesen, doch ick vond het niet goedt, alsoock van den ontfanck.
- Ich adt mit Herema en Une Roorda. - Andla woud teyckenen, als ick het hem riedt,
doch ick hielt mij daeruyt. - Ick ginck om de stadt, daernae bij Nijs, daer het
geselschap wass, dahr wij tot vier uir vrolijck waeren; Pijcke den 5 gegeven, heel
lanch gepraet, dicht bijeen geseten en de gniën door eenander, bedocht sich off
nam in bedenckinge om mij te schrieven. - Jongstal seyde mij, dat Andla geteyckent
had, en waeren nu in Westrego vijff griteniën. 4/14 vrijdach Ytsma en Gemmenich
bij mij geweest om de ampten vast te setten. Raetsheer Scheltinga om Axma den
ontfanck te doen hebben. - In de kerck geweest.
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- Op 't Collegie Botnia gritman gemaeckt, Scheltingaes griteni geconfirmeert, Sixma
captein, Ytsma het schrieverschap, Gemmenich het veendel, en deedt Ulb Alua
alless mede. - Mit officiren gegeten. - Botnia bedanckte mij, dat hij gritman wass
geworden, seyde dat ick er oorsaeck van wass, dat hij geavanceert [35] wass, en
dat hij daerom alletijt mijn vrundt en diener sijn soude in all voorvallende occasiën;
hij meinde Spronck te trecken tot sijn dienst en in toeckomde de gritenie te
disponeren nae sijn welgefallen, als hij Otto Herema, Walta of Ulb Alua kan krigen
op sijn handt. - Dauwe Alua bedanckte mij oock en seyd ick wass van alles oorsaeck,
dat Botnia gritman wass geworden, en daerom sold hij alletijt mijn vrundt en diener
sijn. Wadt Frans Eissinga belangt, die soude, seyde Dauwe Alua, aennemen het
staet-generalschap in Den Haghe in Roorda plaetz, 'twelck wel geluckt iss volgens
mijn directie ende 'tgene ick sochte. - Sjouck Burmania klaecht oover de jacht en
de disordre die daerin iss, sprack daernae van de cuyperie in Westrego, wass niet
wel tevreden, dat hij derbuyten wass en dat Grovesteins soude raetsheer worden,
'twelck hem heel tegens den borst iss, beklaechde sich oover Andla. - Haeren quam
bij mij, vreest dat haere correspondentie niet bestendich iss, omdat se gheen ses
griteniën sijn; hij wolde noch één hebben en dat Eissinga soon sijn ampt daertoe
solde gebruickt worden, om noch yemantz te trecken. - Hij seyde dat de Eissinga
so olde edelluyden niet waeren, en de overste lieutenant Eissinga had Grettinga tot
een vrauw, en sijn moeder [Lisck van Juwsma] wass een slechte vrau van Douay.

[36]
Ulb Alua bedanckte mij voor de compagni weghen Sickxma, sprack daer van de
correspondentie, doch ick antwoorde hem daer niet veul op, omdat hij mij voor desen
daer niet veul van gesproken had, en scheiden wij soo, sonder yet vast te setten;
ick sie wel dat het hem leet iss soo langsaem gegaen te hebben. - Alleen gegeten
mit Maré, die seyde dat Pieter Walta sehr keeff, dat Botnia wass gritman geworden,
wass heel ontstelt en voer heel hart tegens de heeren gedeputeerden en mij uyt.
5/15 februarii saterdach iss de heer Fockens bij mij geweest, bedanckte mij voor
sijn neeff [Daniel de Blocq van Scheltinga] te helpen gritman te maecken,
verseeckerde mij van sijn dienst en vruntschap. Recommandeerde Walrich tot
ontfangher. - Mijne peerden rijden wandelen om de stadt en het treckpadt langs,
burgemeester Ytsma gesproocken; bedanckte mij voor het schrieverschap en seyde
de magistrat soude mij dien hoff in 't bolwerck laeten maecken en toerichten. Bourum kindtskindt sal het schriverschap hebben. - Mit catolijcke edelluyden gegeten.
- Grovestein, Unne en Axma quaemen bij mij om den ontfanck, en dan wilde Axma
mit teykenen; ick seyde, het staet aen mij niet, maer bij de vier leeden, doch ick
mene hij [37] sal teyckenen. - De jonge Scheltinga de gritman bij mij geweest en
bedanckte mij, dat ick hem in de griteni [Schoterland] had gemeinteneert ende
gheholden, mit presentatie van sijn dienst ende vruntschap. Jongstal mit eenighe
raetsheren gespeult, Viersen, Scheltinga, Ockinga, die de partie van Walta heel
zeer voorstond, nu dat de heeren gedeputeerden niet kosten vergeven de griteniën,
doch ick geckte mit hem. - Widefelt seyde, Swartzemburch iss achter Andela
geweest, om hem te doen veranderen, doch hij blieft constandt. - En meindt hij dat
Axma sal teyckenen.
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6/16 februarii twemael in de kerck geweest. Gritman Grovesten seyde dat Axma
teyckenen will, en sie sullen hem den ontfanck geven. - Jeltinga versocht noch den
ontfanck. - Bij juffer Eissinga geweest, gedanst. Alleen gegeten; Maré seyde hoe
Walta soo quaet wass op Botnia en all soo quaet als hij op Sicksma iss geweest.
7/17 maendach. Hans Lijckelma wass gister bij mij sondach; ick bedanckte hem
dat hij de griteniën had helpen vergeven en het landt weder in rust gebrocht; hij
seyde hij solde noit buyten mij gaen, noch in 't eene of in 't ander, oock in de
procuratiën, begeerde ick solde hem mit in de correspondentie helpen, 'twelck ick
hem beloofde. - Hij seyde Fockens had gelt van het raetzheerschap genoten en
had de manir gemaeckt, oft hij gelott had.

[38]
De major Popma bij mij geweest, woud sijn vaeder geerne gedeputeerde hebben
dit jaer. - Jongstall seyde mij, dat Jacob Stevens wass buyten op Het Bildt geweest
uyt de naem van raetsheer Ockinga, Haeringsma, Saeckema, Van Swartzemburch,
Burmania en al de heeren en presenteerden de secretaris vierduysent gulden voor
sijn stemme en begeerden hij soude mit Ulb Alua en Hottinga gaen, en wass Jacob
Stevens hem heel hardt aen. - Ockinga gaet nu heel hardt mit Haringsma, Tomae
en Jacob Stevens, en suypen sich lustich vol. Ockinga wil sich nu recht tegens mij
20
banderen en iss niet tevreden mit het vergeven der griteniën; men moet toesien
en doen sijn dinghen voorsichtich. - Ick heb mit Hemmema gegeten en den wal en
bolwerck besien, wahr mijn hoff wesen sall. - Haeren klaechde oover de cuyperi,
woude geerne dat Waltinga derbij wass, om ses griteniën te hebben, om in
toekomende oock sterck genoech te sijn en dat het niet voor een jaer gedaen iss
in 't vergeven en vastsetten der ampten en dat men Waltinga contentement soud
geven. - Dahrnae keef hij op Viersen, Jongstal nae sijn olde gewoonte. - De
burgemeester van Harlinghen [Fredrick Crol] volmacht presenteerde mij sijn dienst
en vrundtschap geduirende desen landtsdach, alsoock de heeren volmachten van
Hindelopen [Dirck Claesen en Jeye Oenes].

[39]
Ick ginck juffer Nijs bedancken voor haer goedt en cordiael tractement van verleden
donderdach en deed excuse, dat ick haer niet bedanckt had off genacht geseit; het
wass om de companie niet te stooren. - Om ses uir ginck ick bij Jongstal, dahr veul
juffers wahren, Martena, Paffenroy, Hannia, Haeren. - Ick sprack Axma bij geval
voor de deur; seyde mij Sjouck Burmania, Hottinga hadden hem het raetsheerschap,
gedeputeerde en veul andere dinghen gepresenteert, als hij mit haer gaen wilde,
doch hij wilde niet. - Ick seyde, Axma, teyckendt, en ick sal mijn best doen voor u
bij de heeren van de steden tot den ontfanck, en dahrop seyde hij, ick sal het doen
en ginck henen en teyckende dieselfden avondt, en sijn se nu sterck: Tjalling
Eissinga, Jan Alua, Grovestein, 't Bildt, Axma, Andla, Botnia. - Wij bleven bij Jongstal
tot 3 uir, en gaff Pijcke den 6 gepresenteert, en wass wel.

20
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8/18 dingsdach is docter Jacobi bij mij geweest, iss volmacht, wil wel gedeputeerde
sijn. - Die van IJlst [Aesge van Popma] oock, wil gedeputeerde sijn. - Colnel Alua
seyde mij, dat het vast wass gestelt mit Abraham Roorda op Carel Roorda als
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gedeputeerde, Frans Eissinga staet-general, Humalda munstercommissaris, dat
Eisinga en Hessel Roorda groote moite deden om sommighe aff te cuypen van de
eigenerfden, Ipe Dauma, Sakama. Waltinga lang bij mij geweest, iss quaet op Ulb
Alua ende Bruinsma, wil die uyt het Collegie hebben, wil mit die heeren in
correspondentie gaen hiervooren genoemt en Grovesten oock raetsheer maecken
en sal mit die andere heeren niet gaen; [40] hij wass wel gesindt en presenteerde
mij sijn dienst en vruntschap. - De volmachten van Dockum [Sjoerd Sjoerds Potter
en Egbert Annes Itskema] bij mij geweest, presenteerden mij oock haer
correspondentie ende vrundtschap; den geswooren gemeinsman [Itskema] iss de
habijlste en schijnt een gauw man te sijn. - Grettinga bij mij geweest, seyd dat wij
21
Vringer hadden affgewesen, omdat hij een postulandt en geen notarius had
gebruyckt, doch ick weese het hem uyt mijne notulen contrari. - Mit Hemmema
gegeten. - Die van IJlst weder bij mij geweest om het gedeputeerdeampt. - Vringher
sprack mij van sijn cuyperi en sustineerde dat hij in de meeste stemmen wass teghen
Teppema, behalven de questie van den postulandt, dat ick hem oock sien liet als
ahn Grettinga. - Dahrnae sprack hij van Haeringsma, dat hij quaet wass dat Jan
Alua soud gedeputeerde worden en seyde, dat ick daer oorsaeck off wass, en wass
quaet op mij; ick seyde, het is mij leet, dat hij quaet iss, ick ben sijn vrundt en woude
hem geerne vruntschap bewiesen, maer hij wil niet, hij raest, spreeckt qualick achter
mijn rugge in herberghen en de merckt, soodat hij niet wel doet, en als ick niet liet
om mijn eer en reputatie, ick kost tienmael mehr van hem seggen als hij van mij.
Ick trotz hem wat hij van mij seggen kan mit wahrheit. Vringher ghaff Haeringsma
ongelijck en woude het hem seggen.

[41]
Ockinga iss heel quaet op Ulb Alua, will tegens hem protesteren, omdat hij Sicksma
heeft volmacht gemaeckt, die gheen landt heeft in de griteni [Wonseradeel]; oock
22
soo heeft hij zedels die op Ulb Alua wahren geschreven, verandert ende op Sicksma
laeten aenschrieven ende veranderen; hij heeft die edelluyden in die griteni alletijt
bedroghen, seggende Ulb Alua dat hij wilde den gedeputeerdenplaetz affstaen en
worden selfs volmacht. - Ockinga heeft hem eens gedreicht te slaen en dahrdohr
kreech hij sijn will bij Ulb Alua. - De major seyde sie hadden de secretariss van Het
Bildt veul geltz geboden, als hij mit Sjouck Burmania en Hottinga gaen wilde. Widefelt
seyde sie hadden hem 16 duysent gulden geboden voor sijn stemme. - Raetsheer
Viersen sprack voor Walrich tot den ontfanck, wass wel tevreden en vond goedt,
dat wij de grieteniën [Baarderadeel en Schoterland] hadden vergeven, en iss van
heel ander advijss als Ockinga, raetsheer Scheltinga oock. - Walteri quam bij mij,
recommandeerde mij de persoon van Walrich ende Yeltinga tot ontfangher. - Jongstal
en Glinstra quaemen bij mij, seyden dat Waltinga hadt geteyckent haere aliantie,
gaen nu seeckerder. - Axma seyde mij hij had geteyckendt en soud daervan niet
affwijcken. Burmania en Hottinga sochten hem geweldich aen, doch hij bleef bij sijn
teyckening. Swartzemburch liep nu weder mit Hottinga, daer hij eerst iss tegen
geweest; hij wil Grovestein gheen raetsheer hebben en presenteert 16 duysent
gulden aen de secretaris van Het Bildt en andere volmachten.

21
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Postulandt: procureur bij een nedergerecht.
Zedels: stembriefjes.
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[42]
Glinstra badt mij bij hem te eten. De major seyde mij, dat Sjouck Burmania wass
heel melancolisch en beklaechde sich, dat hij buyten de correspondentie wass, en
wass hij heel weemoedich, meinende dat ick daer oorsaeck aff was. Widefelt seid
Botnia wass bij Hottinga, Sjouck Burmania, doch hij soud constant blieven.
9/19 woendach februarii iss Popma bij mij geweest, wold gedeputeerde sijn. Holle Piers presenteerde sijn dienst, sprack voor Dauwe Simens tot gedeputeerde,
seyde dat hij gehoort had, dat gheen schepen meer in Texel souden gaen leggen,
maer in 't Vliet, omdat in Texel sooveul schaede geschach. - Hettinga bij mij geweest.
- In de kerck geweest. Op 't Collegie, en sullen de heeren volmachten morgen om
10 uir de procuratiën ooverleveren. - Heermans bij mij geweest, klaecht oover
lottinge. - Mit eenighe officiren gegeten. - De secretariss van Het Bildt [Albertus van
Wingaerden] bij mij geweest, seyde mij hoeveul gelt dat se hem geboden hadden
door Jacob Stevens en Swartzemburch, dat Ulb Alua die gaff goede woorden en
woud nu wel een ampt hebben. De secretariss bleef trau. - Saeckema seyde Ockinga
en Haringsma die hadden heel qualijck van de heeren gedeputeerden gesproocken
en geseit men most haer om dat werck van Sicksma den procureur-general op het
lijff jaghen, en waeren heel [43] qualijck tevreden; Haringsma iss heel gealtereert,
dat Jan Alua sal gedeputeerde wesen en geeft het Sjouck Burmania en Hottinga
nu verlooren; Swartzemburch iss quaet, dat Grovesten raetsheer wordt. Gemmenicht
brocht mij de stemmen weghen Franiker op Het Bildt. - De volmachten van Franicker
[Horatius Meynsma en Olpherdus Hindema] bij mij geweest, verseeckerden mij van
haer vruntschap. - Doctor Imminga van Boolswert oock, klaechde oover Tjerdt Alua,
dat hij hem belooft had secretariss te maecke[n], doch hij had hem bedrogen. - De
volmacht van Dockum om tegens Heerman sijn saeck te justificeren. - Ick schreef
en lass brieven en ginck om seuven uir nae den griffier Glinstra, adt mit juffer
Martena, Pijcke, en wahren tot drie uir vrolijck, en gaff den 7 brieff en wahr beleeft.
10/20 februarii donderdach sijn ettelijcke volmachten van de steden hier geweest.
- Botnia seyde dat Walta recomandeerde hem sijn knecht tot bijsitter en sal Walta
het wel vallen laeten. - Jan Aluva, Glinstra versochten ick soud Haersma
aenspreecken, dat hij Waltinga sijn ampt wilde laeten holden als ammeraliteit te
Hoorn. - Ick ginck om tien uir op 't Collegie, en gingen de heeren gedeputeerden
23
en ick op het Landtshuys in Oostrego caemer de procuratiën ontfangen , en deedt
Hans Lijckelma een goede propositie, goede woorden en materie, en deden wij alle
procuratiën off die buyten dispuyt wahren, en wass in Oostrego Saeckema, in
Westrego Hottinga, Dockum stadt in dispuyt.

[44]
Ick heb mit enighe officiren gegeten. - Sprack secretaris Haersma, doch hij wilde
Waltinga gheen plaetz gunnen oft mit het schriverschap tevreden sijn; hij seyde dat
hij Haringsma had hooren seggen anno 1635, ick wold soo geluckich wel wesen
24
dien jongen bengel op het Blockhuys mit eigen handen te brengen . - Bruinsma
23

24

Zie hiervóór 1647, noot 9, pagina [35]. De procuraties werden niet op de eerste maandag
van februari, maar op de tweede donderdag van die maand ingeleverd. 5 dagen later dan
het jaar daarvoor.
Willem Frederik verwijst naar de gebeurtenissen in 1635; zie hiervóór 1647, noot 173, pagina
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wij hebben hem groot gemaeckt en nu will hij alless regeren. Hij is quaet, dat hij
gedeputeerde aff moet en dat Schryckx gheen raetsheer wordt. - Inthema bij mij
geweest, beyde. - Ick ginck om drie uir op het Collegie en nahmen Saeckema griteni
voor, 'twelck tot oover sessen duirde, en wierdt nae veul disputerens Saeckema
volmacht. - De heeren van Westrego begeerden haere procuratiën te hebben en
gingen op het Landtshuys, stemden alle de officiën, Grovesten raetsheer, Jan Alua,
Glinstra gedeputeerden en alless naer advenant, Eisinga, Jan Alua, Grovestein, 't
Bildt, Botnia half, Andela half, Axma half. - Grovestein bedanckte mij, dat sijn broeder
raetsheer was geworden, en gaff mij een acte, dat hij vier jaer soud stillsitten en
gheen ampt krigen. - Ick adt mit Maré, sach mijne peerden, en seyd Maré mijne
vianden hadden gantz niet tegens mij te seggen van mijn leven en wandel, en is
dat een grootz voor mij, daer moet ick wel op letten, haer den mont te stoppen en
wel te doen en recht. - Walta swijcht nu still, meinde mij mit woorden bang te
maecken, sal mischien niet weder komen in de stadt.

[45]
11/21 vrijdach. Nijss woud sijn soon geern gedeputeerde hebben, doch ick sloech
het hem off. - Jacobi seyde in Oostrego wahren sie het noch niet eens, doch souden
het vandaech affdoen, en verhaelde hetgene in Westrego wass gepasseert, en
seyde, de heeren van de steden sullen vandaech de acte maecken van opdracht
der ampten. - In de kerck geweest. Swartzemburch meinde dat wie Sjourt Alua
ongelijck hadden gedaen. - Op 't Collegie geweest, alwaer Hottinga en Imminga
eerst begosten te disputeren, doch op het lest wierden sie het eens en gingen elckx
25
voor een quart. Alua wierdt geintroduceert door Abraham Roorda, Doma. - Mit
Swartzemburch en eenighe officiren gegeten. Jan Alua, Glinstra presenteerden mij
haer dienst en bedanckten mij, dat ick haer geholpen had tot het gedeputeerdeschap.
- Colonel en Douwe Alua presenteerden mij oock haer dienst en vrundtschap. Tjalling Eissinga van Marsum quam mij oock bedancken en verseeckerde mij van
sijne vrundtschap, seyde als het noodt wass, woude hij sijn ammeraliteitschap wel
26
wedrom affstaen toekomende jaer, om de ligue staende te holden , en seyde hij
soude voor Botnia sorge helpen draghen. De heeren Meinsma, Haubois, Crol,
Oosterzee quaemen vanweghen van de heeren volmachten der steden, mij
behandighen haere opdrachte om te disponeren van de vacante ampten. - De heer
Jongstal bij mij geweest, wass heel vrolijck en wel tevreden mit het vergeven der
ampten. Ick seyde [46] hem, dat het niet genoech wass; sie mosten oock toesien
in het toekomende, wandt haere saecken heel slecht stonden; hij seyde hij solde
sorge helpen draghen en laeten sommighe heeren bijeencomen, om dahroover te
spreecken en om op allerley middelen te gedencken. Cammerarius bij mij geweest,
sprack van het Paltzische werck. - De heer Abraham Roorda sprack van het Fransche
werck, en meindt hij dat Vranckrijck gedwonghen sal sijn vrede te maecken uyt
faulte van penninghen. - Hij seyde oock dat de edelluyden quaet solden wesen, dat
Wydefelt major wass. Ick seyde, ick heb niemantz de saeck gerecomandeert, all
wat de heeren edelen en eighenerfden doen, dat iss mij well; ick verseekere U.E.,
dat ick niemantz

25
26

Alua werd als gedeputeerde geïntroduceerd.
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darop begroet heb. Walteri woud geerne Haubois gedeputeerde hebben, doch ick
ontseyde het hem. - Ick sprack de olde Baerdt en vraechde hem, wy dat hij tot
ontfanger woude hebben, Walrich off Axma; hij seyde het wass hem alleffen eens,
hij had gheen goedt ooghe op Haubois en Oosterze. - Ick adt mit Maré. - Ick liet
Jongstal haelen, om mit hem oover te leggen, wie dat ick tot gedeputeerde soude
kiesen, en woud hij eerst niet geern aen Dauwe Simons, doch hij liet sich geseggen,
en op Egbert Annes oock gedeputeerde. - Ick settede desen avondt alle de ampten
vast, Axma ontfanger, Loo overste-lieutenant, Widefelt major.

[47]
12/22 februarii saterdach heb ick mijn secretaris [Philip Ernst Vegelin van
Claerbergen] mit den brief aen de heeren volmachten van de steden geschickt, die
daerop gestempt hebben. - D'oude Haeren quam bij mij, klaechde dat se niet sterck
genoech waeren in de cuyperi, dat se op Botnia, Andla, Axma gheen staet kosten
maecken, wass voor verandering bang. - Loo bij mij geweest. - Twe schippers van
Workummerdijck. Tjalling van Marsum seyde dat sie mosten toesien en solden op
haer saeck letten om Botnia te mainteneren; hij meinde Hottinga en Vringher die
kosten niet eens worden; hij sal Botnia maendach als gritman introduceren en voor
het gericht stellen; men sal sien wat Walta doen sal. - Geschreven aen de heer
André en S.H. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. - Oosterze bij mij geweest,
begeerde toekomende jaer gedeputeerde te worden. - Gritman Saeckema en
27
Johannes Rheen baden mij te gast op donderdach in den Bentum vanwegen de
zaementlijcke heeren van Oostrego, om mit haer te eeten. - Raetsheer Scheltinga,
Doma en Axma klaechden mij dat de heeren van Oostrego tegen belofte aen haer
gedaen Wolrich hadden gestempt en dat voor de helft. Bedanckten mij Axma tot
ontfanger te laeten kiesen. - In de kerck geweest tot voorbereiding van het nachtmahl.
- Viersen wil sijn soon pagie hebben. Mit Maré gegeten; hij seyde Walta had geseit,
als wass de stadt vol hondertduysent duyvels, so wil hij beletten dat Botnia gheen
gritman wordt, en mach men hem op [48] het Blockhuys brengen en sal men dan
seggen, de heer Walta iss om de privilegiën van het landt op het Blockhuys gebroch.
- De major en Maré seggen dat alle werelt wel tevreden iss mit de electie van de
heeren van de steden.
13/23 februarii sondach in de kerck tweemahl geweest, het heilige avontmahl
ontfanghen. - Bourum sal de secretari en dingsdach ofte woensdach vergeven; hij
seyd dat Haringsma nu heel humbel iss en gedweech, en staet het hem niet aen,
dat Jan Alua gedeputeerde iss en Grovestein raetsheer. - Haringsma, Saeckema,
Ockinga waeren op het Landtshuys, doe de heeren van Oostrego Walrich stembden,
en hebben het haer haest affgedwonghen. - Ockinga, Piter Walta en Haringsma
sijn alletijt bijeen en hebben veul saecken mit malckander oover te leggen. Een
bode uyt het landt van Brunswijck seyde dat den hertoch Fredrich wel 5000 peerden
aen de Sweden had moeten geven en 60 duysent rijxdaler. Desen avondt gantz
niet gegeten. - Gelesen. Mit Maré gepraet.
14/24 maendach iss Holle Piers bij mij geweest, bedanckte mij, dat ick Dauwe
Simons gedeputeerde had gemaeckt en dat Oosterse daervan wat ontset wierdt.
Douwe Sijtsma

27
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mit Hannia, om verloff te hebben. - De heer Krack begeerde ick soud Hans Lijckelma
mit in de correspondentie nemen, en beloofde mij op Axma te gaen en woud Baerdt
daerop begroeten. Crack was blijde, dat Scheltinga gritman wass, woud Hellema
niet geerne hebben, omdat Baerdt all te sterck soud worden.

[49]
Boulens wass lang bij mij, begeerde de transpoordt op sijn kindtskindt, verseeckerde
mij van sijn dienst, vrundtschap en continuele correspondentie. - 2Jongstal seyd
Haringsma iss heel beleeft, vol ceremoniën, badt mij bij hem ten eeten. - Hemmema
alleen mit mij gegeten. - Bourum gaff ick sijn stucken weder van de instructie der
secretari ende de pensionarissen; si hadden in 't Mindergetal geweest, doch Baerdt
had Axma niet willen brenghen, 'twelck gheen goedt teycken iss. Een raetsheer van
de stadt Lunenburch [Johann Friedrich Friesendorff] wass hier en versocht mij
weghen het solt en toll op het solt gesett. - De heer Baerdt bij mij geweest; ick
recomandeerde hem de persoon van Axma tot ontfangher, doch hij wolde het niet
doen; hij seyde hij had het Fockens belooft en kost in sijn oude daghen gheen
schelm worden; hij kost oock van Fockens niet gaen, anders soude hij mit der tijt
deronder komen; wat ick hem remonstreerde van voorgaende vruntschap ende
debvoiren, het hielp niet, en scheiden wij soo. - Ick ginck bij Jongstal eeten en had
een wonderlijcke rancontre, daer ick niet op gedocht had en dat mit hem an
Barbariën; ick gaf den 8 oover, en alless wass wel; seyde een ander weder te geven,
als tijt had. - Jongstal wass quaet, dat Baerdt Axma niet wolde ontfanger maecken,
seyde hij wass ontdanckbaer. Hij seyde oock dat het Teyens belooft had, en doet
hij het niet, soo doet hij niet als een eerlijck man. - Jongstal wil Dauwe Alua hardt
aenspreecken oover het werck [50] van Walrich en dat hij mij daerin soo tegengaet,
dahr ick oorsaeck van ben dat Botnia iss gritman geworden. Dauwe Alua iss een
hoofdich mensch; all wat hij voorneempt, daer wil hij mit deur. - Wij dansten tot één
uir, en doe ginck ick wech.
15/25 dingsdach februarii. Botnia seyde mij, hoe sich de heer Walta so wonderlijck
had ingestelt tegens de heer Tjalling Eissinga van Marsum, die Botnia als gritman
soude voorstellen in de rechtcaemer; hij ginck in Tjalling Eissinga plaetz sitten, daer
Botnia meinde te gaen sitten, en schold op de heeren gedeputeerden, vloeckte en
raesde als een uytsinnich mensch, schold op de heeren van Alua ende Eissinga en
seyde all wahren sooveul duyvels als leyen te Lewarden op de huysen, soo wold
hij doch niet vandahr ghaen, ofte men most hem int stucken hauwen, en duirde dat
heel lang; de ingesetenen wolden hem van de stoel rucken, doch Botnia belettede
het, maer als Botnia van mij sprack, dan wilde hij niet antwoorden en veranderde
van discours. - Mit Hemmema gegeten. - Jan Alua tot half vijff bij mij geweest, sprack
mij van dat werck van Walta; ick seyde dat het mit soeticheit gaen moste, en moste
men den heer Walta een brief schrieven en, soo dat niet helpen wilde, twe heeren
gedeputeerden ordonneren om den heer Botnia daer als gritman te introduceren.

[51]
Die voorslach van de 9 heeren gedeputeerden haer correspondentie die stond Jan
Alua wel aen, en wolde die achtervolgen en yet op het pampier brengen, op die
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komen als volmacht toekomende jaer mit Andla; Jan Alua neemt de jonge Hiddema
ofte Tjalling Eissinga van Marsum soon tot volmacht toekomende jaer; Douwe Alua
neemt de jonge Scheltema nu strackx tot volmacht in sijn plaetz. - Camstra heeft
28
28
Saeckema geweldich weder uytgestreecken , wil hem waersen in toekomende
en wil niet hebben, dat hij meer oover sijn saecken sitt; men seit hij heeft Saeckema
broeder veul gelt geleent. - Alle werelt geeft Walta ongelijck, en seggen dat hij
qualijck doet sich tegens Botnia resceptie te setten, wandt hij set sich nu tegen de
wetten van het landt. Mijn peerden gesien; twe kranck.
16/26 februarii woensdach iss Haeren bij mij geweest, sprack van Walta saeck
en seyd dat hij groot ongelijck had, sprack weder van de saeck van Westrego en
klaechde, dat haer saeck niet vast stond. - Ick recomandeerde aen Fockens Axma
tot ontfanger en dat sijn neeff gerichtscholtus solde worden; hij nam het in bedencken.
- In de kerck geweest. Op 't Collegie, daer een brief is geschreven oover het werck
van Baerderadeel [52] aen de heer Walta en hem belast Botnia te laeten roehichghe
possessie te laeten nemen van de griteni, off sie solden der anders in versien. - Mit
officiren gegeten. - Haersma gepretendeerde secretariss klaecht oover hem, heeft
een process daeroover en revijs. - Viersen, Glinstra bij mij, om op Boritius de
ooverdracht te brengen van het gerichtschultusampt, doch ick sloech 't hem aff. Sjouck Burmania bij mij geweest, wass still; ick gaff hem de stucken van Worckum,
wahrin de getuygenissen tegen dess hautvesters assistenten geset wahren te papir.
- Axma gaff de moet haest op, de Wolden verlooren. - Boritius oock bij mij geweest,
doch ick gaf hem die andtwoordt die aen Viersen en Glinstra had gegeven. Geschreven, gelesen, alleen mit Maré gegeten; alle werelt geeft de heer Walta
ongelijck.
17/27 donderdach februarii heb ick mit mijn peerden rijden wandelen om de stadt.
- Axma seyde mij, dat de heeren van de Wolden Walrich stemden.

[53]
Ick adt mit Herema, Haeren, Hemmema. - Jan Alua brocht mij het ontwerp van de
onderlinge correspondentie [van] de heeren gedeputeerden, 'twelck heel goet iss.
- Hij wil Walrich wel gerichtschultus maecken. - Fockens kost mij noch geen
antwoordt seggen, off Walrich wilde gerichtschultus worden ofte niet bij versterf van
Mellinga, wold mij in een dach oft twe andtwoordt seggen. - Glinstra de gedeputeerde
en Bouritius wahren weder bij mij oover de gerichtschultesplaetz, om die te
transporteren, doch ick seyde ick kost haer noch gheen andtwoordt geven. - Ick
ginck uyt bij juffer Rousel, pratede, verkeerde. - Om half acht ginck ick in den
Benthem, daer ick mit de heeren van Oostrego adt, en waeren vrolijck. - Saeckema
vertelde, hoe Camstra hem soo vylein had bejegent en mij alletemitz mit bedocht,
en hem gewarst. - Dauwe Alua verseeckerde mij nochmahls van sijn dienst en
vruntschap, wold sien of Walrich afstand doen woud van den ontfanck, en hem
gerichtschultus maecken, opdat Axma kost ontfanger worden. - Hij seyde dat
Coenders sijn best doet om weder in de regering te komen en dat door de soonen
van Liewe en Abe Liewe. - Voortz wass ick wel mit alle de heeren en bleef daer tot
oover twee.
18/28 vrijdach Oene Roorda bij mij geweest om de schoolmeester tot Bedaert
[Marten
28
28
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Jelles]. - In de kerck geweest. - Op 't Collegie, daer de heer Walta quam en streeck
de heeren gedeputeerden lustich uyt oover Botnia werck en seyde [54] hij solde
hem noit niet voor gritman kennen, voordat de heeren Staeten van het landt hem
een resolutie gaven, waerin sij approbeeren hetgene de heeren gedeputeerden
gedaen hadden; wij seyden hij soude Botnia voor gritman kennen en hem rustelijcke
possessie laeten nemen, oft men sold er tot sijn leetwesen in versien. In all dit werck
heeft hij mij niet genoemt oft in 't geringste getoucheert mit een woordt. - Ick adt mit
eenighe officiers, doch ick kost niet een montvol eeten. - Ick heb Fockens
gesproocken, die noch gheen absoluite andtwoordt brocht van Walrich, doch ick
hoop het sal wel wesen; hij en Teyens sijn eens weder, en sal Teyens soon
secretariss sijn, als Fockens soon gritman kan wesen, die mahr 15 jaer iss. - Doctor
Jacobi, Meinsma seyden mij wat in 't Mindergetal gepasseert wass; Hillebrantz seyd
dat het Lunenburchs sout niet docht en dat het inlantsche beter wass. - Hij woud
de wijnen wel helpen pachten, doch om minder gelt als nu het gelt. - Gritman
Scheltinga badt mij ten eeten, doch ick excuseerde, omdat ick kranck wass; hij
seyde dat Fockens wijff [Lucia Siccama] nu quaeder op Teyens wass als Fockens,
maer het sal wel beteren. - Mit Veugeling lang in de hoff gewandelt, een seer
beleefden brief van H.H. gekregen en van veul dingen gepraet. Ytsma quam mij
seggen, dat Gabbama wass effen secretariss geworden, bedanckte mij daervoor;
hij seyde dat Gabbama het sonder mij niet had kunnen krigen, 'twelck wahr iss,
wandt ick wel den derden man had kunnen krigen nae mijn welgefallen.

[55]
Glinstra quam bij mij, meinde dat Botnia mit Otto Herema eens iss en mit Spronck
en dat hij sijn griteni [Baarderadeel] sal kunnen stuyren, alsoock docter Andla, dat
die sal kunnen volmacht wesen, en soo meint hij dat sie in Westrego gheen perijckel
hebben sullen in toekomende. - Hij sprack weder van Boritius ooverdracht, doch
ick gaf hem die andtwoordt als voor desen. - Gritman Scheltinga quam mij haelen,
om mit hem te eeten; ick excuseerde mij eerst, doch op het lest ginck ick en vond
al de heeren van de Wolden, waeren vrolijck en droncken lustich. Wij spraecken
van gheen swaericheit en teyckenden wij het almenack van Scheltinga, ick eerst
en daernae alle de heeren gritsluyden van de Wolden en bleven tot half vier. - D'oude
29
Scheltinga sprack van Muss en sijn instructie , dat hij in geen ander heren dienst
mach ghaen noch mit yemantz correspondentie holden.
19/29 saterdach stond ick om achten op en ginck mit een schuytjen uyt schieten,
adt in een boerenhuys en quam te vijff uir weder; speulden mit Frens, Haeren,
Heucklum verkeren. - Secretaris Gabbama quam mij bedancken, dat hij wass
secretaris geworden, seyde hij had het buyten mij niet kunnen krigen; ick vermaende
hem tot neersticheit om de ingesetenen wel te dienen en het beter te maecken als
sijn voorsaet, 'twelck hij aennam, en beloofde sijn instructie in alles te volgen. - Ick
ginck vroech te bedde.

[56]
20 februarii/1 meert sondach tweemahl in de kerck geweest; Andla seyde mij, dat
29
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Waltinga mit haer eens iss, als hij in toekomende een compagni voor sijn neef
Roorda kan hebben. - Jongstal seyde, hoe Haringsma en Ockinga soo quaet waeren
en dat sie seyden, wij hebben ons lustich tegen de stadthouder gestelt gehadt, in
dat van Worckummer landt. Haringsma seyde dat Walteri en ick gekeven hadden,
'twelck een leugen iss, en doet hij niet als soo te praten, nu dat hij geen macht heeft.
Waltinga sal twaelfhondert gulden hebben en sal hij mit die andere heren dan gaen
en heeft het verseekert. - Brassert en Nuyburch uyt de Raet van Staet hier
gekomiteert, quaemen mij aenspreecken en salueren; nadat se haer dingen hadden
voorgestelt, spraecken wie van andere dinghen en van Amsterdam, hoe dat den
olden Pau uyt de regering quam en dat omdat hij jalousie in de stadt brocht doordien,
dat hij sijn vrunden al te seer in de regering brocht, 'twelck hem jalousie maeckte,
oock omdat hij sijn soon woud schout maecken en omdat sijn kinders all menisten
trauden en andere slechte luyden, alse maer gelt en goedt hadden, en dat door een
die Hooyen heetede, die wel mit de predikanten en de kerckenraet stond, en soo
kreechgen se Pau daeruyt, 'twelck prins Maurits niet aen en stonde, doch hij kost
het niet beletten. - Bij juffer Burmania geweest, daer juffers Hania, Eissinga, Diefholt
waeren.

[57]
Snabel is heel qualijck tevreden, dat ick hem niet segge van mijne saecken, en
klaecht daer alletijt aff en heeft op all mijn doen yet te seggen, doch hij weet Godtloff
niet te seggen als dat ick niet doe als mijn broeder saliger, wandt die seyde hem
alless, en hij seyde het dan op de merckt weder, en dan wost het alle werelt; hij
heeft dan niet te seggen als dat ick all te secret ben, 'twelck goedt iss voor mij en
gheen faulte ahn een politicuss, wandt hij heeft het mij eerst geleert secret te sijn.
Nam non magna ress sustinere potest cui tacere grave est. Fide, sed cui vide.
21 februarii/2 meert maendach is een edelman van de prins van Portegael bij mij
geweest om 6000 gulden te leenen. - Collonel Alua seyde dat Walrich gheen afstand
wil doen en wil het gerichtschultusampt niet aennemen. - Walta, Ockinga, Haringsma
wahren alletijt bijeen, en had Walta een knecht nae Den Haeghe geschickt. - Jan
Alua quam bij mij; ick gaff hem het ontwerp weder voor de heeren gedeputeerden,
en sol hij het mit Dauwe Alua ooverleggen en verspreecken. - Waltinga sal 1200
gulden hebben en dan sal hij mit Jan Alua gaen, en gaet Jan Alua nae Ulb Alua,
om te sien off hij oock mit hem wil gaen. - Mit Hemmema, Alua, collonel Herema
gegeten, van het geloove gedisputeert. - Grovestein de raetsheer bedanckte mij
mit veul complimenten en verseeckering van sijn dienst voor die eehr die ick hem
gedaen had, en seyde buyten mij had hij het niet kunnen worden en dahrom soud
hij mij altijt danckbahr sijn en in goede correspondentie gaen, hij en sijn geslacht.

[58]
Andla gaet nae Den Haech, seyde mij dat oock van Waltinga. Ick heb ahn H.H. en
andere geschreven.
22 februarii/3 meert dingsdach iss Dauwe Alua bij mij geweest, heeft mij sijn
vrundtschap verseeckert nu en tot allen tijden, iss wel mit dat ontwerp tevreden der
heeren gedeputeerden en will het soo volghen. Sprack van Haringsma, Walta, Botnia
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saeck. - Van sijn process, van Sjourt Alua, dat die wil noch eens gritman wesen in
Saeckema plaetz en sal toekomende jaer wedrom kuypen en meint Saeckema te
lichten. - Hij wil Axma oock helpen contentement doen in een ofte ander manir. Mit Steernsel, Haeren gegeten, seyde mij van juffer Juckema vriërs brieven. Unia
heeft sich bemoit om Dauwe Alua en Tjalling Eissinga eens te maecken. - Haringsma
had Botnia afgeraden noit bij mij te komen om mit mij te communiceren. - Ick ginck
bij de heeren van den Raedt van Staedt [Govert Brasser en Thomas van Egmond
van den Nijenburg] en discoureerde mit haer van allerhande saecken, van den
vrede, van Engelandt, hoe Buckingam den coninck had laeten ombrenghen. - Ick
ginck bij vrau Jongstal, pratede tot half acht. - Nae den eeten quam ick de juffers
op de straet tegen en ginck mit haer wandelen, gingen in raetsheer Viersen huys,
dansten en wahren vrolijck tot een uir; ick gaf Pijcke den 9 oover en ontfinck weder
een, de eersten.

[59]
23 februarii/4 meert woensdach in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten en
Oostheim. - Jan Alua bij mij geweest, seyde mij dat Ulb Alua noch niet kost resolveren
en hij sold hem in acht daghen andtwoordt geven, had over Hottinga, Walta, Botnia
en Bruinsma sehr geklaecht, woud niet mehr in de regering wesen en leven als een
particulir. - De secretaris van 't Bildt [Albertus van Wijngaerden] wass eeveneens
gesint en genegen nevens mij en beleeft, seyde dat Boschuysen gheen gunst oft
vrunden op Het Bildt had. - De griffir Glinstra sprack mij van revijsssaecken, seyd
dat de jonge Bouritius d'avocaet soud in Glinstra plaetz volmacht wesen, en Eisinga
van Marsum had hem oock geseit sijn ampt van ammeraliteitschap aff te staen
toekomende jaer; en wat hij nu gedaen had, dat wass om Hottinga te quellen;
toekomende jaer wolde hij het goetwillich affstaen. Wass verwondert oover Walta
proceduren en blaemeerde se. - Mit Maré gegeten, gelesen.
24 februarii/5 meert donderdach doctor Jacobi gesproocken van landtsaecken
en graf Hendrickx saeck. Bellanus van revijssaecken. Ytsma van mijn hooff; seit
dat Unia en Tjalling Eissinga oneens sijn. Donia van Munster; verhaelde mij het
30
gepasseerde wegens de ses pointen , hoe de Francen alletijt geravileert sijn
geweest, hoe Knuyt sich gestelt had off hij goedt Frans wass, en dat hij het niet
gedocht had en alleen om Donia, Nederhorst, Ripperda uyt te hooren, 'twelck hij
Pau, Matenes, Mengerswijck weder rapporteerde. Doch op 't lest hielt hij het mit de
Spaensche en [60] deed het alleen à dessein om alless te vernemen watter
passeerde en sijn profijt daermede te maecken. - Pau, Knuyt, Mengerswijck elck
een tonne gautz van de Spaensche ontfangen en Nederhorst een van de Francen.
Servient liet mij sijn dienst presenteren en verseeckerde mij de genegentheit van
de regering van Vranckrijck. - Donia adt bij mij mit die man van Lunenburch [Johann
Friedrich Friesendorff]. - De gerichtschultus [Abraham Mellinga] is doot. - Hans
Lijckelma presenteerde mij sijn dienst, woud alless doen wat ick wolde in de
correspondentie. - Jongstal seide mij Haringsma had geseit hij wolde
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Het vredestractaat te Munster was op 30 januari 1648 getekend. Van de ambassadeurs was
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resterende 6 geschilpunten tussen Frankrijk en Spanje. Poelhekke, Vrede van Munster,
479-481.
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dat men mij soo tracteerde alse den coninck van Engelandt deden, te weten heel
te onderdrucken en in verachting te brenghen, daer sold hij sijn lust aen hebben en
sijn best toe doen, en solde wel die wesen die het in het werck stelde, soo iss die
man gebeten en tegens mij mit haet ingenomen, en ick heb daertegens groote
patientie en stoore mij daer niet aen; ick hoop dat ick in alle dingen soo wesen sal,
geduldich, lanckmoedich, weinich spreeckende, hoorende alle werelt spreecken en
mij niet te altereeren ofte te verhaesten in 't andtwoorden, wandt het iss beter te
weinich gesproocken als te veul, N.B. en hout en in u memori. N.B. - Herema en
Imminga bij mij geweest om particulire saecken. - Axma bij mij geweest, om te sien
off men gheen accomodatie koste vinden van den ontfang door het afsterven van
den gerichtschultus mit Walrich; soo niet, begeert hij den ontfang van Westrego en
de steden, die groter en beter iss als die van Oostrego en de Wolden. - Hottinga is
passelijck ontstelt, Imminga, Sicksma oock, doch sie sijn noch meester op Westrego
kaemer, besonder alse Waltinga hebben, daer se op arbeiden [61] van desen avondt,
gelijck Jongstal seit. - Mit Jongstal, Ytsma op de wal geweest, om dien hoff af te
31
sien. - Wydefelt seyde mij Walta had tegens Haubois geseit, waerom lijt ghij, dat
de stadthouder u soo mit een briefjen schickt om te stemmen uedeles offitiën ofte
ampten, wahr iss de vrieheit, en ghij bendt soo rijck, waerom lijt ghij dat. Haubois
andtwoorde, mijnheer, wie kunnen niet accorderen en wie klaeghen daer niet oover;
daer en geschiet niet als mit ons goede wil en versoeck aen de stadtholder. Daerom
siet men wat het een oproerich volck iss, kost hij nu alless renverceren, hij soud het
doen. Daerom moet men voorsichtich hier gaen, mit voorbedacht en alless wel oover
en weer oover bedencken, wandt de menschen sijn veranderlijck, haetich ende
muytijn. In een oogenblyck wint ghij se, als het nae haer sinn gaet, en in een
oogenblyck verliest ghij se, als men juist niet doet wat se willen ofte goetvinden.
Walta iss in Oostrego caemer geweest; wat hij gedaen heeft, weet ick noch niet,
het sal om die gritenisaecken sijn. - Ick adt mit Maré, die mij seyde van de lossheit
en ongebondenheit in het spreecken van de heer Walta en hoe het de gemeinte
tegens de borst wass, hem ongelijck gaven en seyden men behoorde hem
exemplariter te straffen.

[62]
Ick sach mijn peerden. - En sach Hemmema en Jongstal bijeen in 't huys.
25 februarii/6 meert vrijdach iss de heer Aisma bij mij geweest en mit mij ooverleit
om een resolutie te nemen om Walta mit soeticheit te stillen, opdat het Collegie hem
geen affront soude aengedrongen sijn te doen. Mit de heer Baerdt dieselfde resolutie
ooverleit, doch hij had der geen sinne in en kost het niet doen, omdat se eerst anders
gedaen hadden; seyd Dauwe Alua had de Wolden bedrogen. - Secretaris Scheltinga
versocht mij in het Mindergetal te komen. - Ick ginck in de kerck. - Uyt de kerck op
't Landthuys, wahr Nieuburch en Brassart audiëntie hadden. - Die van Oostrego
naemen resolutie en approbeerden hetgene ick en de heeren gedeputeerden gedaen
hadden aengaende de griteniën [Baarderadeel en Schoterland]. - Walta had audiëntie
in Westrego camer en naedat hij op dieselfde manier had uytgesproocken als in de
heeren gedeputeerden camer, en dat hij niet still soude sijn, voordat de heeren van
de Wolden
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oock resolutie hadden genomen als Oostrego, al solde het hem sijn hooft en al sijn
goedt kosten, daernae seyde hij, ick spreeck voor de vrijheid en privilegiën, die,
32
Godt beter, te gronde gaen. Een iss al wech, het tweede branleert . De twe andere
sullen wel volgen, Godt beter 't, wandt sie hebben al een goedt beginsel, meinende
dat de heeren van de steden die deden wat ick wolde, de heeren van de Wolden
33
die deeden mij oock veul te geval , en Oostrego en Westrego die wahren op een
goeden voet om te volgen. Ergo de vrijheit wech, en dat kompt alleen omdat Walta
geen gritman iss, wass hij gritman geworden, soo wass ick de beste, de braefste
van al mijn voorsaten, en soo doet een yeder, als het niet nae sijn sin gaet, 'twelck
ick mit groot gedult en patientie moet dragen en mit couragie, [63] doen recht en
vresen niemantz, hooren quaelijck van mij spreecken, 'twelck se hier meesterlijck
konnen. Men kan het alle werelt niet nae sijn welgefallen en sinne maecken, en sal
die mensche noch geboren worden die dat doen kan. Had ick Walta nu gritman
gemaeckt, soo hadt ick tegen de privilegiën gedaen, wandt daer wass niet één
gedeputeerde die op hem wilde stemmen, en volgens de privilegiën soo gaet het
mit plurariteit van stemmen. Ergo heeft Walta ongelijck in all hetgene hij doet.
- De heeren van het Mindergetal hebben bij mij gegeten, waeren vrolijck, lustich
en wel tevreden. Ick recomandeerde de heer Tjalling van Marsum en de heer Baerdt
die resolutie conform Oostrego, om Walta buyten affront te holden. - Oosterse bij
mij geweest, sprack van de propositie van Brassart, nam sijn afscheit om nae Den
Haghe te gaen en recommendeerde sijn persoon als gedeputeerde voor het jaer
'49. - De wedue van Gauma [Jancke Kethel] om haer achterheit. - Ytsma seyde mij
de magistraet had mij dien hoff toegestaen. - Bourum bedanckte mij noch voor sijn
process en seyde hij wold om geen 50 dusent gulden off het wass affgedaen, sprack
van Haringsma lossheit en ongebondenheit. - Glinstra seyde mij, dat 1 Botnia kost
toekomende jaer sijn gritenie stellen en 2 Waltinga oock; daer 3 Tjalling Eissinga,
4 Jan Alua, 5 Grovesten, 6 't Bildt bij, sijn ses griteniën, ergo sijn se klaer. Waltinga
sal 1200 gulden hebben en sitten daervoor vier jaer still en gaen mit haer in
correspondentie; hij verseeckerde mij van sijn dienst en vruntschap, hij sprack voor
Bouritius tot het gerichtschultusampt en Bouritius selfs oock.

[64]
Secretaris Scheltinga seyde mij de heeren van de Wolden hadden die resolutie
oock genomen gelijck de heeren van Oostrego. - Hij seyde, als het Haringsma te
groff maeck, soo moet men hem eens ontbyden en laeten hem sijn woorden inroepen
en maecken hem leugenachtich; hij keerde Axma om mij spijt aen te doen. - Walta
had de heeren raede van staete geklaecht oover de griteniën [Baarderadeel en
Schoterland], doch haer onrecht bericht. - Mijn peerden gesien, mit de oude Haeren
gepraet, en wolde hij alles beter weten als ick en iss noit op de landtsdach geweest.
- Twe merriën gekoft. 26 februarii/7 meert saterdach een schipper van Worckum bij
mij geweest, seyde mij dat Haringsma heel vilain van mij sprack; ick sprack heel
vriendlijck mit hem en beduide hem, dat hem Haringsma qualijck onderricht had,
'twelck hij begreep en gaff
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Haringsma ongelijck. - Drie predicanten bij mij geweest om een boeck van
34
Uytenbogert, om de kerckenraet tot stemmen te helpen en om gheen catolijcke
weesvoochden te maecken. - Westrego heeft oock resolutie genomen als Oostrego
en de Wolden. - Walta iss noch quaet en niet wel tevreden; 't iss hem leet, dat de
resolutie genomen iss. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. Ebinga van sijn dochter
gesproocken, 'twelck wel weder terecht sal komen. - Mit Jongstal rijden wandelen,
van Walta gepraet, mit hem gespeult en gegeten en vrolijck geweest tot [65] twaelf
uir; Pijcke den 10 en den 11 bijeen bebonden, en wass alless wel.
27 februarii/8 mars sondach twemahl in de kerck geweest; collonel Alua seit dat
Rosema Tjerd Alua wil uytcuypen, doch sie meinen Ritske [Eisinga] te krigen en
geven hem Tjalling van Raerdt sijn ammeraliteitzampt, om hem te gewinnen. Brassert en Nieuburch bij mij geweest. - Bij juffers geweest. - Alleen gegeten. Walta
begint still te worden, en mene ick hij sal het dahrbij laeten; alle werelt die geeft hem
ongelijck.
28 februarii/9 mars maendach heb ick wesen wandelen, om den Fransmans
peerden sijn [zien] wech te rijden. - De heer Haeren en Jan Alua quamen mij te gast
35
bidden wegen de heeren van Westrego in 't Gulden Hooft . - Ick ginck bij de heer
Donia eeten mit den raet van staet; de vrau [Helena van Heucklum] vertelde mij,
dat se veul meer eehr van de Spaensche had ontfangen als van de Francen. - Donia
seyde mij, dat Servient had aen Nederhorst vijftichduysent gulden getelt en quam
bij Donia en presenteerde hem vijftichduysent gulden te geven, als hij de teyckening
noch wilde opholden, doch Donia nam het qualijck en seyde dat hij niet wel tevreden
wass, dat Servient hem sulckx voorhielt, wandt hij een eerlijck man wass, die sijne
meesters trau diende, en dat hij gedaen had, wass om de eenicheit van Vranckrijck
en dese landen bijeen te holden, doch dewiele hij sach dat Vranckrijck geen vrede
wilde, soo most hij tot dienst van 't landt teyckenen.

[66]
Doe de teyckening geschiet wass, quam hij, Servient, Donia bedancken voor alle
goede offitiën aengewendt en verseeckerde hem van de gunst van de crone en
regering, doch hij sprack van geen gelt mehrder en presenteerde Servient sijn dienst
oock heel offitieuselijck aen de heer Donia. - Hij seyde nochmahls dat Knuyt een
wijl tijts op beyde sijden had gegaen, om alles uyt te snuffelen, doch op 't lest hielt
hij sich bij Pau en Mengerswijck en bedrooch Ripperda en Donia, keef altemitz mit
Mengerswijck, doch alless pro forma, ergo een loosen, argen schelm, die ick geloove
36
oock elen te
34
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Zie hiervóór 1645, noot 36, pagina [47] en noot 37, pagina [50].
Herberg te Leeuwarden.
Elen: betekenis onduidelijk. Moet het zijn Elend: problemen, ellende? De Knuyt had problemen
in Zeeland. Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 505: ‘In Zeelant hebben de
wederpartyen van den heer Knuyt haer voordeel seer getoogen uyt het gepasseerde tot
Munster, hem nagevende sijne last te buyten gegaen te hebben, waer door eensdeels de
gemeente tegen hem wiert gecommoveert... In verscheyden Zeelantsche steden wierden
soodane persoonen in de magistraet ghebracht die geen vrienden van den heer Knuyt waren,
ende men sach dat sijn Hoocheyt de parthy van die tegen hem Knuyt ende het sluyten der
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dat sijn Hoocheyt den heer Knuyt soude dimitteren van sijn charge, komende de heer Thibaut
seer in faveur bij sijn Hoocheyt ende in meerder gesach tot Middelburgh. De princesse
douariere heeft van tijdt tot tijdt den heer Knuyt gemainteneert’.
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hebben. - Pigneranda heeft een heel schoon wijff en daerom iss hij al ses jaer uyt
in ambassade en sal noch ettelijcke jaeren uytblieven, opdat S.M. van Spagniën
mehr vrijheit dahr hebben kan mit Pigneranda sijn vrau. - Herema vertelde mij van
Walta, Haringsma, Tjalling Eissinga van de Raedt, hoe die soo tegens mij uytvielen
37
en bolderden achter mijn rug; hij prees het werck van de survivantie en seyde ick
had een goedt werck doe gedaen mit verstandt en een groot politijcke streeck,
daermede ick alless had gesalveert dat in perijckel stond, en meinde Hottinga,
Sjouck Burmania dat alless te renverseren en weder om te stooten wat gedaen
wass geweest. - Herema had goede hoop noch tot sijn vriën, badt mij nochmahls
te intercederen, 'twelck ick doen sal.
29 februarii/10 mars dingsdach is de griffir Glinstra bij mij geweest, [67] seyde mij
vanwegen de heeren van den Hove, dat se den 11 april souden gereet sijn mit het
revijs. - Ick reedt nae vrau Liauckama mit Jongstal, Herema, Haren; waeren vrolijck.
Jongstals peert viel te Franicker in de gracht van de brug, doch Jongstal bleef op
de brug staen. - Herema seyde mij, dat Walta had geseit ick sochte de privilegiën
mit voeten te treden en mij souverain te maecken, en had veul losse discoursen,
die hij mij woensdach sal seggen. Walta heeft Botnia voor gritman erkendt en dat
omdat het de heeren Staeten van 't landt soo goedtgevonden hebben. Ergo iss hij
38
nu eens tot reden gekomen en heeft veul wintz gebroocken en niet uytgericht.

[69]
Martius 31 daghen. - 1/11 maert woensdach ben ick in de kerck geweest, heb mit
Herema alleen gegeten, die mij seyde dat all de heeren Eissinga, Sjouck Burmania,
Hottinga heel quaet op mij wahren. Walta sijn gepraet vertelde hij mij oock. - Hij
seyde ick most hier op guarnisoen letten en dencken om alless in ordre en vrese
te holden, doch ick vinde beter van neen en iss voor mij best, dat ick wel mit de
heeren gedeputeerden stae en wel mit de heeren van de vier quartiren. - Jan Alua
quam bij mij, brocht mij dat geschrift weder 'twelck de heeren gedeputeerden haer
correspondentie aengaet, en wass heel welgesint; hij seyde dat sijne ingesetenen
39
het duckelhooft niet mosten betaelen, mahr de participanten van
Worckummernieuwlandt, doch om mijnentwill wol hij veul doen, om te sien oft die
luyden kosten geholpen worden. - Ick heb gelesen, geschreven; predicant Wiglius
iss bij mij geweest. - Ick ginck in mijn stal en ginck in 't Gulden Hooft bij de heeren
van Westrego eten, wahren vrolijck; Tjalling Eissinga van Marsum verseeckerde
mij van sijn dienst en vrundschap en bedanckte [70] mij, dat ick hem dit jaer in alless
had geholpen; alless iss nu wel, en hij iss niet mehr quaet. - Waltinga seyde mij
Tjalling Eissinga van Raedt en Hessel Roorda hadden achter hem heer geweest,
om hem tegens mij te setten, doch hij wold niet. - Ick quelde Hasius, en wahren
vrolijck tot half sessen.
2/12 donderdach mars iss Yetsma bij mij geweest, om mij de resolutie van de
magistraet te laeten sien aengaende den hoff. - Hasius heeft mit mij gegeten, seyde
mij oock hoe Tjalling Eissinga van de Raed soo quaet wass, Haringsma,
Boschuysens
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vrau, en kosten se, sie solden mij heel onderdrucken ende degraderen. - Gelesen,
geschreven. Mit de gerichtschultus te begraffeniss geweest. Grovesten mit mij
gegaen en Copius gerecomandeert. - Alless iss stil in de stadt en Godtloff in rust;
ick hoop het sal lang duiren; ick moet voorsichtich sijn en alles mit voordacht
ooverleggen.

[71]
3/13 meert vrijdach ben ick in de kerck geweest, op het Landtshuys in 't Mindergetal,
dahr de resolutie van de middelen wass vastgestelt en noch twe, drie resolutiën. Ick adt mit ettelijcke officiren. - Ick ginck om half drie weder op het Landtshuys, doch
40
der wierdt niet gedaen als dat de heeren van den Raedt audiëntie hadden . Oostrego
en Westrego kosten niet aen het teyckenen komen, doch de Wolden en de steden
die teyckenden. - De particuliere soutsyders die quaemen mij haer saeck
recommanderen. - De heeren van Oostrego aeten bij mij, doch der wahren veul
heeren apsent, en wahren wie lustich en vroolijck tot twe uiren.
4/14 saterdach quam de olde heer Haeren bij mij, klaechde oover Sjouck
Burmania, Hottinga, dat sie belett hadden dat men de resolutie niet en teyckende
en alle goede saecken sochten omme te stooten. Ick seyde, dat iss niet nuys, dat
ben ick wel gewendt, en iss haer olde gewoonte. - Gijsels van Delft om de
Oostijnsche Compagnie wass bij mij. - De major seyde dat alless nu still wass. Ebinga, Imminga en andere catolijcke edelluyden hebben mit gegeten. Herema
vertelde mij sijn wedervaeren van juffer Martena, doch ick vrees hij sal niet opdoen.
Jongstal die seyde dat Haringsma goede myne toont, doch achter de rug spreeckt
hij vuir en vlamme. - Gachet had geseit hij meint dat Unia Haringsma aenvoert, en
wass niet wel op Unia tevreden, doch ick trau hem niet.

[72]
Mit Jongstal gespeult. - Bij Hemmema gegeten, tot twe uir vrolijck geweest; alless
wass wel en ginck nae older gewoonte; Pijck den 12, 13 behandicht, Hemmema
oock. 5/15 sondach in de kerck geweest; collonel Alua vertelde mij, dat de catolijcken
soo groote macht hier hadden door haer stemmen en dat de kloostermeyers alletijt
op haer sijde wahren en dahrdoor beletteden alle inwilligen van middelen. Jukema
had doen veul te seggen, besonder in Saeckema gritenie en bij veul andere
grietsluyden, en mosten veul heeren nae Juckema sinne en goedtvinden resolutie
nehmen. Dauwe Alua en de heeren Eissinga, mijn broeder en de heeren van den
Raedt die nahmen doen resolutiën tegens de papisten; dahr wass Hottinga,
Burmania, Abraham Roorda tegens en all wat diertijt doen dahraen dependeerde;
hij vertelde mij oock de questie die collonel Alua mit mijn broeder had gehadt om
Oenema will en de griteni van Collemerlandt, hoe dat Boulens, Haersma mit de vier
heeren van Eisinga, Hessel Roorda, Tjalling Eissinga, Frans Eissinga, Ritske Eissinga
Oostrego meenden te regeren. - Met Hessel Alua en Gijsels gegeten. - In de kerck
geweest. - Bij juffer Martena, daer andere juffers oock wahren; ick gaff Pijck den
14, en wass alless wel. Ick broch juffer Martena bij Jongstal en adt dahr en brocht
juffer Martena om tien uir weder tehuys; Haringsma heeft Glinstra gevraecht, oft ick
40
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6/16 maert mijne restanten opgeteyckendt, 10.000 gulden; raetsheer Scheltinga
offereerde mij sijn dienst en vruntschap, klaechde seer oover Haringsma, wolde
mijn raedt hebben, of Axma den halven ontfanck soude hebben dan off Axma nae
de gerichtschultusplaetz soude staen. - Alleen mit Maré gegeten, seit dat alless stil
en wel in dese stadt iss en in 't landt. - Hans Lijckelma bij mij geweest; hij woude
wel de gerichtschultusplaetz hebben voor sijn vrunden, doch set alless ahn mij en
wil mij sijn stemme geven; hij will de voorslach van de heeren gedeputeerden haer
correspondentie wel ahnnehmen, seit dat het in de Wolden heel dubieus staet en
dat de vier griteniën die Baerdt, sijn soon, Roorda, Andringa hebben, heel loss en
onseecker staen om uyt te kuypen. - D'ontfangher Grovestein bedanckte mij, dat
sijn broeder wass raetsheer geworden en dat ick alleen daer oorsaeck van wass,
verseeckerde mij van sijn en sijner broeder vruntschap. - Hasius seyde mij, hoe
Haringsma soo heevich tegens mij had uytgevallen en dat ick sijn grootste viandt
wass die hij hadde, en verachte mij en all mijn geschlacht en woude dat klein
maecken nae sijn vermoghen en sooveul als in hem wass en hem doenlijck, sprack
als dull, raesent en uytgelaten mensch, buyten verstand en fundament. Ick seyd,
het iss mij leet, doch ben blijde, dat hij sonder oorsaeck quaet iss, des te geruster
ben ick. Ten anderen soo [74] iss het mijn geluck, dat ick sulck vianden heb, wandt
dahrdoor leeve ick des te voorsichtiger en mit mehr voordach, opdat niemantz yet
heeft op mij te seggen, oock opdat al wat se seggen, dat het leugens sijn. - Rogiers
de Gavre bij mij geweest, seit dat de stadt Harlingen nu seer wel geregeert wordt
en mit eenicheit. - Alleen gegeten mit Maré; alless iss still.
7/17 meert dingsdach heeft Ytsma mij de resolutie van de stadt gebrocht; sal
yetwess te pampier brengen om de Staeten van het landt voor te dragen aengaende
het visiteren der procuratiën. - Ick ginck bij de heeren raeden van staete en spraecken
van veul dingen, doch meest van Engelandt, van die regering en de
Spaenschgesinde. - Ick schickte Hagius een boeck en 100 gulden. - Ick adt mit
Haeren, Herema, reedt uyt wandelen, quaemen bij vrau Donia, wahren lustich,
dansten; Pijcke wass niet wel tevreden. - Des avontz aten wie tezaemen. - Ick kreech
veul brieven.
8/18 meert woensdach in de kerck geweest; Fockens en Teyens om het
gerichtschultusampt mit presentatie van haer dienst en verseeckering van de geheele
Wolden. - De heeren Brassert en Nieuburch bij mij gegeten mit Haubois, Frederick
Roorda, Scheltinga; waeren lustich tot 7 uir.

[75]
41

Ick discoureerde lang mit Brassert, wie oorsaeck wass van het te in de Generaliteit
wegen Ooverijssel en Gelderlandt zedert het jaer '21. Ick seyde, den Raedt [van
State] en Haer Hoochmogende hadden moeten volck casseren en nemen gheen
gelt op om 7 off 8 hondert man, dahr het landt niet om verlohren soude sijn geweest,
en dat dese schult nu ettelijcke miljoenen beliep; hij wolde het excuseren, doch het
42
had gheen klem, en quam het op het lest op dess baass saligher uyt. Nieuburch
kost niet ghaen. - Ick adt niet, ginck bij Jongstal praeten, dahr se mijn seyden, hoe
Burmania, Hottinga alless nu dwers dreven en in werringhe sochten te brenghen.

41
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9/19 donderdach isser veul volck bij mij geweest om te recomanderen van Embden,
den heeren professoren, predicandt Hasius, de menisten, Sicksma captein. - Mit
Hemmema, Sickma alleen gegeten. - Raetsheer Scheltinga de saeck van de
magistraet en stadt Lewarden gerecomandeert, dewiele Jacob Stevens weder yet
ingegeven heeft tegens de magistraet. - Ick ginck in 't Mindergetal, en deed de heer
Donia raport van het gepasseerde te Munster in Oostrego camer. - Kuyn quam uyt
Den Haghe, seyd dat H.H. sich al weder mit de regering moit en soo veul als oyt,
dat Lessal alless ahn juffer Sevenaer seit wat se hoort oft siet.

[76]
S.H. iss loss en ongebonden en doet niet wat hij behoort; neffens het rijden iss hij
alletijt in de Comedie, en daerdoor krijcht H.H. meerder kredit. - Ick ginck bij juffer
Rossel eeten, daer veul geselschap wass van juffers; Pijcke den 14 ooverhandicht.
- Jongstal seyde mij, hoe Burmania en Hottinga hadden gekeven en mij all mit
gemeint en hoe Ockinga soo biter en quaet iss. - Ick ginck om 12 uir nae huys.
10/20 meert vrijdach. - Om negen uir ginck ick op het Landtshuys, alwahr wie de
petitiën affdeden en eenighe resolutiën. - Mit Kuyn gegeten alleen. - Fockens en
Andringa wegen het gerichtschultusampt, Sminia bij mij geweest, oock om het
gerichtschultus. - Meinsma, Hillebrantz, Haubois, Intema, Sibe Sibe, Holle Piers de
vredehandeling gerecommandeert, omdat het onmogelijck te beletten off op te
holden, wandt Hollandt, Gelderland, Ooverijssel, Gronningen hebben het gedaen,
wij komen niet te veld. Ergo doen wie Vranckrijck gheen dienst, en Spagniën sal
mit onss gecken, als wij het willen opholden en konnen niet en dat wie dahr moeten
43
de andere provintiën volgen . - D' oude heer Haeren seyde mij, hoe Hottinga,
Burmania soo gestoort waeren en als sie yet voorsloegen, al wass het noch soo
goet, soo deden se recht contrari en soo in alle dingen, om verwerringe te maecken.
- Ick sprack noch enighe heeren en ginck mit Kuyn wandelen om de stadt. - Dess
avonts quaemen de heeren van Westrego bij mij eeten, en bleef Sjouck Burmania,
Hottinga en andere malcontenten uyt; de andere waeren tot drie uir lustich. - Abraham
Roorda woude mit Ade Eissinga mit rapir en poinjaert vechten.

[77]
11/21 meert saterdach sliep tot negen uir. - Fockens en Andringa om Hellema tot
44
rechtschultus te hebben. - De heeren Hillebrant, Meinsma, d.... wahren bij mij,
klaechden oover een resolutie om te Mackum een waghe te mogen stellen, 'twelck
de heeren van de steden niet willen toelaten. - Kuyn heel kranck. - Burgemeester
Bourum de saeck van de vrede gerecomandeert, om het werck aff te doen. - Mit
Ebinga en andere catolijcke edelluyden gegeten. - Jongstal wees mij de handt van
Waltinga, die wass nu wel tevreden en gecontenteert. - Mit Jongstal, Viersen,
43

44

Op 16 maart moesten de ambassadeurs weer in Munster zijn voor de ratificatie van het
verdrag. In de week van 23 maart was Holland voorzitter van de Staten-Generaal en probeerde
tot een conclusie te komen, hetgeen mislukte. Volgens Poelhekke waren toen Holland, Gelre,
Overijssel, Groningen en ook Friesland voor (maar zij waren tegen overstemming). Utrecht
en Zeeland waren tegen. Poelhekke, Vrede van Munster, 514-516
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12/22 maert sondach tweemahl in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten. - Kuyn
seyde mij van H.H., Francisca, S.H. lossheit, jaeghen, Comedie, caetsen, etc. H.H.
iss nu verandert, beter Frans als Spaens, gaet veul mit d'ambassadeur om van
Vranckrijck; Bicker, Pau en de geheele regering neemt se aen sich, en S.H. volcht
haer en laet haer geworden; S.H. heel hooveerdich en al sooveul als H.H. en soud
45
Lessal liever aen yemant groots geeven als aen een graff . - Bij juffer Eissinga
geweest, mit de jonge juffers gedanst.
13/23 iss Dauwe Alua bij mij geweest, om Boulens gritenie toekomende saeterdach
oover te dragen. - Ick sprack hem van de waghe van Mackum, om die aff te schaffen.
- Oock van de questiën die alletijt ontstonden in 't visiteren van de procuratiën oover
de stemmen, quarten en postulanten. - Teyens sprack voor Hellema en presenteerde
mij sijn dienst [78] en vruntschap bij alle voorvallende gelegentheit en sprack heel
goede woorden, gelijck se alle doen alse in noot sijn en yet begeren, maer off sie
het dencken en off se dahrnae souden houden, leert de ervaerentheit, Godt beter
't anders. - Hij belooffde dat werck van Mackum te stutten en te helpen wehren in
sijn goo, soodat dahr niet off komen sal. - In 't scheiden maeckte hij weder veul
presentatiën en verseeckeringhen van sijn dienst en van het goo. - De heer Haeren
seyde mij, dat Baerdt hem geseit had hem wass aen Hellema niet gelegen, en woud
ick het aen een ander geven, dat mocht hij wel lijden; soe gaen de vrunden tegens
malckander. Daernae keef hij op Sjouck Burmania en Hottinga. - Alleen gegeten
mit Maré; Kuyn wass kranck. - Scheltinga seyde mij, dat Roorda belettede de
aggregatie uyt haet van Donia en woude hij Carel Roorda geerne in Donia plaetz
schicken, omdat hij meint datter presenten sullen vallen. Soo iss dien ouden fielt
altijt een dwersdriver. - Krack seyde mij, dat Lijckelma noit mit Fockens eens sal
worden; der iss jalousi tuschen Crack en Baerdt, en staet het in dat goo heel schrap
tegens malckander. - Hij seyde mij hoe Ockinga soo wass tegens hem uytgevaeren
om mijnentwill en dat Ockinga seyde hij wass een Fockensman en gheen
stadtholders; Raetsheer Glinstra en Ockinga hadden oock gekeven. - Krack wil dat
werck van Mackum stutten en [79] helpen beletten niet te teyckenen. - Ytsma bij
mij geweest oover eenighe questiën in 't visiteren der procuratiën, om de Ed. Heeren
Staeten van het landt de questiën voor te draghen. - Geschreven, bij Kuyn geweest,
gepraet, mit Frentz gegeten; Kuyn wass kranck. - Tot 12 uir geschreven.
14/24 meert dingsdach eenighe brieven geschreven en eenige heeren
gesproocken; bij Kuyn geweest. - De heeren van de Wolden hebben bij mij gegeten
en wahren vrolijck tot 7 uir. De heer Baerdt recomandeerde mij sijn soon om te
avantzeren, en wass hem leet dat het werck van Walrich soo gelopen wass, en
begeerde ick solde het niet gedencken. - Dess avontz gewandelt.
15/25 woensdach iss Hillebrantz bij mij geweest om de Oostijnsche Compagnie.
- In de kerck geweest. - Op het Collegie om eenige lantzsaeken, van postulanten
en het visiteren der procuratiën. - Mit Hauwerda gegeten, die mij het transport van
Feitsma soon recomandeerde van sijn vaeders Feitsma compagnie. Mit Kuyn
gespeult, veul brieven uyt Den Haech van de heer André gekregen aengaende de
vrede.

45
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16/26 donderdach op het Landtshuys geweest, alwaer men gedelibereert heeft van
de vrede, 'twelck Westrego toestonde, de steden oock, doch als het Oostrego oock
toestonde, anders niet. - Alleen gegeten. - Meinsma wil richtschultus wesen. - Carel
Roorda sprack lang van de vrede; dahrnae seyde hij dat Schaep meerder credit te
Amsterdam kreech als Bicker, dat Schaep nu meer in het toorentjen had als Bicker;
de heer Van Switen meinde in de Gecomiteerde Raeden te komen, doch het iss
hem misluck. Bicker, Oetjes, Pankras iss van Schaeps volck; hij wass heel cyvijl en
[80] beleeft; gheen twe swagers mogen tegelijck in het toorntjen wesen noch gheen
twe broeders, 'twelck quaet voor Oetjens en de heer Van Switen iss. - Gritman
Andringa en Teyens bij mij geweest om het gerichtschultusampt. Raetheer
Grovesteins om het gerichtschultusampt voor Copius. Nae Den Haech en André en
vrau Brederod geschreven. Polman seyde dat Stadt en Landen hadden wel vier
tonnen gouts verhandelt mit solliciteren in Den Haech en beklagen nu, dat ick haer
stadtholder niet ben geworden, doch het iss te laet. - Lieuwe en Coenders sijn weder
op het niew van den landtsdach gewesen en een resolutie dahraff genomen. Eissinga soude te Groningen onder leggen in de regering. Alleen gegeten, gewandelt,
bij juffer Jel Roussel geweest, die klaecht geweldich oover Haringsma, dat hij soo
toetast en soo gierich iss en soo loss.
17/27 vrijdach Bourum oover de vrede, dat hij wil stuyren in Lewarden. Colonel
Alua seit dat Ritske Eissinga sijn griteni wil vercopen op Tjerd Alua voor 16 duysent
gulden. - Jan Alua bij mij geweest mit ettelijcke saecken, iss heel wel en cyvijl tegens
mij en mijn vrundt. - Jongstal seit dat de heer Baerdt hem geseit heeft, dat het hem
leet iss tegens mij gegaen te hebben in Walrich saeck en dat hij nu en t'allen tijt mijn
vrundt sal wesen in alle voorvallende saecken; de tijt sal het lehren; hij wil de soon
de gritenie [Haskerland] ooverdragen. - Ick ginck op het Landtshuys en nam Oostrego
resolutie tot de vrede, Westrego oock en de steden, en wierdt de resolutie ontworpen
en te boeck gebrocht. - Ick adt mit Kuyn alleen, die noch kranckelijck iss. - Sminia
seyde mij, dat hij het staetgeneralschap aen Jeltinga wilde [81] ooverlaeten. - Axma
sprack weder van sijn ontfang en van het gerichtschultusampt, om mit Walrich
daerom te lotten. - Ick ginck weder op het Landtshuys en de resolutie in 't landtsboeck
gelesen hebbende, wierdt van Oostrego geteyckent; Westrego wass groot dispuyt,
en wilde Hottinga en Sjouck Burmania niet lijden dat het geteyckendt wierdt, doch
de heeren van Westrego die teyckenden het; doen protesteerde Hottinga en Gravius,
Sprong, Sicksma (Vringer en Imminga die deden het mit pro forma) in Westrego
resolutieboeck, en wierdt van Hottinga en die andere geteyckendt die Hottinga
volgden; de heeren van de Wolden en steden die teyckenden het oock, soodat de
resolutie van de aggreatie van den vrede desen naemiddach van de vier leeden
46
geteyckendt en sal morgen nae Den Haghe ghaen . Een groot werck, dat dat soo
uyt iss gewerckt; ick hoope het sal tot eenigheit en dienst van het landt strecken. Ick schicke Pijcke mit Lewarden de 16 en ontfang se wel en stillekes. - De heeren
volmachten van de steden die aeten bij mij, waeren vrolijck en lustich tot 2 uir;
Haubois seyde mij, hoe Hottinga en Sjouck Burmania soo op mij gepykeert waeren
en tegens mij ingenomen.

46
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18/28 meert saeterdach wass de heer Haeren bij mij, klaechde oover Hottinga en
Sjouck Burmania vilenicheit en hoe dat sie alletijt op mij uytvielen, dan oover de
vrede, dan dat ick te veul te seggen had; op 't lest keef Hottinga oover de jacht die
mij het landt gegeven heeft; Haeren gaet nae Blije. - Douwe Alua seyde mij, dat
Boulens het transport van de griteni [Achtkarspelen] woude doen op sijn kindtskindt.
Ick approbeerde het. - Ick ginck op het Landtshuys, alwaer noch veul resolutiën
wierden geteeckendt, en bleef daer tot oover twalfen. - Ick adt mit catolijcke
edelluyden; Lewaerden brocht mij andtwoordt en den 3 van Pijcke, twe tegelijck,
'twelck heel soet toeginck, dat de wag noch niemantz het merckte, de jonge selfs
niet.

[82]
De Staeten van het landt sijn gescheiden, totdat se weder moeten verschreven
47
worden . - De heer Jongstal seyde mij, dat Hottinga en Burmania soucken hem en
Haeren wederom aen en willen niet mehr tegens Haeren kijven. - Unia had
Haringsma geëxcuseert, en Jongstal woud mijn partie aennemen in alle voorvallende
saecken; Hasius had maer toegehoort. Jongstal iss heel mijn goede vrundt. Verkeren gespeult, oock mit Kuyn, mit haer gegeten.
19/29 meert sondach de heeren Nieuburch en Brassert genacht geseit. - In de
kerck geweest. - Ick adt mit eenighe officiren. - Ginck weder in de kerck. - Voer mit
Kuyn bij de heer Donia, alwahr wie van de Munsterse saecken discoureerden en
het gepasseerde tuschen Vranckrijck en Spagniën. - Aeten niet en laesen.
20/30 maendach heb ick geitenmelck gedroncken en gesproocken Bouritius om
de gerichtschultusplaetz, Copius oock. - Grovestin seyde mij, dat Swartzemburch
sich sien liet in sijn griteni, om te cuypen. - Mit Kuyn gegeten; den naemiddach iss
de heer Abraham Roorda bij mij geweest, die mij bedankte, dat ick tot de vrede heb
geholpen en veul andere dingen, woud onses huys beste soecken, eer en reputatie.
- Ick seyde hem van het vechten mit Aede Eissinga, doch hij wilde het niet bekennen.
- En pratede wie soo van veul dinghen en van de Fransche saecken. - Ick speulde
mit Jongstal en Kuyn en ging des avonts bij de secretaris Gabbama eeten, daer ses
[83] raetsheeren waeren, colonel Alua, Loo en wahren lustich tot drie uir, Hasius
oock, die mij seyde dat Haringsma had geseit, all ben ick dess stadtholders viant,
soo ben ick doch gheen viandt van het geheele huys, soodat ick alleen de gedaechde
ben.
21/31 meert dingsdach niet te bed geweest, op een stoel sitten slaepen, melck
gedroncken. Rijden wandelen, Jongstal thuys gebroch, sijn vrau in 't bed gesien,
naemiddach gespeult en des avontz bij Jongstall gegeten, vrolijck geweest, doch
niet gedroncken. Ick sliep den heelen naemiddach.
22 meert/1 april woensdach in de kerck geweest, Duytsche brieven geteyckent.
- Jongstal, Haeren, Herema aten mit Kuyn en mij en wahren vrolijck; Jongstal ginck
nae Staeveren. Wij voeren mit de koetz wandelen nae Marsum; Tjalling Eissinga
wass niet tehuys.
23 meert/2 april donderdach aen André en goede vrunden geschreven. Waltinga
bij mij geweest, die mij seyde dat Imminga en Hottinga het noch onneens waeren;
hij sprack van de compagnie op sijn neef Roorda en om Andela en Kingema eens
te maecken. 47
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Mit juffer Hannia te begraffeniss geweest. - Mit Herema, Kuyn en officiren gegeten.
- Gespeult mit de kleine jufferen, gedanst de heelen naemiddach, en de 2 Camstra.
- Mit Kuyn gegeten, Polman gesproocken, die mij seyden dat onder de gelijckheit
gheen respect [84] kost wesen, dat de Gronningers den adel uyt de stadtsregering
hielt en daerdoor de harde questiën tuschen Stadt en Landt quaemen. 24 meert/3
april vriedach in de kerck geweest. - Dauwe Alua, Jan Alua quamen bij mij om mij
te versoecken van booven te gaen om Boulens griteni te vergeven, doch ick stelde
het uyt tot dess naemiddachs. - Ick reed mit Kuyn wandelen. - Ick adt mit Kuyn, Alua
en andere officiren. Ick ginck op het Collegie en vergaven de griteni van Boulens
op sijn kindtskindt. Kuyn ginck wech nae Den Haech en ick reede een stuck weechs
mit. - Ick andtwoorde de brieven van André aengaende den vrede en de suspensie
48
van puplicatie .
25/4 saterdach quam Unia bij mij, begeerde ick soude op het Collegie gaen om
eenige interessen van juffer Orion, doch ick wilde niet. Ick sach mijn peerden rijden,
ginck daernae in den hoff mit Hemmema. - Ick adt mit catolijcke edelluyden. - Speulde
naemiddach mit Haeren, Herema, 2 raetheren, secretaris Scheltinga. - Haren seyde,
Pijcke gaet morgen te nachtmahl. - S.H. schickte mij sijn pijckeur [Fritz Rode] mit
vier peerden tot een present. - Mit die heeren des avontz gegeten.

[85]
26 meert/5 april sondach tweemahl in de kerck geweest; Ytsma bij mij geweest,
seyde mij hoe het op het Collegie soo wonderlijck toeginck mit gantz geen ordre of
respect, dat de heeren heel licht in 't teyckenen wahren, Dauwe Alua haestich van
hooft en dat hij alless nae sijn sinne wil hebben. - Geschreven, mit Maré gegeten.
27 meert/6 april maendach sach ick mijn peerden rijden in presentie van Fritz
Rode, pijckeur van S.H. - Ick sach bij mijn hoff wat arbeyden. - Adt 's middachs mit
Haren, Herema, Sijtsma, Hammema en de pijckeur, Hemmema, droncken sterck
en kreech Haeren en Sijtsma questie, sloegen malckander en Hammema oock. Ick
liet elk mit twe musquetiers bewahren en vastsetten. - Adt dess avonts mit Maré,
ginck wandelen.
28 meert/7 april dingsdach kreech ick brieven uyt Den Haghe van André, oock
van juffer Sevenar aen Kuyn. - Ick ginck mit Pafferoy te begraffeniss. - Adt mit Unia,
Alua en officiren. - Ick ginck mijn hoff besien en ginck mit Hasius, Alua, Hemmema
wandelen en hooven besien. Avontz kreech noch een brieff van André, dahrin hij
mij schickte de resolutie, dat 5 provintiën mit S.H. eens wahren en hadden geslooten
den vrede, en veul andere dinghen. - Ick adt avontz mit Hasius, Hemmema, Alua,
en seide Hasius dat Rabodus Piter had hem bekeven, dat hij soo lang en wijtlofftich
voor mij had gebeden, hetwelcke hij niet lijden kost en goedtvinden.

[86]
29 meert/8 april woensdach in de kerck geweest, geschreven aen de heer André.
- Mit de heer Walta gegeten, wass niet wel op de vrede tevreden, oock van weghen
het gepasseerde van de heer Somersdijck. - Predicant Wiglius weder van al sijn
kinderen
48

Willem II wenste ‘suspensie’, opschorting van de ratificatie; Friesland had reeds ingestemd
met de ratificatie. Zie hiervóór 1648, noot 46, pagina [81].
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gesproocken en lasten . - Gelesen, geschreven. - Mit Maré gegeten, die seit dat
de heer Walta nu weder wel tevreden iss en iss niet meer quaet op mij; hij had niet
gedocht dat ick soo erch, soo verstandich wass. - Geschreven.
30 meert/9 april donderdach heb ick rijden wandelen. Brieven nae Duytzlandt
geteyckent. - Bellanus mij eenighe saecken gebroch van processen. - Mit Unia,
Herema gegeten. - Ick reedt nae Franicker, om d'ontfanger Grovesten mit sijn bruyt
[Rints van Burmania] geluck te wunschen, alwahr wij vrolijck waeren en quaemen
tegens neghen uir weder thuys; hij verseeckerde mij van sijn vruntschap en dienst.
- Ick adt avontz mit de heeren die mit mij nae Franicker waeren geweest.
31 meert/10 april vrijdach in de kerck geweest. Mijn hoff gesien. - Mit Johanness
[Vomelius], Feycke [Oedsonius] en Hasius, predicanten, gegeten. - Haubois bij mij
geweest die mij seyde dat hij mit drie provintiën eens wass in Den Haghe, en dat
wahren Gelderlant, Ooverijsel, Stadt en landen en kosten Hollant ooverstemmen.
- Seyd Hottinga hadden mit Burmania de stemming doch pro forma gedaen, en daer
soud niet meer op volghen.

[87]
Sjouck Burmania en Catrijntje wahren noch quaedt. - Haubois had de regering van
Sneeck heel ahn de handt; hij verseeckerde mij van sijn vruntschap en dienst. - Ick
riedt hem mit Hollandt wel te corresponderen en besonder mit die die credijt hadden.
- Gelesen, gewandelt; mit Herema, Unne Roorda gegeten; Herema vertelde mij van
juffer Mertena, van Walta, Hottinga, Sjouck Burmania.

[91]
April 30 daghen. - 1/11 april saterdach heb ick Ernst van Aluva, Widefelt, Hemmema
geordonneert om Haren, Sijtsma, Ammema te accorderen en te letten op een yeders
ehr en reputatie. - De schipper van Worckum en aennemer der wercken in het nieu
bedijckte landt seyde mij, dat de heer Haringsma mij wel wolde spreecken en wahr
ick wolde, of bij Ockinga off iemantz anders, en woud mij onderrichten en mijn vrundt
sijn. Ick seyde, wil de heer Haringsma mij spreecken, soo moet hij bij mij komen;
hij weet mijn huys wel en ick stae alle werelt te woorde die mij spreecken wil. Mijn
peerden sien rijden en mit Swartzemburch gepraet. - Mit Ebinga en catolijcke
edelluyden gegeten. - Geschreven. Jongstal quam bij mij van Staveren, wass wel
gesint. - Ick ginck om de wal en ginck bij Jongstal dess avonts eeten en waeren
vrolijck tot 12 uir en seyde hoe Geldorpius soo genauw iss.
2/12 april sondach, Paeschen, tweemahl in de kerck geweest. - Gelesen den
heelen naemiddach. - Mit officiren gegeten. - Dess avonts mit Maré gegeten; seit
dat de heer Walta nu wehr wel tevreden iss.
3/13 maendach, Paeschen, weder in de kerck geweest; mit officiren gegeten. In de kerck geweest. Gelesen, geschreven. Mit Herema gegeten, van de religie
ende het heilige nachtmahl gediscoureert en gedisputeert.
4/14 dingsdach noch geschreven; om half negen nae Blij gereden mit Herema
en Heucklum, des avonts daer oock gegeten, gewandelt en Ulb Alua stins gesien.
49

Aitzema (Saken van staet en oorlogh, II, 66) stelt dat predikanten bijna te weinig tractement
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predikant kwam blijkbaar zijn nood klagen bij Willem Frederik.
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[92]
Ick broch Pijcke haere twe weder en noch negen van mij, maeckt 25, en waeren
heel wel tezaemen, gingen lang wandelen in den hoff en Ulb Alua huys en wahren
heel goede vrunden, saeten ahn taefel bijeen, knyen, en gingen het huys besien. Om half elf quaemen wij tehuys.
5/15 april woensdach in de kerck geweest. - Fockens sprack mij van sijn comparitie
tuschen Jan Alua en Haringsma; ick seyde men most recht doen; dahrnae van
Hellema; ick seyde, men moet het mit andere heeren gedeputeerden ooverleggen.
- Mit Grovesten gepraet, die mij op dess ontfangers [Frederick van Grovestins]
bruloft badt. - Mit Hasius, Maré gegeten. - De secretaris Haersma seide mij de
questie tuschen Haringsma en Jan Alua, hoe sie comparitie hadden gehadt, doch
niet offgedaen; Haringsma wold wel mondeling disputeren, mahr niet schriftelijck
oovergeven. - Anno 1621 iss de dijck begost, anno '24 doorgebrooken, anno '32
weder begost, anno '35 weder doorgebroocken; op conditie dat, als de uytlanders
den dijck een seeckere hoochte, dickte, breete hadden gegeven, en een voet dijckx,
dan solden die ingelande van den dijck haer part ahn den buytendijck nehmen en
die nu drie roeden had, solde dan 1 roede hebben, als van 150 mahr 50 roeden,
doch de buytendijckers hebben noit den dijck [93] sijn behoorlijcke dickte, hoochte
gegeven; dahrom hebben de binnenlantze dijckers de buytendijck niet willen
ahnnehmen en iss den dijck anno '40 weder begost en door de heeren André, Nauta,
Scheltinga, doctor Loo, doctor Nijsten als compromissarissen weder soo een
uytspraeck op het nieus gedaen, dat de uytlanders den dijck op een seeckere dickte
en hoochte mosten leveren, doch wedrom niet in 't werck gestelt, gelijck de heeren
Glinstra en Jepema gesien hebben, informatie dahraff nehmende en inspectie.
Nochtans booven dit all heeft de heeren Eissinga en Grettinga de besteding gedaen
op kosten van de ingesetenen van de binnenlandtse dijckers, dubbelt werck en veul
dat niet nodich en wass, en soo hardt gegaen dat ingesetenen van de griteni van
Jan Alua, die het voor 26 stuyvers wilden ahnnehmen, soo heeft Eisinga dat niet
willen toelaten, mahr die lieden het ahnnehmen verboden en het andere voor vier
gulden besteet tot groote onkosten en schaede van de ingesetenen, en dat door
ahnraeden en begheerte en complaisantie van Haringsma, die Eisinga dahrtoe
gebroch heeft, wandt Eissinga wass eerst tegens Haringsma. [94] Haringsma seyde
hij vraechde na niemantz in der werelt niet, hij wass oovergegeven, oock selfs niet
nae de uytspraeck van de heer André en d'andere compromissarissen. - Jan Alua
seyde mij datselfste oock, dat de secretaris Haersma mij geseit had, en dat
Haringsma op een plaetz wass geweest en had geseit hij kost mijn gesontheit niet
drincken en dat niet oover sijn hardt brenghen, een schlechte en kinderachtich
werck, dahr ick noch laestemahl sijn gesontheit wel heb gedroncken. - Om de wal
gewandelt; Frens is weder gekomen, seit dat H.H. geern gesien had, dat ick dahr
wass, in Den Haghe oock, doch ick hebber geen sinne en soo veul om de vredens
50
wil alsoock om de reiss van Cleef, dahr ick gheen sinne in heb . - Mit Maré gegeten,
gewandelt mit Frentz.
6/16 donderdach april heb ick mit mijn peerden gewandelt, mit Hemmema, Maré
gegeten. - Nae den eeten geschreven, gelesen; de heer Jongstal wandelde mit mij
om

50

Willem Frederik ging wel naar Kleef (zie hieronder pagina [157 vlg.]) naar de doop van de
jonge keurprins en hij nam zelfs de honneurs waar voor Willem II (zie hieronder pagina [167
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Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

514
de wall en adt mit mij dess avonts. - Ick belastede Hemmema, Widefelt [om] Haeren,
Sijtsma te veraccorderen.
7/17 vrijdach in de kerck geweest. - Die captein Sijtsma woud niet accorderen;
ergo moeten blijven sitten. - Lewarden brocht Pijcke de 28ste. Ick sach se in de
devotie. - De heer Donia adt hier mit de vrau en Jongstal, Ockinga, [95] Hemmema
mit de vrauwen en wahren vrolijck, aten dess avontz hier; ick brocht se thuys en
maeckte goede kenniss mit hem en brocht Ockinga thuys.
8/18 saterdach lang geslapen; mit catolijcke edelliden gegeten. Geschreven; bij
vrau Hemmema geweest, mit de koetz nae Engelum geweest en twe hubsche volens
gesien bij Grovesten en bij de huysman. - Mit Maré gegeten.
9/19 sondach twemahl in de kerck geweest. - Mit de heer van Amelant gegeten;
brieven van de heer André gekregen. - Gelesen; dess avontz mit de koetz wesen
wandelen. Dess avontz op de maeltijt van d'ontfanger Grovestein geweest en daer
tot 5 uir gebleven; ick sprack een wieltijts mit hem en maeckte het gantz aff.
10/20 maendach lang geslaepen, alleen gegeten. Gelesen; des avontz nae
Kornjum gevaeren mit de koetz en wedrom bij Grovestein gegeten en tot half vijff
gebleven, weder mit hem gepraet en het werck weder hervat en in goede terminuss
gelaeten.
11/21 dingsdach april lang geslaepen, gelesen; de heer Donia seid mij genach,
ginck nae Munster. - Ick kreech brieven van de heer André, dat de ratificatie wass
51
gesloten en bij de ses provintiën ahngenohmen ; een weinich gewandelt op de wal.
- Mit Hemmema alleen gegeten.
12/22 woensdach in de kerck geweest. Men seid mij dat Vringer wass dijckgraef
geworden. - Andla seyde mij het oock en dat Imminga en Vringer tegens Hottinga
gingen.

[96]
Wel acht brieven geschreven. - Op de wal gewandelt. - Mit Hemmema alleen
gegeten, des middach gantz alleen.
13/23 donderdach mit Armaveille gewandelt te peert; mit hem en Jongstal gegeten.
- Jongstal seyde mij dat Haringsma en Ockinga hadden in de herberge geweest tot
12 uir bij de parthien van de menisten en hadden daer woorden oover gehadt. - De
menist [Hobbe Jans Baerdt] seyde mij dat oock en dat den eenen girich wass en
den anderen tyrich. - Mit Armaveille en Jongstal verkeer gespeult en gegeten dess
52
avontz. Armaveille sprack mij van mademoiselle Laforce .
14/24 vrijdach in de kerck geweest. - Raetsheer Grovestein de saeck van de
menist gerecomandeert, die hij in justicie wil favoriseren. - Mit officieren gegeten en
Armaveille. - Gelesen, geschreven, mit Armaveille de stadt om gewandelt en mit
Herema, Steernseel mit de koetz gewandelt, des avontz tsaemen gegeten.
15/25 saterdach mit Armaveille in de stallen gewandelt. - Camstra liep wech en
woud de hoet niet afdoen. - Mit Armaveille, Hemmema, Haeren, Herema, Unia
gegeten. -

51
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De ratificatie vond plaats op 18 april 1648 (voorzitter van de Staten-Generaal was toen de
heer André), ook al bleven Utrecht en Zeeland zich verzetten tegen overstemming. Aitzema,
Saken van staet en oorlogh, VI, 516.
Een alternatief huwelijksplan met Anne de la Force.
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Frans Eissinga, Douwe Alua quaemen mij haer process recommenderen. - Ick ginck
in de kerck tot de voorbereidinge predicatie dess heiligen nachtmahls. - Lass lang
in mijn hoff. - Adt mit Maré, Armaveille, pratede dess avontz.
16/26 april sondach het heilige nachtmahl ontfanghen, tweemahl in de kerck
geweest.

[97]
Alleen gegeten. Armaveille te Bellekum geweest. - N.B. Verleden saterdach iss
53
Abraham Roorda bij mij geweest, sprack mij van het Napolische werck , van
Vranckrijck, doch wij wahren het niet eens; op 't lest recommendeerde hij mij het
process van Eringa, die geern secretaris wass in Haersma griteni. - Ick adt mit
Armaveille alleen. - De heer Nijs bij mij geweest. - Den heelen naemiddach gelesen.
17/27 maendach vroech nae Belckum gereden mit Armaveille en spraecken en
breet van het werck van Laforce en heel tot haer avantagie en riedt het. - De stallen
tot Belckum doorsien. - Bij Hemmema gegeten, waeren vrolijck. - Wij gingen op 't
Bildt in het huys van Hemmema broeder, besagen het altaer. - Brochten Jongstal
op Het Bildt en quaemen te acht uir te Lewarden.
18/28 dingsdach schreeff ick een brief aen monsieur Beringhan aenghaende het
werck van Laforce en leyde het mit Wydefelt oover, die het heel goedt vonde en
riedt mij dertoe, vond dien brief heel goedt en kost er niet bijdoen. - Wij reden nae
negen uit nae Het Bildt, bij Jongstal eeten en wahren lustich; dess avontz aten te
Belckum bij Hemmema en wass alless wel mit Hemmema en broch Jongstal mit de
koetz weder tot Lewarden.

[98]
19/29 woensdach april liet ick Armaveille den brief sien die ick aen monsieur Beringan
schreef en vondt se heel goedt en wel en niet daerop te seggen. - Ick ginck niet in
de kerck, maer op de Cantzelerie, om de revijssaecken bij der handt te nehmen. Armaveille, gegeten hebbende, ginck wech, beloofde mij van alless te schrieven
hetgene hij hoorde aengaende Laforce, sooveul den inholt van den brief aenginck,
om mij daervan bericht te doen. - Ick ginck weder op de Cantzelerie. - Adt alleen
en ginck mit Widefelt wandelen.
20/30 donderdach op de Cantzeleri geweest; alleen gegeten mit Alua, Hemmema
en haer last gegeven om Haeren en Sijtsma te accorderen, als doenlijck iss, doch
Sijtsma wil niet. - Naemiddach weder op de Cantzeleri geweest. - Mit Herema
gegeten, gepraet.
21 april/1 maij vrijdach heb ick cornel Alua mit 12 offciren oover het werck van
Haeren en Sijtsma geset, en iss Haeren lossgekomen, omdat hij het accordt
teyckende, en iss Sijtsma nauwer bewahrt, omdat hij het accord weigerde. Tweemahl op de Cantzeleri geweest. - Scheltinga recomandeerde de ooverdracht
van captein Boulens.
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Een viskoper uit Napels, Mas Aniello, veroorzaakte in 1647 een opstand in Napels, ‘die niet
alleen de stadt, maer 't geheel rijck deedt beeven’. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI,
472.
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Aylua de colnel recomandeerde sijn soon tot captein. - Alleen gegeten, gelesen,
geschreven.
22 april/2 maij saterdach op de Cantzeleri geweest. - De gedeputeerde Dauwe
Simons
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bij mij geweest, presenteerde sijn dienst. - Hammema en Haeren bij mij geweest,
excuse te doen. - Gedeputeerde Ytsma om captein Weyers wille. - catolijcke
edelluyden mit mij gegeten. - Gelesen, geschreven, te ses uir rijden wandelen. - Mit
Maré gegeten, die mij seyde dat alle werelt Sijtsma ongelijck gaff en dat ick hem
noch te cyvijl tracteerde; ick had hem bij den provoost moeten laeten setten. Feye
Burmania, Heucklum, Walta raeden Sijtsma aff te teyckenen, doch hij sal te kort
daerdoor komen. 23 april/3 maij sondach in de kerck geweest. - Damus Loo vertelde
mij oock, hoe S.H. sich soo qualick comporteert, geeft haest niemandt audiëntie,
iss alletijt uyt off op de jacht off in de Comedie, dahr de heeren van de regering en
de officiren sehr oover klaegen en oover t'onvreden sijn. - S.H. heeft Sulesteins
lieutenant op de poordt gesett, omdat hij mit Moiré wilde vechten. - Die van Hollandt
wilden alleen vrede gemaeckt hebben, hadden de andere provintiën niet
54
geaccordeert, willen oock niet mehr 58 in 't hondert geven . - Mit officiren gegeten.
- In de kerck geweest. - Bij juffer Burmania gepraet. - Gewandelt, mit Maré gegeten;
seit dat Sijtsma bij alle werelt ongelijck wordt gegeven en dat hij noch all [110] te
cyvijl wordt getracteert. Dy raetzluyden hebben hem verleit en bedrooghen.
24 april/4 maij maendach heb ick wedrom op de Cantzelerie geweest. Mij wierdt
gesecht, dat Haringsma, Ockinga sehr mit Sijtsma liepen; wat se voorhebben, sal
den tijt lehren. - Hemmema adt mit mij, seit dat Ockinga heel partiael in die saeck
gaedt, en vindt niet goedt al wat wij in dat werck gedaen hebben van Sijtsma. - De
major seyde mij, dat Saeckema soo eigensijdich ginck en dat Tjerd Johanness mit
hem doen kost wat hij wilde, en hij en Haeringsma die dreven dan dinghen door mit
Ockinga en Jepema bij apsentie van de goede en oprechte heeren en gerechticheit
voorstaende, wat se willen, malckanderen voegende; die heeren betrachten haer
eedt en contiëntie wel en het gebedt dat se alle daech doen. Ick vreess het sal
geweldich haeperen eens mit haer. - Naemiddachs weder op de Cantzeleri geweest,
gelesen, geschreven. - Mit Haeren, Steerenseel gegeten. - Mit Heucklum gepraet.
25 april/5 maij dingsdach weder op de Cantzeleri geweest; burgemeester Bourum
bij mij geweest oover het gewichte te Sneeck en andere steden. - Mit Maré alleen
gegeten. - Tjalling Eissinga van Marsum en raetsheer Ockinga quaemen bij mij;
eerst maeckte Tjalling Eissinga een harange van de goedertierenheit. Op 't lest badt
hij perdon [101] voor Sijtsma voor sijne gedaene faulte in mijn huys. - Ick seyde,
mijnheer, du employeert die allegatiën van historiën heel quaelijck, wandt gelijck
de heer Ockinga weet, ick heb het strackx naegelaeten. Maer dat captein Sijtsma
aengaet, staet tuschen hem en ritmeester Haeren, wandt die offentie heeft gegeven,
moet weder satisfactie geven, gelijck Ammema aen Sijtsma gedaen heeft; als hij
dat doet, iss alless wel. Eissinga seyde het wass te hardt ingestelt. Ick seyde, Ernst
Alua, Wydefelt, Hemmema sijn alle drie oock ehrlijcke lyden, die hebben het gestelt
gelijck het ehrlijck iss, en gelijck sie doen en ontfanghen wilden, in dieselde kavel
sijnde. Eissinga seyde U.E. draecht Haeren mehr als Sijtsma. Ick seyde, nehn heer,
ick doe als een rechter hoort, sett haet en nijt ahn één kandt en sie mahr op de
billicheit en recht. Ockinga sprack er oock wat in van d'informatiën. Ick seyde,
mijnheer, dat iss all mit voorbedacht en goedt
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fondement gedaen, en 't iss soo ingestelt, dat Sijtsma het eerst heeft ahngenomen;
iss het den eersten dach goedt en wel ingestelt geweest, die saeck iss niet verandert,
soo iss het noch wel, mahr quaede raetsluyden heeft hij gehadt. Eissinga: hij wost
niet dat Sijtsma [102] het eens aengenomen hadt, doch seit hij het iss te hardt en
ick soud het mijn soon niet raeden dat te doen. Ick seyde, mijnheer, het iss ehr te
sacht als te hardt ingestelt, een suifelett iss een groote saeck bij ons in den oorloch,
en die die geeft, die moet reparatie doen. Soisons heeft wel pardon ahn een edelman
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gebeden, die hij gesuffletteert had . Hij seyd, alle werelt spreeckt er qualijck van.
Ick seyd, mijnheer, alle werelt niet, doch all sijn der eenighe, dat ben ick wel gewendt,
wandt ick kan het soo niet maecken off der sijn luyden die staet het niet ahn en
hebben der yt op te seggen, en wie iss er die het alle werelt kan te pass maecken.
Ick gelooff niet dat Uedele dat doen kan, en so hadden wie langhe discoursen en
scheiden; ick bleef bij mijn gevoelen en ginck half quaet wech. Weder op de
Cantzeleri geweest. - Gelesen, gewandelt, mit Maré gegeten.
26 april/6 maij woensdach op de Cantzeleri geweest en het process heel afgelesen,
doch wij sullen niet boven komen als den 8/18 maij om de saeck heel af te doen. Mit de vier ontfanghers gegeten, den geheelen dach vrolijck [103] geweest, en
waeren se droncken. - Bij Jongstal dess avontz gegeten.
27 april/7 maij donderdach lang geslaepen. Dauwe Alua en collonel Alua bij mij
geweest, sprack van de compagni, om die voor sijn soon te hebben; ick maeckte
swaericheit daeraf om sijn jonckheitz halven. - Ick reet nae Cornjum wandelen. Adt mit Maré. - Scheltinga, Boulens om d'overdracht van de compagni. - Jan Alua
sprack van generaele saecken, gaff mij bij geschrift oover de questie tuschen hem
en Haringsma. Bouritius over het gerechtschultusampt, seid dat Carel Roorda nae
juffer Oenema had gevrijt. - Velsen seyde mij hoe het te Boolswert stond, hoopte
dat Bruinsma en Hansma, Siercksma wel souden scheuren. - Seyde dat Ulb Alua
mit de buytendijckxdorpen alletijt kost meester speulen en dat Camminga, Ockinga,
Herema hem niet doen kosten; hij soude een huysman mit hem op de landtsdach
brenghen. - Gelesen, gewandelt, mit Hemmema, Steerenseel gegeten; Jongstal
vrau en Hemmema vrau quaemen bij mij praeten en brocht ick se thuys. - Jan Alua
seyd mij wat op 't Collegie gepasseert wass.
28 april/8 maij vrijdach is Jan Roorda bij mij geweest om de compagnie van
Feitsma aen sijn soon oover te draghen. - Ropertus [Sixti] en Womelius weghen
Pieter Schier saeck. - In de kerck geweest. Geschreven, gelesen. - Mit Loo, Herema,
Sijtsma gegeten, doch van Douwe Sijtsma niet gesproocken. - Walrich en Axma bij
mij geweest, klaechden oover d'ontfanger Grovestin weghen de stuivergelden. Axma alleen bij mij geweest, verhaelde hoe het op het Landtshuys gepasseert wass.
- De heer Carel Roorda bij mij geweest, van allerley saecken gesproocken; [104]
op 't lest van de plaetz van gerichtschultus, oock van Feitsma compagni; wass heel
modest daerin en seid hij soud mit mij ooverleggen. - Daernae spraecken wie van
de correspondentie; hij seid hij wold dat de heeren eenich wahren, niemantz
uytslooten, malckanderen tijt gaeven en d'ingesetenen recht deden; ick seyde, dat
iss mijn wunsch en raedt altijt oock
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geweest en dat behoort door het lott te geschieden; ick sie gheen beter en sachter
middel als dat, wandt Uedele siet, hoe Hans Lijckelma en Fockens mit malckander
leven. Hij sach dat wel, seyde hij, en woud alless doen dat tot eenicheit, rust en
dienst van'dt landt behoorde. - Ick lass, ick sach mijn stal, adt alleen mit Maré, die
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mij seyde hoe collnel Swartzemborch keeckelt oover dat werck van Sijtsma. Ick
lass en ginck vroech te bed.
29 april/9 maij saterdach iss Jan Alua bij mij geweest, klaechde oover pachters,
oock dat Dauwe Alua sich al te veul aenmetichde, en sou der wel jalousie door
komen, en sprack Jan Alua al om een aliantie te maken buyten Dauwe Alua, welck
hem afriet. - De heer Ekbert Annes [Itskema] klaechde oock oover de pachters en
hoe sie hem soo staut hadden bejegent. - Ick ginck op 't Collegie, en werden veul
requesten afgedaen en captein Feitzma sijn transport toegestaen op sijn soon. - Mit
Glins en eenighe catolijcke edelluyden gegeten. - Gedeputeerde Gemmenich nam
afscheit, gaet uyt het Collegie mit een goedt fatsoen. Feitsma quam mij bedancken
voor het transport. - Ick schreef eenige brieven, lass wat en reedt om ses uir mit
eenighe officiren, Hemmema, wandelen, quam laet tehuys.

[105]
30 april/10 maij sondach tweemahl in de kerck geweest. - Den heelen naemiddach
alletijt gewandelt mit Haeren, die nae Den Haech gaet, nam sijn afscheit,
verseeckerde mij van sijn dienst en correspondentie. Jongstal quam oock bij mij,
bleef tot vijf uir, vertelde mij, hoe Frans Eissinga den deurwahrder had geaffronteert.
- Hoe Haringsma soo heevich in dat werck van Obbe Jansen ginck en de andere
tegens Nijs. Dat Ockinga sijn vaeders schulden niet kost betaelen en had sich geen
erfgenaem durven verklaeren. - Gelesen, geschreven ahn Pijcke, niet gegeten. Alleen om de wall gewandelt om de mayvuyren te sien en de jufferen Viersen
bejegent mit Pijcke en 26 ooverlevert, maecken mit 25 51 tezaemen; oock één
ontfanghen, den vierden; had alle daech een opgestelt. - Ockinga bejegent mit sijn
vrau en sprack haer. - Wij dansten mit juffer Viersen tot 11 uir, en brocht ick juffer
Haeren tehuys, en alless wass wel. - Meester Luttjen sneet mij mijn vratt af, die mij
heel wee deet.

[109]
Majus 31 daeghen. - 1/11 maij maendach bleef den heelen dach op het bed leggen,
om de vrat desto beeter te genesen. - Sijtsma presenteerde mij een request om
loss te komen; ick schickte hem mijn secretariss om te teyckenen, doch hij wolde
niet en soo bleef hij noch sitten. - Mit Maré gegeten. - Gelesen, geschreven, mit
Veuglin gepraet. - Dess avontz weder mit Maré gegeten.
2/12 maij dingsdach den gantzen dach weder niet gekleet geweest; gelesen,
geschreven. - De heer Haeren bij mij geweest, iss bang dat de ligue in Westrego
niet sal bestaen, oock dat se de secretaris in Het Bildt sullen uytkuypen. Mit Maré
alletijt gegeten; geschreven ahn de vrau van Brederod en Kuyn.
3/13 maij woensdach ben ick in de kerck geweest. - Ick heb Waltinga gesproocken,
die oock vrees had dat Hottinga, Vringer, Imminga eens wahren, doch hij kost het
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dan kan Imminga haer niet doen. - Hij sprack oock om de compagny voor de
lieutenant Roorda. - Ick adt mit een deel officiers, wandelde, lass een weinich en
reedt wandelen, doch ick sach Pijck niet op de wech.
4/14 maij donderdach gelesen, om elf uir gegeten en uytgereeden nae Ebinga,
Swartzemburch, Tjalling Eissinga en bij juffer Eissinga geweest. Wydefelt quam bij
mij wegen Tjalling Eissinga en Ockinga om Sijtsma [110] wil, seyde dat Haeren
tevreden wass mit affdoening, sonder te teyckenen, dat de raetsheer Viersen dat
geseit had en sijn moeye oock, vrau Schuirmans; ick seyde, doet hij dat, soo iss hij
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een elen . - Doch om haer te contenteren, laet Sijtsma teyckenen, niemant sal het
sien en alless sal wel wesen. - Wat Heucklum aengaet, seit hij nu anders als hij
eerst gedaen heeft, ick sel hem wechjaghen en toonen wat het iss mit mij te gecken.
- Heerema heeft het niet gesien, soodat hij niet dahraff weet; seit hij anders, soo
liecht hij het. - Op de wech Heucklum soetjes vraghende, hoe het tuschen Sijtsma
en Haeren wass affgeloopen, soo swoer hij weder dat hij niet dahraff wost; soo ick
seyd hem, Eissinga seyd soo behoort Heucklum alletijt uyt één mont te spreecken;
soo seyde hij, sie doen mij ongelijck; ick heb haer noch niemant oyt anders geseit
als dat hij niet recht dahraff wost en niet mehr als Morray getuicht heeft, en niemandt
iss er oorsaeck van als Christoffel Sijtsma, die raedt het Dauwe Sijtsma aff.

[111]
Ick seyd op 't lest, Heucklum, siet u voor, ick laet niet mit mij gecken, ick sal toonen
dat ick er ben en woone.
5/15 maij vrijdach in de kerck geweest; mit officiren gegeten. - Om vier uir quam
Jongstal bij mij; mit hem gewandelt ende gepraet, dess avontz bij hem gegeten, mit
de juffers Viersen gedanst. - Mit Steernseel gegeten.
6/16 saterdach dess morgens rijden wandelen tot elf uir mit Haeren, in Unia plaetz
geweest, doch hij wass niet thuys. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. - Haubois
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seyde mij het gepasseerde te Middelburch en dat de heeren quaelijck spraecken
van S.H. comportement, omdat hij alletijt slaept ofte uyt iss. - Swartzemburch badt
mij ten eeten in sijn nieu huys. - Ick lass dahrnae den geheelen naemiddach. Hauwerda quam mij bedancken voor sijn neeff en swagher Feitsma, dat de
compagnie wass oovergedragen. - Maré adt mit mij, seyde dat se verscheiden van
dat werck spraecken van Sijtsma, nae dat se gesint wahren, doch de meeste gaeven
hem ongelijck.
7/17 maij sondach in de kerck geweest, twemaehl; Wydefelt seyde mij Tjalling
Eissinga en Ockinga vonden goedt, dat Sijtsma het teyckende en wolden het hem
doen teyckenen. - Ick adt mit colnel Alua en officiren; hij seyde mij, dat Albert
Imminga soude staet-general sijn; sij hadden te Harlinghen bijeen geweest, souden
Botnia, Waltinga uytkuypen; Ulb Alua gedeputeerde. - Walta soud Botnia wel bejegent
hebben en nochmahls qualijck van Ulb Alua gesproocken.

[112]
Gelesen; gantz alleen gegeten.
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Audorp en de erfgenahmen van Sicke Dekema, en wahren de seeven heeren en
ick alle van een advis en opinie. - Nijs, Jongstal, Saeckema, Walteri, Glinstra,
Jepema, André en mijn persoon. - Alleen gegeten mit Hemmema, Maré. - Mijn linnen
gesien. - Op de Cantzeleri geweest dess naemiddachs en een ander revijs begost.
- Geschreven ahn H.H.; gewandelt om de wal; tehuys komende, quam vrau Jongstal
en Hemmema vrau bij mij eeten, wahren vrolijck; brocht die vrawen thuys en wass
alless wel. - Jongstal seide dat hij vast in Het Bildt ginge. Wydefelt seyde mij, dat
Sijtsma het niet teyckenen will.
9/19 dingsdach wedrom op de Cantzeleri geweest. - Haersma revijs gelesen. Cingema mit mij gegeten. - Frans Eissinga bedanckte mij, dat het process wass
afgedaen van sijn schoonmoeder [Luts van Dekema]. Hij seyde dat Tjallinga Eissinga
balling wass geweest, had veul mit graff Lodewijck van Nassau te doen gehadt, die
59
Jemmingen geslagen wierdt . Frans Eissinga sijn grootvaeder wass oock balling
geweest, wass radtsheer en Ade Eissinga sijn vaeder oock. - Hij presenteerde mij
sijn dienst en vruntschap.

[113]
Collonel Alua seyde mij, dat Walta soud gedeputeerde worden, Imminga
staet-general en dat Ulb Alua en Walta eens waeren in die saeck, dat een groote
verandering iss voor Walta. - Op de Cantzeleri geweest; Haersma process afgedaen
mit eenparighe stemmen. - Aen Armaveille geschreven. - Mit Roorda en Steerenseel
gegeten.
10/20 maij woensdach weder op de Cantzeleri geweest; een revijs gelesen. - Mit
Sijtsma en captein Walta gegeten, die mij seyde dat sijn schoonmoeder [Margaretha
Fockens] niet heel wijs wass. - Tjalling Eissinga en Ockinga quaemen bij mij om
Sijtsma saeck en wilden ick solde naelaeten, dat hij niet behoefde te teyckenen,
doch ick seyde ick kost het niet doen en solde het niet naelaeten; hij mocht toesien,
watter aff quam, als hij het te groff maeckte, hij most weten wy dat hij wass en wie
dat ick wass; sie mosten mijn beleeftheit niet misbruyken, ick had alletijt wel mit
hem geleeft, doch hij most doen wat recht wass; alss Eissinga dat sach, gaff hij
beter koop en woud sorge draghen, dat hij het teyckende, en seyd, Sijtsma moet
de minste sijn. - Ick ginck op de Cantzeleri; als ick vandaer weder quam, soo quam
Tjalling Eisinga, Ockinga weder [114] bij mij en seyden hij maeckte noch wat
swaericheit; ick seyde, ick kan het niet gebeteren, soo moeten wij sijn [zien] watter
aff komen sal. - Eissinga dat merckende, sloech voor off hij der niet bij mocht setten,
mit goedtvinden van Sijn Excellencie ofte uyt respect van Sijn Excellencie. Ich seyde,
laet het hem soo teyckenen, omdat ghij sien kundt dat ick niet te hardt wil vallen. En soo ging se hen, en hij teyckende het, en ick scheurde het. Ockinga die wilde
die stucken bewahren, doch ick nam se hem weder off en heb se bijeen gelecht,
en wass Ockinga niet wel tevreden. - Mit Maré gegeten, nae den eeten gewandelt.
- Ick liet de wacht van Sijtsma wechdoen.
11/21 donderdach maij Hemelvaertzdach tweemahl in de kerck geweest. - Hasius
bij mij geweest, seyd dat se heel quaet op mij wahren, al dat volck van Haringsma.
- Des avonts alleen gegeten, gelesen en gewandelt.
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12/22 vridach in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten. - Herema quam bij mij,
de heer Roorda, spraecken van de vrede, Fransche saecken, daernae van redres
van politie en militie in de provintie. - Haeren quam en reden wij mit de koetz uyt
wandelen. - Des avonts mit Hemmema gegeten.
13/23 saeterdach heb ick gesocht Sijtsma en Haeren te ackorderen, doch Haeren
wilde niet sonder de [115] teyckening van Sijtsma te sien; soo wierdt geresolveert
de saeck noch eens te laeten examineren onder eedt. Ick reedt nae Bergum, hoorde
de nachtegael, sach de oude vrau mit de man, die altijt te bedde leggen; ick sach
Hillema oock en Bouritius.
14/24 maij sondach in de kerck geweest, tweemael; mit officiren gegeten. Jongstal seyde mij, dat hij in Het Bildt vast ginck. - Haudorp lang bij mij geweest. Mit Maré gegeten. - Captein Haringsma bij mij 's avonts.
15/25 maij maendach Haringsma en Ryfeler quaemen bij mij, en seide haer, dat
sie mosten alless verhooren en de tuygen examineren tuschen Haeren en Sijtsma.
- Op de Cantzeleri geweest, het revijs afgedaen van een huysman, doch op pointen
van offitie gewesen. - Gelesen, aen de heer van Asperen geschreven. - Ytsma wass
bij mij, meindt dat Vringer mit Hottinga eens iss, vreest voor Waltinga en Botnia
uytgekuypt te worden, doch als Kingema wel iss, soo iss er niet aen gelegen. Alleen gegeten; ick wass niet lustich om dat werck van Sijtsma, Haeren, daer veel
keecks of iss, doch ick beken mij in alless onschuldich. - Gelesen. Raetsheer
Grovesten wass bij mij, seyde mij hoe het mit Sible process wass afgelopen, Ockinga
staut wass en Haringsma oock. - Ick ginck wandelen op de wal. - Haringsma en
Rifeler brochten mij alle getuygenissen, die mit die voorige oovereenquaemen, dat
heel wel wass. - Mit die luyden gegeten. 16/26 maij dingsdach quam Herema van
Betekum om gehoort te worden als getuigen. Hij seyde dat Cempe Donia wel wass,
dat Hottinga, Burmania, Haringsma, Ockinga heel vilain praten van dat werck van
Sijtsma, seggen ick ben een tiran en willen niet lijden dat Jongstal door mij soo
regeert. Een [paar] praetslechte, [116] desperate lyden. Sophijcken moet er oock
om lijden, seggende dat het om haer wil geschiet. - Ick heb gisteren ettelijcke brieven
verbrandt, die van een goedt vrundt wahren, N.B. - Gisteren iss juffer Haeren
vertrocken; ick heb se niet genacht geseit om redenen will. Copius bij mij geweest
om het gerichtschultusschap. - Jongstal wass begaen om Haerens saeck, seide
Baerdt en Viersen wierden quaet op Ockinga. - Jongstal had cornet Kingema
gesproocken om mit haer te gaen, doch hij wilde sich niet verclaeren en seyde dat
sijn vaeder noch vrie wass. - Ick reedt wandelen nae Cornjum. - Ick adt mit colonel
Alua en sprack mit hem van de questie van Sijtsma, Haeren en seyde hem, dat
donderdach soude kriechsraet wesen van 13 officiers, 6 van de voorleden en 7
nieuwe officiren, om alle de werelt den mont te stoppen. - De heer Teyens wass bij
mij, sprack oock van het gerichtschultusampt mit veul presentatie van dienst.
17/27 woensdach is Dauwe Alua bij mij geweest, sprack mij van de compagnie
en gerichtschultusampt. - Nijs oock van het gerichtschultusampt. - Een man
vanwegen het Oldampt bij mij geweest. - In de kerck geweest. - Mit officiren gegeten.
- De heer André twemahl bij mij geweest en heeft mij van alless bericht gedaen wat
in Den Haeghe gepasseert iss, seit dat ick wel bij die van Hollandt stae en de andere
provintiën.
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- Sprack van het testament en gaff hem alle mijne stucken wedrom, om sijne opinie,
meninge en consultatie daeroover te seggen en te geven. - Hij had lust tot
continuatie, doch niet als voor desen, maer vanwegen de zaementlijcke steden en
op recommandatie.

[117]
S.H. en H.H. souden niet wel eens sijn. - S.H. staet niet wel bij de regering en de
gemeente en dat om sijn rijden en loopen. - Bouritius bij mij geweest om het
gerechtschultusampt. - Jan Alua sprack van de compagni en de plaetz van
gerechtschultus, daernae van haer cuperi; hij heeft goeden moet, doch daermede
iss het niet gedaen, hij moet Kingema hebben. - Dess avontz rijden wandelen nae
Kornjum. - Alleen gegeten. Ick kreech briefen uyt Vranckrijck.
18/28 Cornel Swartzemburch, Alua bij mij geweest en gingen in de kriechsraet.
Slijp oock. - Ick ginck op 't Collegie en deden eenighe requesten aff. - De krijgsraet
veranderde veul in onse projectien; Damus Loo, Grovesten, Burmania gaeven een
heel ander advijs. - Ick ginck de heer Cempe Donia besoecken, die heel tegens de
vrede wass en had gheen goede opinie daervan; voortz waeren wij lustich mit bruit
en bruigum. - Jan Alua quam om tien uir, seyde mij dat Fockens en Hans Lijckelma
malckander wedrom geslagen hadden en mit mess wolden steecken; en sach hij
geen raet tot haere correspondentie; eenyeder wolde het nae sijn sinne hebben.
Egbert Annes en hij sijn eens, merck ick wel, en wolden geerne aen het teyckenen
geraecken. - Ick schreef noch aen Beringan.
19/29 vrijdach. Colonel Alua, Slijp, Burmania, Snabel sijn gestelt om Haeren en
Sijtsma t'accorderen en Sijtsma de sententie te doen volghen en voldoen.

[118]
Eer ick noch in de kerck ginck, heeft Sijtsma Haeren om vergefeniss gebeden en
alles voldaen, en iss dat door collonel Alua, Slijp, Burmania, Snabel getekent. - In
de kerck geweest. - De heer André die brieven toegesonden van Beringhan, om
sijn opinie daeroover te hooren. - Op 't Collegie geweest. - De heeren gedeputeerden
bij mij gegeten, wahren vrolijck, en seyde de secretaris Beima dat hij noit gesien
had, dat de heeren oit soo lange tijt wahren eenich geweest als nu; off het lang sal
duiren, sal den tijt lehren. - Ick ginck noch wandelen mit Hemmema bij Ockinga,
Jongstal, Hiske Alua. - Jongstal vrau was soo passelijck tevreden oover het ackort.
20/30 maij saterdach iss Hans Lijckelma hier geweest om de plaetz van
gerichtschultus. - Fockens en Douwe Simons oover het werck van het Worckummer
Nieulandt. - Ick ginck weder op het Collegie, allwaer alless wiert vastgeset wat men
60
doen soude bij de publicatie van de vreede . Alleen gegeten, in mijn hoff geweest
op de wal. - Jan Herema bij mij geweest, gepraet. - Jan Alua wees mij, dat Jan Alua,
Glinstra, Eckbert Annes, Douwe Simons hadden de acte van correspondentie
geteyckent, doch Douwe Alua en Carel Roorda hadden die noch niet geteyckent,
maeckten swaericheit, omdat daerin stond, als de heeren in het goo niet eens kunnen
worden, dat ick de decisie dan solde hebben, 'twelck sie niet goedt heeten, vresende
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Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

523
wat krijcht, en die niet krigen, sijn dan quaet, den haet hold ick en ick bekome geen
vrunden. - Tjalling [119] Eissinga meindt dat in Westrego geen perijckel iss
toekomende jaer. Botnia seit hij sal volmacht wesen voor sijn persoon, doch wieder
niet; als het voor de helft iss, soo iss het nochal wel. - Vringher deedt sijn excuiss,
dat hij niet gekomen wass, een teycken dat hij hem sal bedrigen. - Doctor Jacobi
bij mij geweest. - Gelesen, gewandelt. Mit Maré gegeten, die seyd datter veul
gekekels wass van dat werck van Sijtsma; mijne vrunden stond het niet aen. Swartzemburch de major had geseit dat sich Hottinga vanteerde, dat niemandt
tegens hem kost kuypen, omdat ick sijn partie alletijt hielde.
21/31 maij sondach. Douwe Sijtsma quam bij mij en badt, dat ick het niet
gedencken solde 'tgene gepasseert wass. Ick seyde, ghij weet, soo rass als het
geschiet wass, heb ick het u vergeven, maer het iss mij leet, dat het geschiet iss,
dahrnae dat het in mijn huys iss geschiet en dat ghij u soo wonderlijck hebt
aengestelt, wahrdoor soo veul kekels iss geweest en men mij heeft uytgeroepen,
alsoft ick parthie wass; en seyde het hem alless heel soetjes, sonder gealtereert en
in koleer te komen. Hij wost niet te seggen, sweech stil, en merckte wel dat het hem
leet wass. Ick heb een gerust gemoet, heb niet meer gedaen als ick schuldich wass
en mijn ampt mitbrocht. - Twemahl in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten en
captein Sijtsma, die het leet iss dat hij die folie begaen heeft, stelt sichselfs in 't
ongelijck.

[120]
Den heelen naemiddach geschreven, gelesen in een boeck dat mij Hasius brocht.
- Hasius seyde, men kost hier gheen staet op iemantz maecken; die dit jaer vrundt
sijn, die sijn toekomende jaer vianden en schelden malkander voor dieven en
schelmen; hij riedt mij ick souder mij uytholden en regeren mit die heeren volmachten
en gedeputeerden die ick er vond, 'twelck oock meine te doen. Mit Maré gegeten,
die seyde dat Sijtsma niet woud bekennen, dat hij Haeren om vergefeniss had
gebeden.
22 maij/1 junius Pingstermaendach tweemahl in de kerck geweest. - Mit Loo,
Herema en andere officiren gegeten. - Gelesen, geschreven. - De procureur-general
bij mij geweest, brocht mij eenighe Fransche saecken. - Ick adt mit Maré, die mij
seyde van de groote vergaedering der catolijcken, hoe sie noch soo goedt Spaensch
wahren en dat se hem niet wilden absolveren, en begost hij half van onss religie te
worden.
23 maij/2 junius dingsdach rijden wandelen mit mijne peerden. - De heer André
61
sprack mij van dat werck van Laforce en vond het oock goedt, als dat van Lessal
niet kost geschieden, 'twelck hij soude prefereren om veulderley consideratiën,
testament en chargen, doch ick most het noch eens vraghen, en wolde het dan niet
gelucken, dan het werck in den nahme des heeren ahnfanghen, die alless
geordonneert heeft, als het doch wesen sal, doch seggen S.H. en H.H. dahr niet
van uyt vreese, dat se het niet souden goedtvinden, ruchtbahr maecken, oock dat
het niet mocht gelucken of malckander niet aenstaen; [121] wandt gheen van beyden
mackander gesien heeft; soo kan men niet weten, hoe het gelucken sal en als het
niet voortginck, solder veul gepraets en gekekels of sijn. - De heeren van den Hoove
aten bij mij; der wahren 6 apsent. De heer André
61
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wass daer oock, de staet-general, en wahren heel vrolijck, hadden goede discoursen
en bleven tot half 6. - Ick reedt wandelen. Adt bij Hemmema en wass vrolijck.
24 maij/3 junii woensdach. Ick wil donderdach wech, soo winne ick een gehelen
dach daermede. - In de kerck geweest; alleen gegeten des middachs, alle mijn
brieven in ordre gebrocht, een deel verbrandt en alless geereedt gemaeckt om te
vertrecken. - Den heelen naemiddach alleen geweest; de heer Nijs bij mij geweest.
- De magistraet adt bij mij, wahren vrolijck; Bourum had all suspitie, dat ick wilde
vertrecken.
25 maij/4 junii donderdach reedt ick om seven uir uyt, seyd Tjalling Eissinga
genacht, ginck bij vrau Liauckema eeten en quam te vijff uir tot Harlingen. Ginck op
mijn jacht en maeckte strackx seil. De magistraet quam bij mij op de jacht.
62
26 maij/5 junii vrijdach, den dach dat men de victori brande ; ick quam te Hoorn
aen, nam daer een wagen, reedt door Alckmaer en quam dess avonts te Wijck, daer
ick bleef; sach de vrau van Marquet [Catharina van Lockhorst] en general Pointz.
27 maij/6 junii saterdach bleef ick te Beverwijck, ginck wandelen mit Pointz, die
bij mij adt, en gingen den geheelen naemiddach wandelen op Bickers plaetz en
Koimans; Pointz vertelde onss [122] sijn rancontres in Engelandt, Indiën en hoe dat
graff Mauritz daer soo gebaudt had.
28 maij/7 junii sondach te Beverwijck twemahl in de kerck geweest. Dahrnae nae
Marquet gereden, dahr de heer en vrau van Brederod quam; adt dahr, de vrau van
Marquet vertelde watter tuschen S.H. en de heer van Marquet wass gepasseert. Nae den eeten ginck ick mit Kuyn weder nae Beverwijck.
29 maij/8 junii maendach voer ick wandelen mit de calesch en ginck eeten bij de
vrau van Marquet, en quaemen des avontz te Haerlem; de vrau van Brederod wass
sieck. 30 maij/9 junii dingsdach ginck ick in de kerck te Haerlem en daernae wandelen
mit de heer van Brederod. - Adt mit den pensionariss Reul, hadden goede discoursen
van Vranckrijck en dit landt. - Nae den eeten wandelen in 't landt, besagen huysen,
droncken onss droncken. - Ick sprack mit de vrau van Brederod van Laforce, die
daer niet tegen had als de qualiteit, 'twelck wel most gedocht sijn eer het geschach,
daernae wass het te laet, doch vondt het goedt, wass in twiefel off ick het S.H., H.H.
soud seggen off niet, meinde van neen, omdat ick noch selfs niet seeckers van die
saeck wost, off het voort off terugge ginck.
31/10 woensdach twemahl in de kerck geweest, op den bededach en danckdach
63
van den vrede ; de heer van Brederod seid mij van S.H. quaede conduite en [123]
sijn quaedt leven, hoe de regering soo qualijck mit hem tevreden iss, dat hij 900
mille gulden iss ten achteren gekomen sindt S.H. doot en op niet achting geeft;
naemiddach gewandelt.
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Op 5 juni werden de vreugdevuren ontstoken om de overwinning (de vrede van Munster) te
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[127]
Junius 30 daghen. - 1/11 junii donderdach heb ick den geheelen morgen geschreven
en mijn saecken affgedaen. - Dess middachs mit de heer van Brederod bij de
magistraet te Haerlem gegeten en vrolijck geweest; de schultus iss een hubs man,
goedt patriot. - De vrau van Brederod en ick leyden alless wel oover en wahren in
alless van één avijs, om het aen de vrau van Donau te seggen en haer andtwoordt
te verwachten. - Ick ginck om half seuven van Haerlem en quam te half tien in Den
Haech, ginck door het Voorholdt.
2/12 junii vrijdach iss de heer Haeren bij mij geweest, seyde mij wat moite hij had
gehadt om te presideren. - Andla, Wijckel, Reen wahren oock bij mij. - Armaveille,
dewelcke mij een brief van Beringan brocht, daer alless wel in vond en alless tot
een beteren staet en gerustheit te geraecken. - Deloge bij mij geweest en officiren.
- Gantz alleen gegeten. - Geslaepen des naemiddachs. - Bij de coningin geweest;
dess avontz geschreven.
3/13 junii saeterdach Brasset bij mij geweest. - Vosbergen sprack van het
64
testament, doch brack strackx aff, sprack van Knuyt disgratie en door wat reden .
- Wyckefort, de Rijngraf en andere bij mij geweest. - Alleen gegeten. - Deloge,
Haucourt en andere bij mij geweest. - Ick deed visiten bij de damess. - Adt avonts
bij de heer Haeren.
4/14 sondach twemahl in de kerck geweest, gewandelt. - Mit Jongstal gegeten.
- Nae de twede predicatie tehuys geweest en gelesen. De vrau van Somerdijck
gesien.

[128]
5/15 junii maendach. S.H. quam van Honselerdijck; de heeren Huygens, Lintlo en
andere heeren bij mij geweest. - Obdam, Ferentz en officiren bij mij geweest. - Ick
salueerde S.H., die mij heel cyvijl tracteerde, sprack van de vrede, van Knuyt, van
Hollandt, wass heel wel gesint. - Ick adt mit de Rijngraf, sach de vrau van
Beversweert, sach S.H. kaetsen. Widefelt vertrock nae Vrieslant. - Adt dess avontz
bij de heer Haeren.
6/16 junii dingsdach S.H. op de jacht. - Ick reedt nae Honselerdijck, waer den
hertoch van Jorck sach en de princess-royal, den hertoch een soet prins, beleeft,
cyvijl. - Dess avontz wass ick bij juffer Grandperyn, adt dahr.
7/17 junii woensdach. Lamboy iss geschlagen. Mit S.H. gegeten dess middachs.
- Geschreven; bij de vrau van Duyvenvoord geweest, gewandelt in 't Voorholt. - De
graff Gleen bij mij geweest. - Alleen gegeten; dess avontz mit heer Haeren gewandelt.
8/18 donderdach mit S.H. op de jacht geweest. - Te Delft geweest. Dess avontz in
het Voorholt gewandelt.
9/19 junii vrijdach in de kerck geweest. In de Raet van Staet, dahr van de reductie
65
wierdt gesproocken ende voor Haer Hoochmogende te brengen vastgestelt, en
hebben 8000 man te voet en 1250 ruyter meer opgestelt als in 't jaer 1609, omdatter
nu mehr forten en steden sijn als toen, oover de 24. - Mit S.H. gegeten. - De
afgesanters van Brandenburch waeren bij mij om de aliantie willen en stonden hart
op de evacuatie van de steden en dat dess cuhrvorst nahm soowel [129] dahrin
sold gebruyckt worden
64
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als Haer Hoochmogende . De heer Hoorn wierdt heel heevich dahrin. - Ick ginck
bij vrau van Vilers, bij de coningin. - Adt alleen, sach de heer Haeren.
10/20 saterdach in den Raedt van Staet geweest; de heer Haren bij mij geweest,
en van alle saecken gepraet. - Gegeten bij Desloge mit Ferens en Stein Calevels
en haer vrauwen, gewandelt, bij de coningin geweest. Dess avontz alleen gegeten
en bij de heer Haeren gepraet.
11/21 sondach in de kerck geweest mit S.H. en van hem verstaen, dat de heer
Lucas van Knuyts volck was en dahrom hem verandert, uyt de regering, en iss S.H.
heel op Knuyt gebeten. - Dess naemiddachs uyt de kerck komende, seid mij Enno
Ferens, dat Knuyt Assenede soud hebben van de Spaensche, Pau Maldegem,
Opdam 40 mille gulden tot recompensie van haer goede diensten ende debvoiren.
- De Spaensche seggen sie hebben onss den vrede afgebedelt en wel betaelt en
duir gekoft. - Bij de heer Gleen geweest, die mij van de krijch in Duytzlandt sprack,
hoeveul occasiën hij gesien had en alle trappen bedient, hoe Melcy doot bleef en
hij gevanghen. - Raetzfelt bij mij geweest, seyde mij dat alless noch wel stond in
Vrieslandt en ick daer geert ende bemint wass. - Op de bruiloff van Jeltinga dochter
geweest en een lindt aen Pijcke arm gevoolt; ick bracht alle de juffers tehuys.

[130]
12/22 maendach iss de heer Haubois bij mij geweest, seit dat alless noch still iss
in Vrieslandt. - In de Radt van Staet geweest en mit S.H. ende de heeren van den
Raedt in Haer Hoochmogende vergaederinge geweest aengaende de reductie der
militie en die Haer Hoochmogende ooverlevert. - Alleen gegeten. - Bij vrau
Schoonberch geweest, die mij seyde S.H. had haer noch noit niet gesproocken. De ambassadeurs van Brandemburch kost ick niet te woorde komen; Haer
Hoochmogende gedeputeerden aeten bij haer. - Ick adt avontz mit de heer Haeren
en nam mijn afgescheit van haer. 13/23 dingsdach iss Ytsma bij mij geweest, seit
dat alles noch in gelijcke termenes stond in Vrieslant en gheen verandering daer
wass zedert mijn apsentie. Seyde Douwe Alua en Roorda souden alless doen wat
ick begeerde, maer het kost niet secret blieven bij de andere heeren gedeputeerden.
- Gelesen, geschreven; alleen gegeten. - Prins Mauritz bij mij geweest, Vosbergen,
Pagestecher van de landtgravin, seid dat Soens belegert wass, 'twelck ick niet
goedtvond, omdat de keiserschen het altijt souden mit volck versien. - De vrau
Market gesien; S.H. sien kaetzen. - Mit de heer Haubois gewandelt. - Alleen gegeten.
- Musch schickte mij een resolutie van Haer Hoochmogende aengaende des Raet
van Staet de resolutie.

[131]
14/24 junii woensdach Oosterze bij mij geweest. - Bij graff Hendrick, die mij seyde
dat S.H. het testament had gemaeckt aen sijn dochters uyt die oorsaeck omdatter
anders questie soude komen onder het huys. N.B. De erbvereniging die neemt die
questie wech. Graff Jan [VII] sijn kinderen souden het pretenderen, en ick soud het
66
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had S.H. het aen sijn dochters gemaeckt . N.B. Graff Hendrick gaff mij gelijck, dat
ick geerne general van de artillerie woud wesen, en prees mijn 2redenen om
veltmaerschalck te worden. - Ick ginck bij Musch, die mij seyde dat den Raet had
alles moeten opstellen wat de petitiën aenginck, en niet alleen de militie, oock de
satisfactie van de heeren die dienden. - Hij seyde hij most om S.H. wil lieden, omdat
hij hem wel gedient had, en die andere heeren waeren doot, hij bleef alleen oover;
daerom vielen se op hem. Hij seid hij had S.H. geraeden den vrede niet tegen te
staen, want men kost het nu niet beletten, omdat Hollandt all te furieux wass in die
saeck, en ick had wel gedaen die saeck in Vrieslandt te seconderen; der soud anders
scheuring in de provintiën sijn gekomen. - Die van Nassau moesten maer eens
blieven, en alless soud wel gaen, sie souden onder malkanderen scheuren, en dan
soud S.H. des te mehr authoriteit krigen. Hij had die van Hollandt onder malkanderen
68
deils gemaeckt, doe sij hem soo vervolchden, en daerdoor had hij sijn slach te
boven gekomen en alles belett. - Hij had aen Latuillerie gesecht Zelandt soud den
vrede publiceren en dat door interest van Vet, Tibault en Staeveness, omdat se
landen hadden gekocht die 600 gulden weerdt waeren, voor 6 gulden, om haer
profijt te genieten, en Vranckrijck soud haer niet geven dat daertegens te reeckenen
was ofte sooveul weert wass, die veul beloven en niet geven, en hadden mahr 50
mille croonen gehadt om te verehren, doch hadden se selfs moeten nemen om te
leven; Vranckrijck had Knuyt een pensie belooft en ahn Pau van 6000 gulden dess
jaers anno 1635, doch noit betaelt, daerom sijn se nu soo goedt Spaens, die hij
meint haer oock te sullen bedrieghen, wandt de vrede nu gesloten iss; Knuyt soud
[132] Assenede hebben, doch durft het niet accepteren. Daernae meinden se het
mit jouwelen te maecken, doch den jouwelier van Zeelandt die brocht het uyt; Knuyt
doet all sijn dinghen door sijn dochter Margriet, die iss te Antwerpen geweest. Musch had selfs geneicht geweest tot den vrede en dat uyt vrese van Hollandt, om
die niet mehr te offenceren in dese gelegentheit, en creech die van Hollandt selfs
tegens Meerman; hij had aen Latuillerie gesecht, die het schip stuirde, iss doot, en
die het bedienen, sijn alle nieuwe lyden, soodat men u niet meer soo dienen kan
als voor desen, wandt der leeft niemandt mehr af als ick, en het iss buyten mijn
macht u te kunnen dienen, omdat de tijden verandert sijn. Die nu regeren, sijn
69
armyniaenen en sullen de maximen van Bernevelt volghen, om S.H. leech te
maecken, gelijck Bernevelt meinde te doen, settende den graf van Hollant tegens
prins Mauritz en niet S.H. saligher, als ick meinde, wandt hij wolde die van Nassau
deruyt hebben, en door S.H. kreech hij hetselfde volck wedrom. - Alles wat in de
werelt geschiet, iss om profijt ofte ehr, en daerdoor laet sich eenyeder leiden. Musch
seyde oock van de verandering van Roorda en dat het wel wass beleit geweest en
datter mehr aenschlagen waren geweest te Middelburch op Vet en te Utrecht op
Van der Holeck; doch dat van Utrecht wass misluckt, en dat van Middelburch stond
alleen ahn S.H. om Vet te lichten, alsoock Knuyt, 'twelck S.H. mit circumspectie
70
moet doen . - S.H. most sich mehr ahn de affairen geven en gaen [niet]
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sooveul mit de Francen om, wandt die lehren hem niet als dat tot lust streckt, en hij
moet nu op sijn saecken letten.

[133]
Armaveille liet mij sijn broeders brief sijn [zien], om mit mij te reisen, en seyde hij
vond dat die persoon recht voor mij soud wesen en nae mijn humeur, modest en
goedt verstandt. - Ick ginck bij S.H.; nae enighe generale, amoureuse discoursen
quaemen wij op Welefelt, en brocht ick te pass van den brief die Welefelt had aen
mij gelevert, en vraechde off H.H. den brief die ick geschreven, had gelesen, soo
seyd S.H. van jae en begost doe van dat werck te spreecken tuschen Welefelt en
Mulert, oock dat H.H. die maenir al mehr had gebruict om sijn brieven te openen,
dat se eens een had opgedaen daer cijfers in stonden; sie wolde weten van wie,
doch S.H. wilde het haer niet seggen, doe wass sie quaet. - S.H. schreef eens een
brief in cijfer, en sie wierdt hem wedrom geschickt, ontcijfert en daerbij geset, op
een ander tijt bestelt u brieven beter en seeckerder, en weet S.H. niet, wahr het
vandaen quam. - S.H. wil groote verandering in sijn hoff maecken, veranderen
Buseroy en nehmen Reul van Haerlem in sijn plaetz. - S.H. vertelde mij all die
practijcken van Knuyt, hoe hij S.H. had naegegaen in 't laeste van S.H. sieckte en
hoe hij hem gesondeert had van de vrede en van den oorloch. - Hoe H.H. Knuyt
droech en alletijt voor hem sprack om de magistraet nae Knuyt sin te dirigeren, en
hoe S.H. alletijt die saeck in train hold en afdoet te Honselerdijck ofte te Dieren,
wahrover H.H. heel quaelijck tevreden iss geweest en S.H. heel heeft uytgemaeckt;
H.H. recomandeert altijt wat S.H. tegengaet af sijn maximen. - S.H. vertelde mij, dat
Tibold hem geseit had Vet brieven van Roorda bekomen te hebben, wahrin hij hem
bericht had, hoe dat hij uyt de Staeten-General wass gekomen, oock hoe dat Van
der Holeck S.H. vertelde, hoe men hem meinde te lichten en hoe Ruisch
aengevangen had om sich tegens hem te banderen, doch dat hij het had
voorgekomen. S.H. stelde sich aen, off hij nievers aff wiste, en doen sprack Van
der Holeck noch openhartiger. S.H. had nae Zelandt geschreven, om de Haer
Hoochmogende gecommitteerden daer op te holden, en meinde ondertuschen Van
der Holeck te lichten, die in Zelandt wass, doch Ruisch hielt geen woordt, ginck aff
en stembde selfs op Van der Holeck, soodat het daerdoor misluckte. Van der Holeck
geeft Ruisch sijn [134] halve tractament en sal hem in drie jaer plaetz maecken. Knuyt sal oock mittertijt gelicht worden, en sal hij in Zelant moeten sich
71
verantwoorden van 'tgene hij gedaen heeft te Munster . S.H. heeft Staveness in
Knuyt plaetz gestelt, als hij apsent iss, om sijn recht niet te verliesen. Knuyt iss eens
willens geweest om door te gaen en dat uyt vrese die hij hadde, dat men hem soude
affront doen ofte ahn het lieff komen, doch S.H. sprack hem moet in. - S.H. meint
de Spaensche sullen het tractaet mit Knuyt niet holden en de princess ghen
satisfactie geven van Hoensolder; S.H. heeft Philippe le Roy gesecht, hij wil niemantz
sijn goedt nemen en hij kan niet vergeten, dat se sijn grootvader hebben vermoordt;
hij kan den coninck geen quaet doen, en soolang alse wel mit den Staeten sijn, soo
iss het wel, doch hij kan het noit vergeten; sijn kinderen mogen het vergeten wat
haer oovergrootvaeder iss geschiet, hij en kan het niet doen. S.H. laet de princess
van Hoensolder in possessie van het marquisaetschap van Bergen op Soom,
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doch S.H. vreest sie sal het bij revijs weder verliesen. - S.H. iss in pijn, hoe hij het
mit den Spaenschen ambassadeur sal maecken, want hij kan sich niet holden om
niet tegens haer uyt te vaeren, alse hem complimenten maecken, die hij wel weet
dat se doch niet dencken. - Als S.H. aen H.H. van Knuyt yet seit, soo seit H.H. het
hem strackx weder, en schold S.H. Knuyt voor een rechten schelm en lichtveerdigen
bedriger. - S.H. wass heel cyvijl tegens mij, heel openhartich, sprack mij heel vrie
en deedt mij veul eer. Ick hoop dat ick hem daerbij sal beholden en in sijn goede
gratie blieven; hij wil de heeren Staeten van Hollant tracteren en badt mij dahr oock
72
te komen, alsoock om mit hem nae Kleef te gaen . Bij Hums vrau geweest, bij de
coningin. Mit graff [135] Hendrick gewandelt, die seit dat Obdam een compagnie te
voet eist en dat Leiden het belet. - Mit Wickefort gewandelt. Alleen gegeten. - De
Spaensche hebben een request ingegeven om te werven, doch het wierdt niet
73
voorgebracht .
15/25 junii donderdach is Ytsma bij mij geweest, ginck nae Vrieslandt, seyde
Douwe Alua en Jan Alua hadden hem gepresenteert het gerichtschultusampt, soud
mij van alles schrieven en vermaenen haer tot de teyckening ende de eenicheit. Graff Hendrick bij mij geweest, seyde mij dat de Rijngraef so pratede op S.H. leven;
ick sweghe stille en liet alles gaen hoe het wilde. - Aquilius seyde mij, dat den
artzhertoch [Leopold van Habsburg, aartshertog van Oostenrijk], Guise en Chatelet
in had en vreesde voor groote disordre in Vranckrijck, en sprack lang van Vranckrijck.
- Ick ginck in de Raet van Staet, daer in S.H. presentie de forten wierden
gexamineert, en wierden maer negen kleine forten gevonden die desen staet kost
missen ofte demoliëren. - Somerdijck seyd mij, dat Walta heel sehr oover mij hadde
geklaecht, en had ick gewilt, hij had grietman geweest, doch ick leyde het hem
anders uyt; hij seyd hij bleef mijn vrundt als van tevoren. - Ick adt mit S.H., sprack
een wijltijtz mit Gleser, ginck tehuys lesen. - Ginck in het Voorhout wandelen mit de
heer Van Dort en op H.H. huys in 't Bosch; klaechde mij sijn processen en wahrom
dat hij niet wilde aviseren, en sprack van sijn reiss nae Indiën. S.H. wass in de
kaetsbaen. - Alleen gegeten.
16/26 junii vrijdach gelesen, in de kerck geweest en in de Raet van Staet, alwaer
van de middelen is gesproocken en het kort te vinden van de 7 tonnen goutz die
het lant [136] nu tekort kompt door de vrede en opholding der contributie. - Alleen
gegeten. Hausman iss bij mij geweest; sijn ontfanck wass 100 duisent gulden. - Den
resident van Polen meint prins Casimir sal koninck worden; den coninck [Wladislav
VII] regeert mit de senatores, die ses of seuven sijn en veranderen alle 6 maenden
tot viermael toe, 'twelck twe jaer iss. Alsdan isser een rijckxdach, en dan moet
eenyeder rekenschap geven wat hij gedaen heeft ter tijt hij in bediening iss geweest
der 6 maenden. - De coningin [Marie Louise van Nevers] heeft 400 duysent gulden
jaers. - De courvorst van Brandenburch iss de eerste persoon nae de koninck als
hertoch van Pruissen. - Gelesen, mit S.H. in de caetzbaen geweest; mit de heer
van Somersdijck gesproocken van de vrede, hoe Hollandt sich gehaest heeft en
Obdam sich soo wonderlijck aengestelt. Wij
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spraecken van de onnenicheit van Vranckrijck, dat 'tselfde het werck soud bederven
door mangel van gelt, alsoock dat het werck van de Sweetsche niet kost deughen,
alse in Beyeren gheen steden in kregen, wandt het plattelandt gerouineert sijnde,
mosten se het verlaeten, gelijck Gebrian het stift Ceulen had moeten doen. - Alleen
gegeten; bij Armaveille geweest, die mij seyde hij woud jagermeester van het landt
van Cleef wesen, en hadden oock discoursen van het werck van Vranckrijck.
17/27 junii saterdach iss graff Hendrick bij mij geweest, klaechde oover
Noordt-Hollandt, Keiser en Stellingwerf weghen sijn saeck, hoe die twe steden de
militie soo hardt vielen en alle coronellen en gouverneurs ofsetten wilden in den
vrede. - Sprack van Schonenburch faveur en S.H. leven; ick hoorde alles en sei der
niet op. - De heer Haubois iss bij mij geweest, seide mij dat hij [137] Jeltinga al in
had en hem wel kost stuyren; hij wolde alle de commissiën hebben die der quamen.
- Hij sprack oock van de Omlanden en Oldampten, daer ick hem der heren Staeten
resolutie gaff, daer hij toe gesint iss. Hij sprack van André, dat die geerne woud
continueren, oock om in toekomende uyt de resolutie der heeren volmachten van
de steden te laeten, dat men onder de heeren volmachten moet alleen verblieven,
oock dat de heeren volmachten het selfs moeten bedienen en niet souden mogen
ooverdraghen aen andere heren. Ick sloech het niet aff en sprack er niet veul aff,
omdat het noch ghen tijt iss en noch 7 off acht maenden tijts genoech iss; hij sprack
oock van het versetten der magistraet binnen Sneeck, daer hem goede hoop toe
gaff. - Hij sloech voor André in de Chambre-demyparthie; ick had der niet veul teghen
om hem daer te brengen. - Stelandt quam bij mij. Ick ginck in de Raedt, dahr
sommighe brieven aen de Staeten-General affgingen en ahn de Staeten van Hollandt,
oock enighe requesten. - Een brief uyt West-Yndien wierdt gelesen, als oock uyt
Vranckrijck, dahr de parlementen de beest noch maecken, 'twelck op 't lest noch
haperen sall. - Alleen gegeten. Gelesen. Ick ginck bij Armaveille, daer wij prateden.
- Daerna ginck ick mit Wickfort, en spraecken van Duitzlant, Vranckrijck, van den
ceurvorst, van het testament, Lessal en veul dinghen. - Ick sach de vrau van Marquet
nae den eeten en pratede tot elf uir.
18/28 junii sondach tweemahl in de kerck geweest. - Mit Deschand gepraet, die
mij van het testament sprack nae S.H. doot; ick seyde, de ceurvorst sal het hebben,
en sweech daerop still; hij seid oock dat S.H. soo complesant niet wass als S.H.
saliger wass, omdat hij een prins wass geboren en soo opgetrocken, daer S.H.
saligher prins Mauritz en veul andere nae de ooghen sien en den soupelen speulde.
- Ick schreeff ahn monsieur Beringhan nae Paris.

[138]
Ginck mit de graff van Benthem wandelen, die mij seyde dat de graefschap Benthem
tot contrebutie gaff alle maent aen de Sweetsche 6000 reixdalers en ahn de
keiserschen oock sooveul, en hadden in ses monat 72 duisent rijxdalers opgebroch,
alleen voor Benthem; dahr iss Steinfort, Buckenburch noch buyten, die geven apart
noch contrebutie. Iss het soo, soo iss het een sehr groote graeffschaft, doch ick kan
het niet ahnnehmen op die manir, geloove wel alles tezaemen. - Hij seyde mij oock
van dess artzhertochs hooveerdicheit, dat hij niemandt aensach noch aensprack
en heel slechte myne hadde, en Konincksmarck onbeleeftheit end rudicheit. - Niet
gegeten,
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mit Armaveille gepraet, die op een manir heeft geschreven als ick, om te weten of
men het kan overmaecken ofte dat het allen iss te reeckenen, dahr in het landt
sijnde. - Mit de Rijngraf en graff Hendrick gewandelt, die niet wel tevreden sijn mit
de vrede en oover de verandering, dat se nu niet geacht sijn en de heeren Staeten
haer niet aensien, klaechden oover Amsterdam en wat desseins die hadden om
noch eens een Venetiën ofte Romen te worden ende om het geheele landt te regeren
ende onder haere subjectie te brenghen. - Ick liet mijn vrat snijden ende mit plaester
bedecken.
19/29 junii maendach heb ick niet uyt geweest, had seneblaederdranck ingenomen,
om eens te purgeren. - Gelesen; de heeren Haubois en Andla quaemen bij mij,
spraecken eerst van alle dinghen; daernae speulden wij wat verkeer. - Ick purgeerde
sachtjes, adt alleen.

[139]
20/30 junii dingsdach d'agent van Dennemarcken, Vijch en andere lieden bij mij
geweest. - Op 't hoff geweest; de princes-royal en de duc de Jorck waeren op de
vloot geweest gister, en hadden de Engelsen veul affectie getoont. - De heer van
Somersdijck gesproocken, die mij protestatiën maeckte oover het werck van sijn
[schoon]vaeder [Peter van Walta] en dat hij daerom niet verandert wass van affectie
ofte genegentheit tot mijn dienst, bleef altijt denselfsten als hij geweest wass, en
veul sulcke discoursen, soodat ick gelooff, omdat hij het soo dicwils seit, dat hij selfs
dahrahn twiefelt. Ick hoop alleffenwel van neen. - Hij twiefelde ofte S.H. soud nae
Kleef gaen om de komste van den prins van Gales, oock als sommighe meinden,
om de rang van den ambassadeurs van Haer Hoochmogende, niet wetende wahr
74
te gaen en niet geerne achter haer gaende . - Alleen gegeten. Honthorst heeft 32
mille gulden op de huysen ende Lijsfelt verschoten. - Honthorst seyde mij, dat de
coningin soo veul schuldich wass en aen hem en S.H. oock ahn hem, van vleiss en
broot 50 en 20 duysent gulden, S.H. noch mehr, en kosten van drie, vier jaer
assignatiën niet krigen. - Bij S.H. geweest wegen graef Woldemar. Mit S.H. in de
koetz gewandelt, en spraecken van prins Mauritz en Barnevelt werck. - Mit S.H. des
avontz gegeten; nae den eeten mit hem gewandelt in 't Voorhout mit de coningin;
hij vertelde daernae, hoe hij mit Keiser had gedroncken, alsoock dat hij gister te
Amsterdam wass geweest in de Comedie en twe lieden gesprocken, hoopt daer
goede kans te maecken mitdertijt. - Seyde mij had hij gewilt, hij soud Beveren en
Ruisch hebben kunnen de voet lichten, die hem de handen quaemen kussen en
om godtswil bidden hij solde se salveren, en hij wass soo goedt en deedt het; uyt
24 neemt S.H. acht heren uyt en mit die acht had hij Beveren kunnen deronder
brengen, doch hij deed het niet.

[140]
Hij vertelde mij al hetgene dat André mij had geschreven, wat hij in de
Staeten-General had geproponeert aengaende de vrede. - Die rencontre mit de
74
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heeren van Hollandt, willende sijn avijs weeten, hoe hij tweemahl in de
Staeten-General heeft gesproocken ahngaende de Unie, satisfactie van Vranckrijck
75
en het werck van Zeelandt , heel wel. - En noch eens oover de besending van
Zeelandt, 'twelck S.H. al
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eerst opschrieft eer hij in de vergadering kompt, om des te beter geprepareert te
sijn. - Hij seyde aen die van Hollandt, als de Staeten-General hem sullen belasten,
sal hij het leger te velde brengen en die capitein die hem niet soude obedieren, soud
hij de kop laeten affholden, 'twelck die van Hollandt vreempt voorquam en mij docht
beter gesweghen als gesecht, want nu sullen se noch voorsichtigher gaen en mit
meer voorsorge om S.H. sijn macht en autoriteit te benemen. - S.H. seyde, ick heb
mehr te verliesen als de heeren altemael tezaemen, mijn huys en mijn ehr, die wij
mehr in recommandatie hebben als ghijlieden, wandt geluckt het qualijck, ghij gaet
op een schip sitten en gaet deur, 'twelck ick niet doen soude kunnen. - Ick geloove
dat Hollandt de Francen soo nae niet begeert, en Antwerpen, Gendt en Brug aen
onse kant uyt vrese, dat S.H., als hij wolde, mit de Francen soude kunnen eens
worden en speulen dese luyden eens een quaeden tour mit het Fransche leger ofte
mit de stadt Antwerpen of diergelijcke, 'twelck sie sich inbeelden en d'een d'ander
sich de vreese injaecht en gheeft van de souvereiniteit en absolute macht aen sich
te trecken. - Hij seid, sie willen de Francen, Engelsen, Scotten op 50 coppen brengen,
om de 50 compagniën te holden in dienst, [141] oock minder natiën te hebben, en
meint hij dat se mittertijt sullen waertgelders in de steden leggen, om in haere steden
dess te mehr de meester te speulen en S.H. de macht te ontnemen.
21 junii/1 julii woensdach. Veugling seyde mij, dat Gendt een slechte stadt wass,
Antwerpen fray, dat se te Gendt bitter Spaensch sijn en heel op dese luyden gebeten.
- Ick ginck bij Armaveille praeten. - Casembroot bij mij geweest mit een reeckening,
most noch 4000 gulden hebben. De predicant van Liesfelt [Den Goyer] bij mij
geweest. - Ick alleen in mijn huys, lass en schreeff den gehelen naemiddach. - Ick
ginck op het hoff, sprack lang mit Hanniwoud oover het Engelsche werck, stond de
Independenten voor, wass niet wel tevreden mit de coningin van Behmen oover
haer praeten, en mit de coningin van Engelandt oover het quaet tractement van
prins Ruprecht. - Ick adt avontz mit S.H. en sprack lang mit hem van S.H. saliger,
van sijn jalousie tegen S.H. nu, hoe hij alletijt wolde dat hij uyt de caemer ginck als
Haer Hoochmogende in de caemer quaemen. - S.H. verlaet sich geheel op Asperen,
meindt dat hij alless in den Raedt kan bestuiren mit sijn twe, driën. - Hij sprack lang
van de ruyteri en hoe hij het eerste jaer alless heel courageux en hazardeux woude
aenvangen, om ehr te behaelen en credit te krigen bij het volck en de provintiën;
dahrnae soude hij het wat sachter en voorsichtiger ahnvangen. - Ick kreech een
brief van André, en seyde datter sommige van opinie wahren in Vrieslant men soud
het collegie [142] van den Raedt van Staet affschaffen, dahr ick wijtloopich ende
breet op heb geantwoordt.
22 junii/2 julii donderdach bij den Deenschen agent geweest, die mij seyde dat
die vier voornaemste officiren van het rijck alless regeerden, en had Ulefelt de
koninck hardt aengesproocken, als oock Hannibal Zeestait van Norweghen. - Ick
ginck bij de heer van Somersdijck, die in één opinie mit mij wass als ick, dat de
heeren Staeten van Hollandt S.H. alle macht souden benemen, de militie gantz te
niet maecken en voor alle natiën, omdat die bij prins Mauritz tijt alletijt vaststonden,
anno 1618, dahr dese luyden bang voor sijn, oft 'tselfde geschiede, daer de laeste
discoursen in 't Voorhout ahn Hollandt geholden, al oorsaeck van sullen sijn, en
sullen se wahrtgelders aennemen.
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- Hij vreesde oock voor dat werck van Nimmegen , dat het een quaeden naesmaeck
soude hebben en dat de steden van Hollandt dat souden voeden ende oock volgen
mettertijt. - Hij seyd van Lessal, van den hertoch van Brunswijck, alsoock van den
prins de Galiss, doch wij hadden geen tijt daervan te spreecken. - Alleen gegeten.
- Gleser en den heer van Noortwijck quaemen bij mij, spraken van de reductie, alle
natiën op 50 coppen, de andere op 70, alle cuirassiers carabijns gemaeckt om de
menage, en wil Hollandt geweldich menageren. - Hij meindt oock, dat het Hollandt
sal verkerven en sal willen de meester speulen, dan sullen wie onneens worden
onder makanderen, en sal oorsaeck sijn van het lants verlies.

[143]
Ick schreef brieven nae Vrieslandt en Duytzlandt. - Ick sach S.H. in de caetzbaen
speulen. - Adt alleen. - Ginck mit Kuyn wandelen, die mij seyde dat men veul van
dat hauwelijck sprack mit den hertoch van Brunswijck, doch hij wass een plompert.
- Hij seid oock, dat ick maer passelijck daer stond, en wass H.H. niet wel op mij
tevreden. - Oock van die aenslach des keisers, Spagniën, coninck in Polen en de
churvorst van Brandenburch om Sweden gantz in te nehmen en de scepen te
Amsterdam in brandt te steecken en mischien den heelen stadt.
23 junii/3 julii vrijdach in de kerck geweest. De heer van Brederod gesien, die mij
seyde dat H.H. heel quaet wass, omdat ick niet wass te Kleef gekomen off geschickt
off geschreven, en dat se heel verwondert wass over mijn procederen. - De courvorst
had gesecht dat sie bij die opinie bleef als altoos, en H.H. maeckte passelijcke
swaericheit doch S.H. had het hert hooch gelogeert en woud hooch uyt, soodatter
heel weinich aparentie is voor mij. N.B. - De heeren Staeten van Hollandt wahren
bij S.H., om alle compagniën 50 man aff te nehmen en de Franschen op 50 te
brengen mit de Engelschen, Schotten, doch S.H. woud er noch niet toe verstaen,
als Somerdijck seit, 'twelck bij Hollandt quaelijck sal genomen worden, en als S.H.
opyniaetreert, sullen se het alleffenwel doen. - All komt de prins de Galiss hier, soo
wil S.H. alleffenwel nae Kleef, 'twelck Somerdijck niet goedtvindt en veul lieden,
alsoock om de rang mit Haer Hoochmogende. S.H. meint voor te gaen, doch
77
Sommerdijck meint de ambassadeurs van de staet moeten voorgaen . - Lestent
seid mij Wilhem hij had gehoort dat het testament geteyckend wass doen den baes
soo swack wass, en dat de jaergetal wass op het jaer 1643, doch dat het doe niet
78
geteyckent wass, maer gedurende sijn swacheit . [144] Alleen gegeten, gelesen.
- Casembroot seid mij, dat den roep hier in Den Haghe iss dat ick te Cleef sal verlooft
worden mit Lessal; soo praet en kekelt het volck. - Ick ginck op het hoff mit Kuyn
wandelen; H.H. iss nu tegen de vrede en beklaecht se nu, die sie eerst heeft
gedreven en gewenst, oock gearbeit. Sie kieft seer oover die handeling mit Spagniën,
dat die niet recht voort wil en dat Knuyt bedrogen iss geweest. - Ick adt mit S.H.
dess avontz, en voer hij mit de coetz wandelen, sprack altijt mit mij in 't oor en
soetjes, seyd mij dat de gecommitteerden van Hollant hem versocht hadden van
elck compani 50 man aff te nehmen, en dat mit beleeftheit. S.H. wass er een
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weinich tegen en allegeerde vier reden mit soeticheit, om de ongelijckheit der
wachten, datter altijt iemantz kranck off apsent iss en dat de compagniën te klein
en noch twe reden, die ick vergeten heb, doch hij sloot, dat hij het mit mij en den
Raet van Staet had vastgestelt; hij wold weder mit onss ooverleggen en laeten het
de heeren Staeten van Hollandt dan weten die resolutie; om half tien kompt den
Raedt bij mij. S.H. seyde wieder hij wass maer een diener; all wat de heeren en sijn
meesters sullen goedtvinden, dat sal hij geern doen en naekomen; wat hij seyde,
wass maer amptshalven en gelijck hij meinde dat het landt am besten soude gedient
sijn, en soo scheyden se van malkander mit beleeftheit en wahren seer wel tevreden
mit malckander, 'twelck heel goedt iss. - Hij seyde noch, dat hij uyt Delft 7
armyniaenen had gelicht en dat Goedthals daerdoor haest in questie wass geraeckt,
omdat sie meinden dat hij het geraeden had. S.H. heeft ses steden in Hollandt en
de edelen, maecken seuven stemmen; had hij mit Dort voorsichtich geweest, dan
had hij acht gehadt, doch hij iss bedrogen geweest van Beveren en sijn volck, [145]
daer men sich quaelick voor wachten kan, als men geen woordt wil hauden. - Zelandt
iss heel nae sijn handt. S.H. laet Knuyt altijt anders stemmen als de steden, om de
luyden te bedrigen, en weten sie niet wahr het vandaen kompt, dat Knuyt anders
stempt alse meinen dat het S.H. meinung iss, en de steden gaen tegens Knuyt. Overijssel iss wel. In Gelderlandt heeft hij twe quartieren. - Uytert de helft oft bijkans
de heele provintie. Groningen passelijck, Vrieslandt passelijck. S.H. moet sijn best
op Hollandt doen, die hij mitdertijt hoopt te gewinnen; hij heeft Keiser viermael
geobligeert mit een compagnie te voet en een scheepscapitein en noch twe andere
benefitiën, soodat hij Keiser hoopt te krigen en wil hij naer Noort-Hollandt gaen, een
tour doen, om noch beter kenniss te maecken mit de steden en de vroetschappen
dess to mehr te gewinnen.
- S.H. neemt nu veul sorge en moite om de steden te gewinnen en meint in elcke
stadt één te krigen, als ick in Vrieslandt, daer hij sich op verlaeten kan; hij schrieft
daerom aen veul lyden mit eighen handt en door schieffer en dat door Ellersich,
daer hij altemitz in 't huys 's nachts gaet schrieven, en sijn volck meint dat hij in 't
hoerhuys iss, soo schrieft hij geheele nachten; hij had dicwils aen die man te Dort
geschreven en aen lieden in Zeelandt, soodat nae alle apparentie, neemt hij sooveul
moyte, sal hij mittertijt de provintiën aen de handt krigen; hij doet dit alless oft hij
het niet dede en ofte hij der geen achting op gaff, om de menschen te bedrigen,
'twelck de rechte streecken sijn om mittertijt te gouverneren, en continueert hij soo,
soo ben ick van Musch opinie; hij sal een fray ende een habijl man worden, die noch
eens het landt sal regeren. Divide et impera. - H.H. mach Ellersich niet lijden, omdat
S.H. hem meest traut en gebruickt. Zulekum staet er nu beter bij als hij placht, omdat
hij meest bij H.H. kompt en Ellersich niet, die niet weet wat hij der doen sal, wandt
sijn meesters dinghen te [146] oopenbaeren, dat deucht niet en kan niet geschieden.
- S.H. sluyt sijn pampiren in kasten, die mit vijfterley sleutels moeten opgedaen
worden; hij trout sijn kamerling Fredrick niet, en mogen se niet in de caemer blieven.
- S.H. sprack mij heel vrie en vertrauwent, soodat ick mij niet genoech oover hem
kan bedancken, en seyd, hoe sal H.H. qualijck tevreden sijn, als Reul in mijn dienst
kompt. Ick sal sijn diener alletijt oock sijn. - Kuyn pratede noch lang mit mij van
Albertina Agnes en hem en van de vrau van Marquet.
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24 junii/4 julii saterdach dess morgens gelesen, om mij te prepareren tot het heilighe
nachtmahl. Om half tien ginck ick in den Radt van Staet, dahr S.H. quam, en wierdt
vastgestelt om Hollandt tegemoet te komen, de 50 compagniën te salveren en die
officiren, dat de Francen, Engelschen en Schotten op 50 man souden gebracht
worden, de Duytsen 70, de ruyter 60, 'twelck S.H. aen die gecommitteerden van de
heeren Staeten van Hollandt soude seggen, 'twelck sie heel wel aennaemen en
bedanckten S.H. voor sijn moite; het iss goedt, dat het noch mit advijs van den Raedt
79
iss gegaen, soo haut die noch haer respect en credit . - Ick adt alleen. Ginck in de
kerck, sach Armaveille, die mij badt mij te informeren nae het jegermeesterampt
van Cleef, off men het wilde afstaen, verkopen en off hij verseeckering dahraff soude
kunnen krigen. Ick ginck bij Meermans, die mij seyde dat Obdam in plaetz van
Wimmenum soude gaen nae Cleef, dat het geproponeerde van den Raedt wass
vastgestelt aengaende de militie. - Ick quam bij Vossbergen en wandelde lang mit
hem, die mij seyde hoe het soo loss in Haer Hoochmogende vergaedering toeginck;
daernae spraecken lang van de vrede, [147] daer hij geen goede opinie van heeft,
vreest Spagniën sal onss bedrigen, onnenicheit sayen in de provintiën en soo tot
sijn voornemen geraecken, oock dat Hollandt all te goedt Spaensch sal worden. Ick adt bij de heer van Brederode mit heer Haubois. Obdam quam mij daer haelen,
om bij S.H. te gaen en voor de viskael te spreecken, die gearresteert wass voor
schultsaecken. Ick ginck mit hem henen en naedat ick S.H. de saeck had
voorgedragen en S.H. sich geëxcuseert dat hij het niet doen kost, dat hij het aen
Billeke en aen andere oock had willen doen, maer het kost niet geschieden, omdat
de commissarissen van het Hoff hem hadden laeten sitten. - Daernae seide S.H.
dat de gecommitterde van Hollandt heel beleeft wahren geweest tegens hem, en
had Keiser geseit dat hij noch oover de 4000 peerden hielt. - Bicker had hem gesecht,
het moet noch eens komen als ten tijde van Bernevelt, doen wass het een goeden
tijt. S.H. seyd, jae, dunckt mijnheer dat. S.H. siet geen raedt om Bicker te gewinnen,
wandt hij kan hem niet genoech geven en sooveul als de anderen gedaen hebben.
- S.H. iss van Tibold eens bedrooghen geweest, en daernae woud hij weder wat
versoecken, soo seyde S.H. hem, bedriecht ghij mij nu noch eenmahl, soo sal ick
het onderste boven keeren om mij aen u te revangeren, en gedenckt dat jonge lyden
yet uyt haestichheit doen kunnen, 'twelck ghij daernae sout beklagen. Tibault heeft
Vett eens een ponjaert op 't lieff gesett ende gesecht, soo ghij soo niet wilt stemmen
als ick, soo gaet het der deur. - H.H. haedt Tibold, en S.H. heeft nu veul bij hem te
seggen en kan Vet lichten, als hij wil. Rintswoud wass heel quaet en ontstelt, dat
hij Van der Holleck niet kost lichten, en beginnen de broeders haer credijt te verliesen.
Obdam heeft er eenighe affgetrocken. - Daernae quam S.H. op Willemine, Florentine,
Ammelie en de reiss van Culemburch, Spae en Luyckse rankontre, daer hij driemael
[148] nae malkanderen bij wass, en seid se van hem te laeten wechvoeren, dat hij
apprehendeerde, en liet 24 ruyter op de wacht staen, en noch van andere rencontre
in Den Haghe, en duirde het tot half één, en kost niet van hem komen. - Opdam
ginck oock noch bij hem wegen de viscael, doch het hielp niet.
25 junii/5 julii sondach. Ick ginck te nachtmahl, S.H. niet, kreech de colijck en sach

79

Zie hiervóór 1647, noot 132, pagina [208]. Zie hierna 1648, noot 101, pagina [183].

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

536
niemantz. - Nae de tweede predicatie schreef ick; de heeren van Brederod en
Haulterive quaemen bij mij praeten en spracken van de vrede, van de reductie, van
het verschil tuschen onss en Vranckrijck. Ick seid, Vranckrijck kan onss niet mischen
en geen quaet doen in dese zee, maer wel in de Middelantsche Ze; dat stond
Haulterive toe, en most men een aensienlijcke ambassade stuiren nae Vranckrijck;
hij vreest oock dat Spagnen hier groot kans sal maecken en gantz mit Hollandt eens
worden, dat het eenigste fondement sal sijn van onse ruijn en onderganck, daer
Spagnen op drieft en denckt nach en dach. Daernae spraecken se van S.H. laeste
jaeren, wat ongeluck dat voor hem was geweest, en had beter voor Hulst gestorven,
en verwonderde sie sich, dat S.H. woud alletijt groote legers hebben en als hij te
veld was, richtede hij weinich uyt en socht maer uytvluchten om niet te doen, 'twelck
hem bij de regering en de gemeinte groot quaet dede, en allegeerden het jaer '35,
dat de Hessen hier wahren, Gramondt oock; doe Gassion hier quam, woud hij niet
doen, doch men dwong hem haest daertoe. - De graff van den Berch seyde mij,
S.H. sal Stevensweert krigen bij Monfoort, om de 30 duysent gulden dess jaers te
vinden. Alleen gegeten, gewandelt. 26 junii/6 julii maendach mijn reeckeningen
naegesien en Duytse brieven gekregen. - Ick schreef Beringan om de schilderi en
dat ick most voor [149] october reisen, oft de tijt wass mij te kort, wandt ick most
80
voor januario in Vrieslandt wesen, om de raetsbestelling bij te woonen . - Ick ginck
op het hoff, daer tijding quam, dat S.H. noch niet most komen nae Kleef, omdat de
kindtsdoop opgestelt wass, daer eenyeder seer om lachte, en seyd den ambassadeur
Mol, datter geen holt genoech kost komen om te koken door den regen. - Ick adt
mit de heer van Brederod, die meint S.H. soud noch well hier in de regering
aengesien worden mittertijt, als hij maer moyte wil nemen en op sijn stuck letten. Ick ginck bij de heer Huygens, die noch all voor de vrede iss en dat om goede reden,
seyde dat men qualijck gedaen had soo veul volck te holden in dienst; men had
moeten affdancken en weder in dienst nehmen nae den tijt vereisste. Hij had gheen
81
sinn in dat werck van Bernevelt en meint men behoorde hem hebben gevangen
geset, gelijck graff Willem [Lodewijk] riedt; sijn regering was sacht en soet, won
eenyeder mit beleeftheit en benefitiën te geven, socht alle werelt te trecken en
daernae gebruyckte hij se nae sijn sinn, gelijck hij Jongstal deede; Huygens seyde,
S.H. moet al sijn best doen om Hollant te hebben, dan heeft hij het al, en sien noch
op Vranckrijck noch niemantz. - Ick ginck in het Noordeinde wandelen, daer
Haulterive quam, die mij vertelde dien handel van Bernevelt, hoe hij sich tuschen
die twe broeders had gedragen, de questie van Marquet, omdat hij S.H. geraeden
niet mit prins Mauritz in de kerck te gaen; Bernevelt had gesecht, soolang dat
gespuisch en de kaele [150] graven van Nassau hier te lande sijn, sal het niet
deughen, die moeten te lande uyt. - Prins Mauritz wiert bleeck, doe men hem seyde
dat hem den kop af wass gehauden. - Ick sach de heer Aertsen van Breda. Ginck
nae huys en schreef. - Adt alleen en wandelde, sach Armaveille.
27 junii/7 julii dingsdach heb ick dess morgens geweest bij de heeren Eck, Capel
en
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mit haer gediscoureert van veul dingen. - De Frans captein quam bij mij en seyde
mij, dat hij in Vrieslandt wass afgeslaegen en dat hij mit S.H. acte niet kost terecht
komen, badt mij om assistentie. Ick seyde, ick sal mit S.H. spreecken. - Ick ginck in
den Raedt van Staet en nam mijn afgescheit van haer, naedat wij gebesoigneert
hadden. - Ick ginck bij Siel eeten mit de heer van Brederod, graff Hendrick,
Staeveness en andere, waeren modest, vrolijck. - Ick sprack mit S.H., die mij weder
sprack van sijn gesontheit, hoe hij soo swack wass en vreesde dat hij heel miserabel
soude worden, wold nae Aecken gaen. - Sprack van de regering als voor desen,
sal voorsichtiger worden en op alless beter letten, doch ick vrees het iss te laet,
doch het iss goedt, dat hij sijn best doet en toesiet, nu en intijts als nimmer; hij seyd
om nae Gronningen te gaen en soo nae Kleef op de kindtsdoop; hij ginck nae
Honselerdijck en nam ick afgescheit van hem om nae Kleef te gaen. - Ick sprack
mit hem van de Fransche compagnie en hoe ick om Vosbergens wil had moeten
stillswigen, als sie die resolutie naemen, anders had ick S.H. wil niet kunnen
effectueren mit Vosbergen en had alles omgestoten.

[151]
Hij begreep wel en wass wel tevreden, en hoope ick alless weder te veranderen en
in een goeden ploy te brengen, en ginck soo wech. - Ick sprack lang mit den
stalmeister Deschands van veul dingen, van Fritz [Rode] en Fox en hoe mij S.H.
estimeerde en veul werck van mij maeckte en op mij betraude mehr als op yemants;
ick seyd, ick ben daeraf verseeckert en daerom sal ick continueren te sijn die ick
alletijt geweest ben, sijn getrauwen diener alletijt en dat sonder interes. Ick hoope
maer hij sal voorsichtich wesen, dirigeren sijne saecken wel, maecken sich
considerabel, soo sal alless wel wesen, en sal onss oock mainteneren. - Hij hoopte
noch, dat ick Lessal soud krigen, doch ick ginck dat soo soetjes voorbij, sonder daer
veul op te andtwoorden, seggende, het geluck iss te groot voor mij. - Hij seyde S.H.
inkomen liep nae het miljoen toe mit sijne schargen, en als hij wel toesach, soude
hij het in ettelijcke jaeren kunnen afleggen. Ick seyde, S.H. behoort het te doen. Ick ginck aen Soomerdijck huys tweemael, doch hij wass niet in, en Armaveill
gesproocken hebbende van mijne reiss nae Vranckrijck en die saecken, soo
recomandeerde hij mij de saeck van de jagermeester van het landt van Kleef, off
hij het wolde vercoopen, affstaen off hoe hij het soude kunnen krigen, alsoo hij der
lust en sinne in heeft, en soo nam ick affgescheit van hem. - Ick adt bij de vrau van
Marquet mit Kuyn, waeren vrolijck tot elf uir, Kuyn vertelde mij veul dingen van H.H.
en van Albertina Agnes, hoe hij mit beyden stond, en gaff mij een brief mit aen
Albertina Agnes, die mit Lesslouise had gesproocken van mij en veul van mij hielt
en mij alless goedts weunschte, oock Lessal. - Ick stelde om half twaelf ordre om
wech te gaen woensdach 's morgens.

[152]
28 junii/8 julii woensdach. Ick ginck om seuven uir nae de waeghen, om nae Haerlem
te gaen, soo quam graff Hendrick, die mij seer klaechde oover de Noorthollanders,
hoe die hem soo hart vielen en oorsaeck waeren van al sijn ongelijck dat men hem
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deede. Hij wass oock niet wel tevreden oover S.H. saeligers testament en
imputeerde het al aen H.H., dat die de eenichste oorsaeck daeraf wass. - Wass
oock niet wel mit S.H. tevreden en gaff sooveul te kennen, als sie het te grof
maeckten en hem

82

Zie hiervóór 1647, noot 51, pagina [85].

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

538
alles naemen, hij sold een ander heer soecken. - Hij wold mij oock mit Lessal quellen,
doch ick verseeckerde hem, dat daer niet aen wass noch niet van solde komen, dat
al andere daermede solden doorgaen, en soo ginck ick op de wagen sitten, voer
nae Haerlem, quam daer om twe uir en te vijff uir te Amsterdam, quam mit de
bailloudochter van de heer van Brederod in het schip, en pratenden wij lustich. - Ick
ginck dess avontz in de Comedie, adt in de Sonn. - Eer ick uyt Den Haech ginck
des dingsdachs, sprack ick de heeren Haubois en Jeltinga, die mij van alless rapport
deeden watter wass verhandelt in Haer Hoochmogende vergaedering, en solde mij
Haubois van alless schrieven watter passeerde. Jeltinga een schlechten bloet, wost
niet wat men hem seyde, stond als een dom mensch.
29 junii/9 julii donderdach ginck ick dess morgens te Amsterdam in de kerck om
seuven uir, daernae in 't Dollhuys en quam tehuys en deed mijn dingen aff tot een
uir. - Nae den eeten schreef ick en sloot mijn reeckening, ginck om half acht nae
het Uytersche schip, voer den heelen nacht, quam te vijff uir te Uytrecht.
30 junii/10 julii vrijdach voer ick mit de waegen van Uytrecht nae Nimmegen, adt
83
dess middachs aen... , quam avontz bij Knodsemburch, waer ick bleef des nachts,
adt avontz alleen en wass heel wel in mijn schick, raseerde mij, lass drie boecken
uyt op de wech, kreech een meit op de waegen, die wij weder afsetteden aen 't veer
op de Rijn.

[157]
Julius 31. - 1/11 julii saeterdach, naedat ick gekleet en mij gebeden had, adt ick om
tien uir; doe ick gegeten had en wold opstaen, quam major Wolder in, die adt mit
mij en vertelde mij het werck van de magistraet van Nimmegen, dat het wass
aengevangen om den adel uyt de stadtsregering te holden, en daerom wolden de
sinnicus en sijn broeder den burgemeester mit de veertigen de regering S.H.
onttrecken, 'twelck S.H. heel ter herten gaet en het heel qualijck neemt; hij wil selfs
op den landtdach komen te Nimmegen, en als de electie geschiet, om het te beletten
en voor te komen, en seyde Welder dat hij seer had gestampt en getrapt, als het
84
seer hooch had genomen en wolde het niet naelaeten . - Daernae quam
Hardenbroeck en belettede onss te praeten, adt oock mit mij, en in plaetz van te elf
wech te gaen, wierdt het wel een uir, en voeren oover, droncken te Nimmegen noch
sterck, ginck ick om twe uir op de koetz sitten, half droncken. - Ick quam om 5 uir
te Kleef, ginck om half ses boven op het hoff, salueerde den courvorst, de courvorstin
en H.H. een uir daernae, die mit Dinant sprack. Ick adt dess avontz op het hoff,
sprack mit mademoiselle Albertine nae den eeten. - Sach den jongen prins [Wilhelm
Heinrich van Hohenzollern], salueerde den hertoch van Brunswijck en brocht hem
op sijn caemer. - Den abt van Meltzy seyde mij ick geleeck den aertzhertoch. - De
vrau van Donau seyd dat de princess-royal geen kinder kost krigen, door haer
camenir Lagarde vergeven sijnde en wat ingegeven.
2/12 julii sondach ginck ick in de kerck, sprack nae de predicatie H.H. van het
Engelsche werck, daer se gantz geen sinn in heeft en kan daer niet goedts van
verwachten, seyd de koningin iss oorsaeck van al het verderf; als men yet wel begost
heeft, verderft sie het weder; sie wass oock niet tevreden op de princess-royal, op
den hertoch van Jorck en heeft H.H. die noch niet gesien; op de prins de Galiss
wass H.H.
83
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oock niet wel tevreden, en naedat men oordelen soude, sol H.H. niet geinclineert
sijn om eenighe aliantie daer te soecken mit die princen en mademoiselle Albertine,
en klaechde se oock, dat de Engelsen S.H. opaeten en rouineerden. In Vranckrijck
had de prins de Galiss maer 50 duisent kronen gekregen in plaetz van 200 duisent;
als Vranckrijck hem niet kan geven, wat sal een prins [158] van Orangiën dan doen.
En iss H.H. nu gantz tegen de Engelsen ingenomen.
- Ick adt op het hoff, nae den eeten sprack ick mit H.H. van de vrede, hoe die soo
schaedelijck voor dit landt wass en besonder voor S.H., wat sie daermede in sinn
85
hadden, besonder Hollandt en die armyniaenen , die deselfde menées hadden die
anno '18 tegen prins Mauritz waeren aengevanghen in Berneveltz tijt en dat se
daerom de natiën soo haetich waeren en die sochten te rouineren, alsoock de heele
militie en alse die hadden affgedanckt, om alsdan nieu volck te lichten, 'twelck niet
onder de Generaliteit hoorde, maer onder elcke provintie apart, om alsoo S.H. macht
te breecken ende authoriteit te verminderen; H.H. apprehendeerde dat oock en
wass niet wel tevreden oover die van Hollandt en oover haere ondanckbaerheit en
quaet voornemen. - Sie seyde mij op hetgene ick haer seyde, dat se vreesde, als
Vranckrijck onss soo nae quam, dat se mit S.H. yetwess kosten uytrichten; dat heeft
Spagniën S.H. saeliger willen presenteren, geven S.H. Gelderlandt, Limburch, de
Maeskandt, mitz dat hij het mit hem solde holden en de ertzhertochaen madame
Lesslouise geven. - Ick seyde haer oock, dat Knuyt quaelijck had gedaen, 'twelck
sie niet approbeerde, S.H. soo gepresseert te hebben om sijn santiment te seggen
van de vrede, alsoock dat hij wass opgestaen uyt het presidentschap. H.H. seyde
dat Latuillerie niet had geapprobeert het werck van de regering van Vranckrijck en
dat hij nu niet meer soo trotz ende beleefder wass geweest als voor desen. - H.H.
wass oock quaet, dat Haer Hoochmogende aen S.H. noch H.H. niet
gecomplementeert hadden oover de vrede; H.H. had aen Haer Hoochmogende
daeroover geschreven een brief van geluckwenschinge, en Haer Hoochmogende
hebben H.H. daeroover bedanckt en geantwoordt. - H.H. seit S.H. begindt nu wat
beter op de regering te letten en dat hij het nu haest te veul apprehendeert, daer hij
maet moet inholden, wat willen se doen, seyt sie, sie kunnen onss uyt het landt niet
jaegen. Ick seyde, Bernevelt heeft eens geseit, soolang als die calisen van Nassau
hier in 't landt sijn, sal het niet deugen en niet wel gaen, men moet die deruyt bannen,
86
en dieselfde maximen hebben sie noch . Ick seyde haer oock die onnenicheit die
de Spaensche ambassadeurs in de provintiën sullen brengen, dat sie oock gelooft,
besonder als het De Bruin iss.

[159]
Ick sprack 's middachs en dess avontz mit den heer van Claerembeeck van de
Ceulse, Luyckse en Lamboise saecken, oock van de neutraliteit en eenicheit mit
die Ceulsche en Nieubuersche landen en die omliggende. H.H. pratede nae den
eeten lang en speulde mit den jonghen prins. - 's Naemiddachts mit den courvorst
gespeult verkeren.
3/13 julii. De vrau van Brederod iss vertrocken, die mij seyde dat Deloge hetselfde
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seyde dat Beringan aengaende mademoiselle Laforce, en als Turaine uyt Duytzlandt
quam, sold hij haer trauwen. Sij wost van Lessal niet te seggen in geenderley manir.
- Der wass questie, wie het kindt soud te doop dragen; Burxdorf woud één van de
princessjes, de vrau van Dona woud één van haer dochters, 'twelck Burxdorf niet
lijden wolde. Den middach mit de courvorst gegeten. - Den heelen naemiddach
gespeult en verloren. - Dess avontz nae den eeten seyd H.H. dat in de sael van het
Huys van 't Bosch soud het leven van S.H. saliger geschildert wesen van 7 off 8 de
beste schilders van het landt, en wahren wie het niet eens; sie wold de bataillie van
87
Vlaenderen der niet in hebben, en ick ordeelde dat wass soo een genereuse actie
van S.H., maer 16 jaer oldt sijnde, dat hij daerbij wolde wesen, dat het vooral daerbij
most wesen.
4/14 julii dingsdach mijn reeckening naegesien, heb ick den gehelen morgen
gelesen en geschreven, sach mijn peerden. - Ick kreech brieven uyt Den Haghe. Ick adt op het hoff mit de courvorst. - En pratede lang mit H.H. oover de vrede, gaff
den staedt nu ongelijck soo vast geslooten te hebben, en spraecken van allerley
dinghen. - Ick ginck nae huys te schrieven. - Adt op het hoff, praeteden dess avontz
nae den eeten mit H.H. van veulderley saecken.

[160]
5/15 julii woensdach. Deloge vertrock; geschreven op de post, op 't hoff gegeten. Mit H.H. gepraet tot vier uir van de vrede, van Servient, van Latuillerie, van S.H. en
die van Hollandt, van den brief van Haer Hoochmogende. - Ick ginck nae huys,
schreef aen graf Fritz, lass dat werck van Oostyndiën van Gijssels, 'twelck tuschen
Vranckrijck en Chur-Brandenburch solde geopserveert worden, en hadden geerne
de Vriesen dahrbij. - Ick adt op het hoff en pratede dess avontz mit H.H. van
verscheyden saecken.
6/16 julii donderdach ginck men in de kerck. Adt op het hoff; nae den eeten pratede
H.H. en de courvorsten tot vijff uir van het Engelsche hauwelijck tuschen S.H. en
de princess-royal, van den prins de Galiss en de courvorstin, hoe dat iss affgekomen
effen 4 maent ehr de courvorst quam; H.H. was noch al quaet Engels. - H.H. sprack
lang van S.H. schriften en wold die laeten drucken mitdertijt, heeft all haer brieven
bijeen laeten leggen die se van S.H. ontfanghen heeft in 21 jaer tijts. Van S.H.
leverey en huyshauding. - Ick speulde mit de courvorst, verloor. - Des avontz nae
den eeten mit H.H. en den courvorst gepraet, van Indiën, Moscoviën, Turckiën, oock
van het hertochdom Kleef. De courvorst meint noch questie te krigen mit die van
Nyburch. - De hertoch van Brunswijck quam weder.
7/17 vrijdach geschreven den heelen morgen. - H.H. brieven laeten lesen, op 't
hoff gegeten, geschreven in mijn huys tot 6 uir. - Daernae gespeult mit Sijn
Durchlaucht, Spaen en gewonnen. - De major Marwitz seyde mij, dat des courvorsten
ruyter nu maer 4 rixdalers hadden, tevooren hadden se acht gehadt.

[161]
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Op 't hoff gegeten. Mit Sijn Durchlaucht, H.H. gepraet van verscheiden dinghen. De courvorstin liet mij H.H. brief lesen aen de Staeten-General, die wel wass, doch
der wass uyt vergeten, dat S.H. den vrede soo had gewunst, edoch niet beleeft, en
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wenschte Haer Hoochmogende doch geluck en segen dahrmede; de courvorstin
wass oock van mijn oopinie. Ick liet H.H. den brief van de Willems lesen.
8/18 julii saeterdach brieven ontfanghen op de post en den heelen morgen
geschreven. - H.H. gesien, op 't hoff gegeten, nae den eeten geslaepen, gepraet
tot ses uir mit H.H. van allerhande saecken, van haer mesnage, van haer huys, van
S.H. jacht, op 't lest van S.H. saliger, dat sie altijt gewenst had datter gheen meer
leger te veld wass gegaen om S.H. eer wil, oock omdat se vreesde dat prins Wilhelm
het niet wel soude maecken en geen geluck hebben en verduisteren d'eer van sijn
voorsaeten, doch ick geloove contrari, dat H.H. vreesde die jonge gecken sullen
geluck hebben, den viandt hardt aentasten en fraye actiën uytrichten en dat S.H.
saeliger eer en reputatie verminderen, edoch quaede maximen, 'twelck de rouijn
van het huys sullen sijn, 'twelck haer oock seyde; daernae sprack se van Beverweert,
hoe S.H. van onss soo qualijck gedient wass geweest, dat hij alless selfs dede. Ick
seyde, wij hebben ons alle seer beklaecht dahroover, maer als onss niet belast
wordt, soo durven wij niet aenvangen. S.H. vreesde sijn ordres wierden niet
geefectueert; ick seyde, der waeren der onder onss die souden liever bersten en
strackx sterven als S.H. bevelen niet te achtervolgen en daeraen manqueren;
noemende Picheler, Wijnbergen en anderen. H.H.: het was een ongelijck, die de
chargen hadden, die dochten niet en waeren niet neerstich. - Nae den eeten danste
ick mit de princessjes en juffers en had den heelen avont niet geseten en van het
hoff geweest.

[162]
9/19 julii sondach twemahl in de kerck geweest, mit H.H. heel weinich gepraet. Twemahl op het hoff gegeten. Spaen seyde mij, dat de courvorst schuldich wass
ahn die twe broeders wel 300 duysent rijckxdalers van haere chargen, die sij in
groote abondantie hebben, elck vijff off ses, en als er gelt iss, gaen sij daermede
deur, en dan komen de coronels en andere officiren oock, om het haere te krijgen,
soodat het gelt strackx wech iss, en iss Sijn Courvorstelijcke Dorchlaucht alletijt in
noot van gelt; Hartevelt klaecht oock daeroover, en heeft hem den courvorst
hondertduysent rijckxdalers willen affleenen, doch hij heeft er geen sinne toe. - Dat
de courvorst noch geweldicht ten achteren brengt, iss die reiscedels die hij geeft
aen officiren die nae de Marck off nae Pruissen gaen, alwaer dat die op Sijn
Durchlauchts ampter komen mit die cedels, worden getracteert, en wordt dat Sijn
Courvorstelijcke Durchlaucht weder in reeckening gebrocht, en die reeckenen soo
dat Sijn Courvorstelijcke Dorchlaucht weinich ooverich holt als het jaer om iss, den
courvorst soud gheen vierde pardt vrie hebben van all sijn domeinen, alless iss
versett en verpandt. - D'stadt Coninckxberch iss heel jaeloux van den courvorst en
haet sijne privilegiën geweldicht; kost dat huys niet uytbouwen dat hij voorhadt, heeft
in de electie dess magistraets niet te seggen als te approberen wat se gedaen
hebben, 'twelck niet veul iss, [163] gelijck S.H. te Amsterdam, dahr hij oock niet
heeft te seggen, en soo gaet het de heeren in alle groote steden; dahr iss beter een
kleine gehoorsaeme stadt als soo een ongehoorsaeme en die de andere en den
adel en bouren oock op de loop brengt.
10/20 julii maendach aen Widefelt geschreven wegen de Lymers. - Op 't hoff
geweest, H.H. niet gesien, wass niet wel. - Den heelen naemiddach gewandelt en
thuys geweest.
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- Juffer Sevenaer seyde dat H.H. noch wel op mij tevreden wass en mij prees meer
als yemandt. - De vrau van Donau seyde de Sweden hadden haer veul goedt
afgenomen en Pruissen wel 13 mijlen weechs lang en de Ooverpaltz haer widdum.
- Sij seyde hetselfde van Burxdorf, dat gisteren geseit wass. Oock alse in de raet
sitten, om van wichtige affairen te spreecken, die het gemene wesen en den courvorst
aengaen, dan compt hij en werp het ooverhoop en seit, dat moet men opstellen en
doen noodiger dinghen aff; en dan slaet hij voor van livray off tapijten, om daerop
te resolveren. 't Is een slecht loss mensch, die den courvorst rouineert en hem sijn
eere steelt en bij alle werelt buyten consideratie ofte respect sett. - De graf van
Wittjenstein had hem eens geseit hij worde out en most een ander bij sich nemen,
opdat als hij quam aff te gaen, hij dan den heer courvorst een ander kost aen de
handt geven, en geckte mit hem. - Burxdorf geckte mit graff Mauritz alletijt; mit
jufferen gepraet; de courvorstin adt aen taefel; mit de courvorst gespeult; de courvorst
wass te peerdt wandelen.

[164]
11/21 julii dingsdach heb ick dess morgens gelesen en geschreven. - H.H. wass
noch niet wel. Op 't hoff gegeten, mit den heer courvorst op de jacht geweest. - Nae
den eeten H.H. gesien en mit haer gepraet en den courvorst. - Mit de courvorstin
gepraet van den graff van Waldeck en den heer van Donau, en was goet Waldecks.
12/22 woensdach heb ick den heelen dach tehuys geweest, omdat het postdach
wass, en geschreven. - Thuys alleen gegeten. - Dess avontz mit H.H. gepraet, en
apprehendeert nu oock, dat die van Hollant S.H. sullen soecken alless af te trecken
wat se kunnen van digniteit en van ehr. H.H. had Ruisch en Bicker hardt
aengesproocken, en doe gaven se aen S.H. het stadtholderschap van Hollandt
eerst. Bicker seyde, het iss nu de rechte tijt om instructie te maecken; wie mosten
88
die niet laeten voorbijgaen, doch door H.H. aendringen deden sie het niet . - Die
van Amsterdam willen die 50 compagniën casseren en geven se den courvorst om
in Pruissen te gebruycken. - Ick seyd H.H. het werck Nimmegen, 'twelck haer niet
89
aenstond . Oock hoe S.H. die stadt van Dort aen sijn handt had en daerin doen
wat hem welgefiel, 'twelck sie seyde S.H. niet wel gemenageert te hebben. - Sie
seyde oock, hoe sie de Gecommitteerde Raeden had ingesproocken, alse in S.H.
apsentie yetwess deden 'twelck tegens S.H. wass. - Op 't hoff gegeten, nae den
eeten gepraet.
13/23 julii donderdach in de predicatie geweest op 't hoff. - H.H. en Burxdorf
waeren niet eens, wie het prinsje ter doop soude brengen, hij wold mamoisel en
H.H. een ander.

[165]
Op 't hoff gegeten. Nae den eeten mit H.H. gepraet van haer reiss en van veul
dinghen. - Geschreven, alleen gegeten. Verleden nacht bleef een laquay van H.H.
doot door dess courvorsten soldaten. - Nae den eeten op het hoff gegaen en gepraet
mit den heer courvorst en de courvorstin, H.H. - Den abt van Melcy sochte H.H.
88
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eens op een discours te brengen, alsof wij gheen dieners wahren van S.H. huys en
datselfde niet getrou wahren, om alsoo onnenicheit tuschen deselfde te maecken.
14/24 julii. Ick ben, Godt sie gedanckt, soo wel en gesont als ick in langhen ben
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geweest. Ick hoop onse heer Godt sal mij daerbij erholden, hetwelcke geschieden
sal, als ick de gesontheit niet misbruycke tot sonden, tot wulpsheit, tot hoereri, tot
debausche en dronckenschap, 'twelck mij heel tegens iss, en moet ick mij vooral
dahrvoor wachten en leeven maetichlijck en heilichlijck; dewiel onss lijff en ziel
tempelen dess heilighen geestes sijn, wil hij dat wij se beyde suyver en heilich
90
bewahren, dahrom verbiedt Godt alle onkuische daeden, gebeerden , woorden en
wat een mensch daertoe strecken ofte verwecken mach. - Op het hoff gegeten; H.H.
iss mit de koetz wesen wandelen; ick sadt mit in de koetz, en prateden van Tournhout
en andere saecken; Knuyt wass hier gekomen. - Nae den eeten wedrom gepraet.
15/25 saterdach heb ick geschreven nae Duytslandt, op het hoff gegeten; nae
den eeten voer H.H. mit de courvorstin uyt wandelen; de heer courvorst reedt te
peerde, ick oock; nae den eeten gepraet.

[166]
16/26 julii sondach in de kerck geweest, op 't hoff, daer gegeten. Nae den eeten
91
gelesen in de postil voor H.H. - Mit den courvorst gespeult, dertich ducaten verloren.
- Dess avontz mit H.H. en de courvorstin gepraet.
92
17/27 julii maendach nae de Ring en de quintane gerent en nae de kop. Den
graff van Stirum een peerdt vercoft voor 100 ducaten. - Op dess courvorst rustcaemer
geweest. - In 't schermen mij gequetst. - Op 't hoff gegeten, den heelen naemiddach
gespeult ende verloren, des avonts tehuys gegeten mit Tijs, mijn lieutenant.
18/28 julii dingsdach heb ick lang geslaepen en mij laeten schilderen, op 't hoff
gegeten en den geheelen naedemiddach in H.H. caemer geweest, des avontz mit
de courvorstin gepraet van S.H. saeliger en mit de courvorst en H.H.
19/29 julii woensdach weder te vijff uir op geweest ende geloopen nae de Ring,
de koppen en de quintaen. - Op 't hoff gegeten; de viconte de Manschau wass daer;
de vrau seyde oock van den graff van Benthem, dat die komen soude om
mademoiselle Albertine te vrijen, en gaff hij sooveul te verstaen, off men het wel
soude begeren hier te hoof bij H.H. - Vrau Varick sprack van den hertoch van
Brunswijck, maer sij meinde niet dat het gaen soude, en had de courvorstin gheen
sinne in hem. - Sij sprack oock van het werck van Nimmeghen, 'twelck werck het
93
Hoff van Gelderlandt niet aenstonde , en meinde sij dat men het noch soude kunnen
voorkomen. - H.H. geeft de kourvorstin een fray present van peerlen, en de
courvorstin geeft H.H. een gouden vlesch wedrom. Des avontz alleen gegeten in
mijn huys.
20/30 donderdach op 't hoff in de kerck geweest, op 't hoff gegeten. Nae den
eeten mit de courvorst gespeult den heelen naemiddach.

[167]
Dess avontz op het hoff gegeten en gepraet nae den eeten.
21/31 julii vrijdach heb ick Duytsche brieven gekregen ende wedrom geschreven.
- Op het hoff gegeten; de vrau van Brederode quam te Kleef, den geheelen
90
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naemiddach mit H.H. gepraet en de jouelen gesien van de courvorsten en de croone
van de courprins. - Dess avontz op het hoff gegeten ende gepraet; de vicontesse
van Manschau wass op het hoff.
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22 julii/1 augusti saterdach heb ick mit de courvorst de Ring geloopen en het huys
besien. - De ooverste cammerher [Burgsdorff] gaff mij een peerdt, om de Ring te
loopen, dat heel goedt daertoe wass. - Ick schreef brieven en adt dess middachs
tehuys. - De courvorst meinde dat S.H. soude komen, reedt hem tegemoet tot
Schenckeschans; daer wat wachten, quam der tijding dat S.H. van die sijde niet
quaeme; soo reedt den heer courvorst de wech nae Nimmegen, waer de graff van
Croy bij hem quam, en noch een wijl tijts daer blievende, quam Schoonberch en
brocht den courvorst een brief van S.H. mit excuse, dat hij niet komen kost, door
94
heel groote sieckte en swackheit belett ; de courvorst wass quaet en reedt in een
vollen loop nae huys. - Schomberch brocht mij een brief van S.H., mij versoeckende
sijn plaetz te representeren op de kindtsdoop, 'twelck hij aen de courvorst oock
schreef; daer wass groot alarm bij H.H., de courvorsten en alle het volck oover het
uytblieven van S.H.; H.H. kreet en gaff Schoonberch een goeden vils; de courvorstin
kreet oock.

[168]
De Staeten gesanters bleven laet uyt en wel tot negen uir, en wass alless heel
qualijck tevreden. - Ick sprack lang mit Schomberch, die mij seyde om S.H. persoon
te representeren, sijn eer te bewahren in de geschencken, en had daer 9000 gulden
toe mitgebrocht. - Schomborch sprack oock van S.H. leven, hoe hij het noch soo
slecht maeckte mit de affairen, dat hij intijts most toesien, off hij wass verlooren.
Sijn gesontheit most hij oock beter in acht nehmen, oock sijn menage; hij had een
miljoen inkomen en hij verteerder wel 3 miljoen, soodat S.H. sich en sijn heele huys
sal rouineren, 'twelck die van Hollandt geerne sien. - Wie quaemen laet aen taefel
om de ambassadeurs van Haer Hoochmogende, die niet eer quaemen; ick sach se
95
niet, omdat se noch aeten, en waeren het Capel, Opdam, Staveness .
23 julii/2 augusti sondach ginck ick dess morgens in de Luthersche kerck, omdat
men op het hoff niet preeckte. - Adt alleen; ick sach de vrau van Brederod. - Ginck
noch op het hoff, om H.H. te vraegen wat ick doen soude. - En wierdt ick doe mit
ceremoniën uyt mijn huys gehaelt, mit een maerschalck, edelluyden, twe koetsen
en dess courvorsten eigen koetz en wierdt ick in mijn quartier gebrocht, voor S.H.
geprepareert. Vandaer ginck ick bij de courvorst, die mij die eer aendeede die hij
S.H. gewoon wass te doen, gaff mij de voorganck en de rechtehandt in het gaen
96
ooveral . - Ick ginck oock voor de heeren staeten ambassadeurs in de kerck, bij
het kinderdoopen, in het harangeren, doe men de presenten ooverleverde, aen
taefel en ooverall.

[169]
94
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H.H. representeerde vier persoonen, de coningin van Bohemen, Sweden, de oude
courvorstin van Brandemborch en H.H. selfs. - De harangen waeren eendeels
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fray en duirden lang, wel anderhalf uir; Hoorn begost, daerna ick vanwegen S.H.,
daerna Capel vanwegen Hare Hoochmogende, den hertoch van Courlant,
landtgravin, Croseck, die van Meeckelemburch, het hertochdommen Pruissen,
Gulyck, Marck, 't landt van der Marck, de graefschaft Ravensperch, en soo
eindichden die ceremoniën der harangen wegen die presenten, die wel oover de
100 duysent rijxdalers weerdt sijn; Sweryn die andtwoorde vanwegen de courvorstin
heel wel. - Dess avontz ginck men soo aen taefel sitten als men in de kerck wass
geweest, en wierdt seevenmael opgenomen, wel getracteert, tweemael fruit en
confituren, alletijt schoone servietten, en wass men lustich, doch niet oovervloedich
gedroncken, en wierdt het één uir eer men scheide; naedat de damess wahren
wechgebroch, ginck eenyeder in sijn caemer en wierdt geleit van sijne edelluyden
en maerschalck, dahrtoe geordonneert; de mijne wahren maerschal Leben, De
Groot, die mij te drincken gaff, Spaen en Spey, caemerjonckers.
24 julii/3 augusti maendach sliep eenyeder lang. Armaveille wold bij mij komen,
en om elf uir quaemen mijne edelluyden mij opwachten en brochten mij bij de
courvorst, om te gaen eeten, en ginck alless in die ordre als de sondachs aen taefel,
weder sooveul servisen en servetten. Nae den eeten soo gingen sich die cavailleers
verkleden, die nae de Rinck souden loopen, verkleet sijnde, quaemen wie die damess
[170] haelen; den courvorst liet mij alletijt voorgaen, en leyde ick de courvorstin; in
't rijden reedt ick oock voor, in 't rinckrennen begost ick eerst, doch door expresse
last van Sijn Courvorstelijcke Durchlauchticheit, den ick excuse daervoor maeckte,
als loopende voor mijselfs en niet vanwegen S.H.; der waeren 21 cavaillers om te
loopen. Ick had het geluck een prijs te gewinnen, een kleine poccael, en liep de
Rinck driemahl aff, eens in het midden; der wahren negen prijsen; gelopen hebbende,
quaemen wie de damess haelen op die ordre als tevooren en brochten haer in Haer
Hoocheits caemer; H.H. sach het van de ooverste cammershers [Burgsdorff] caemer.
- De heeren Brederod, Hoorn, Sweryn, oberst Haeck wahren de juges. - Dess avontz
ginck men op dieselfde ordre aen taefel als voor desen, en wierdt er wat stercker
gedroncken, doch niet gantz vol, en bleef men tot oover eenen aen taefel en quam
men laet te bed.
25 julii/4 augusti dingsdach quam graff Hendrick en Armaveille bij mij dess
morgens, doe ick opstond, en klede mij in haer presentie, en bleven mij den heelen
morgen op den hals. Om elf uir quaemen mijne edelluyden weder, en prateden wie
totdat ick bij de courvorst ginck, alwahr sich alless tot de maeltijt liet aensien, en
gingen wie aen taefel op die vorige ordre, 'twelck wie gewendt begosten te worden,
en stond onss dat dienen en opwachten niet qualijck aen, maer de vrijicheit wass
men quijt, daerdoor wierdt ick het moede; de 7 servicen duirden alletijt mit de
servietten, en ginck alless mit heel goede ordre toe. Nae den eeten gingen die
cavaillers sich wedrom verkleden en de damess haelen, om op de [171] galderie te
brengen, en gingen daernae om het coprennen te beginnen, 16 sterck; ick wass
alweer d'eerste, en reden drie en drie in het gelit, een cop op den degen, een cop
op de jadelyn, en de laquay droegh er een cop voor op de cautie, en liepen in ordre
als wij reden. Ick had het geluck, dat ick weder een prijs kreech, het beste mit de
deghen; de hertoch van Brunsweich nam het alles op eenmael wech, te weten de
drie coppen, als men gelopen had; won noch twe paer pistolen van den hertoch van
Brunswijck; wij quaemen de dames wedrom haelen en brochten se in
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H.H. caemer, die weder op de heer Burxdorf caemer toesach; de cavaillers gingen
sich vercleden, om te dansen, en gingen weder aen taefel als voor desen in ordre
97
en oock soo wel getracteert mit 7 servisen en servetten; fraye schavesten waeren
der elke reiss, heel curieux gemaeckt. - Nae den eeten gingen wie de courvorstin
haelen mit alle damess, om te dansen, en begost ick mit de courvorstin te dansen,
10 edelluyden mit flambouwen voor onss en 10 edelluyden mit flambouwen nae
onss, en dansten soo een Duytsen dans op de herpaucke en trompetten geluyt,
sonder instrumenten, en dansten soo alle nae de rie, totdat de tour wass omgeweest,
dahrnae een Poolschen dans; op 't lest danste de courvorstin de branle en Fransche
dansen tot drie uir toe.
26 julii/5 augusti woendach quam graf Hendrick en Armaveille wederom dess
morgens bij mij; ick klede mij, schreef een Duytschen brieff; daernae quaemen
Leben en de andere edelluyden wedrom bij mij, totdat men aen taefel ginck, alwahr
men deselfde ordre en ceremoniën hielt als voor desen; de courvorst wold wat
drincken, doch ick excuseerde mij op het quintaenrennen. Nae den [172] eeten
verkleededen sich de cavaillers wedrom, om nae de quintane te loopen, brochten
de courvorstin en die damess wedrom op de galderie, en quaemen 27 op de baene,
drie en drie in 't gelit, elk mit sijn lancie als den eersten dach in de handt en de
reverentie aen de damess en de juges gedaen; begost ick wedrom eerst, en liepen
soo in ordre drie courssen; dat gedaen sijnde, liepen wie alle tegelijck nae
malckanderen en braecken onse drie lanciën; daer ick se alle drie gebroocken had,
doch den heer oberster cammerher [Burgsdorff] wierdt het toeërkendt deur faveur;
het loopen gedaen sijnde, brochten wie de damess wedrom, en wass H.H. in mijn
caemer, om de beeren te sijn [zien] vechten; de courvorstin voer mit de koetz nae
beneden, doch die lust docht niet, en dess avontz wierdt het fuirwerck
aengesteecken, 'twelck heel fray om te sien wass, ginck heel wel aen en mit sehr
goede ordre en slaeghen; tuschen beyden wahren canons en mussquetiers gestelt,
die alletemitz schooten, om het werck aensien te geven en te vertzieren. Ick wass
bij H.H. in het cabinet, die sehr klaechde van pijn in haer been, en duirde het tot 12
uir.
27 julii/6 augusti donderdach wierdt er op het hoff gepreeckt in 't groote sael, daer
de ambassadeurs wahren, en sat men noch all op die ordre als voor desen [173]
geobserveert wass; dahrnae ginck men aen taefel, en dronck de courvorst de twe
schaelen uyt, die Haer Hoochmogende ahn de courvorst hadden vereert, en bleef
men wat lang aen de taefel sitten; H.H. keef dat men soo gedroncken had; wij
speulden dahrnae mit de courvorst, de ambassaedeurs van Haer Hoochmogende
en Croseck, die naemen affgescheit van Haer Courvorstelijcke Durchlaucht en H.H.,
en ick nam oock affgescheit van de courvorstin en den courvorst, en wass de
ambassade uyt; dess avontz wasser yetwess op het waeter gemaeckt, doch het
docht niet en wass niet weerdt gesien te wesen.
28 julii/7 augusti vrijdach wass ick neffens de Staeten gesanter, Croseck gebeden
om bij den heer Borxdorff te eeten, en quaemen dahr te 12 uir, begosten eerst mit
kleine glaesen te drincken, dahrnae doe se mit fleuten begosten, had ick bestelt dat
men mij soude haelen bij H.H., en quam ick soo wech, doch die heeren droncken
sich heel
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droncken, dat se niet wosten wat se deden, sondren wahren heel buyten westen;
voeren te vijff uir eerst wech.

[174]
Borxdorf wass oock heel droncken; ick sach de courvorstin haer jouelen, pratede
mit H.H.; dahrnae speulde ick mit de juffrauwen spullekens, totdat de courvorst
wedrom inquam van de jacht; desen avondt wass al het vreempt volck wech, en
wass het als het alletijt iss als de courvorst alleen iss. Nae den eeten prateden wie
mit H.H., en ginck ick nae huys alleen, sonder ceremoniën affgeleit wordende, 'twelck
doch den manir wass, doch door Burxdorf dronckenschap wierdt het vergeten, en
sliep ick weder in mijn huys, dahr ick heel bliede om wass.
29 julii/8 augusti saterdach ginck ick om seuven uir nae Rees bij de viconte, adt
dahr, wahren vrolijck; die freulens van Gronsfelt wahren dahr; ick sach haer huys
te Hunpel, 'twelck heel schlecht en vuil geaccomodeert wass, een schande om te
sien; de vrau van Manschau ginck in haer eigen huys voor die freulens, 'twelck geen
gratie had; ick quam om acht uir eerst tehuys en bleef in mijn huys eeten. Monsieur
de Manschau sprack mij van dess princen van Talmont suster te trauwen, die wel
30 mille escus soude ten hauwelijck krigen.

[175]
De heer van Brederod iss vrijdach vertrocken; hij seyde mij, dat de steeden in
Hollandt onnees wierden om de trafijc, Dort en andere steden die willen de licenten
van de Schelde aff hebben en stellen se wedrom op die te waeter en zee, en die
van Amsterdam willen de licenten verminderen in de zeehavenen en verhogen die
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op de Schelde en riviren , omdat eenieder interest dahrbij heeft om de nering daer,
meint hij, sullen se genootzaeckt sijn om S.H. aen te spreecken als scheitzman, en
sal sijn respect, credit en authoriteit dahrdoor wassen en toenehmen. - S.H. iss heel
buyten gelt; dat gelt van Schoonburg iss te Aernem opgenomen, en wass hij te
Hellevloetsluys sonder gelt, most het van Brederod, Beverweert, Somerdijck leenen
tot 1500 gulden toe. - Ick sprack mit Obdam van de vrede, en dunckt mij dat hij niet
meer so voor de vrede iss, en gaff hij mijne reden gehoor en had der niet tegen; het
reduceren staet hem niet aen, 'twelck hem de buydel sal dunner maecken en de
99
soppen ; soo gaet het alletijt als men yetwess door passie ingenomen en de saeck
niet wel voorbedocht en ooverleit; wat ghij doet, bedenckt 't einde.
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 565: ‘De verminderingh der licenten ende specialijck
Antwerpen, Brugge, Gent, wiert geraden om dat men bemerckte dat veel schepen uyt Hollandt
liepen met binnenlandtsche paspoorten op Zeelandt, als of sy aldaer wilden lossen ende
aldaer op stroom leggende namen haer getijde ende wint waer, ende snapten naer Oostende,
welck hazardt sy niet souden willen loopen, wanneer de licenten souden sijn gediminueert.
Die van Gelderlandt urgeerden specialijck dat de licenten op de rivieren mochten werden
geëgaliseert met die van de zee. Die van Zeelandt waren van opinie, dat men de licenten
behoorde t'eenemael af te stellen, meenende dat men de piraten wel soude konnen temmen
door de cruyssers ende capers. Hollandt advijseerde men moest staet maecken tot het houden
van twintich schepen om te convoyeren, twintich om te kruyssen ende twintich aen de wal’.
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[176]
30 julii/9 augusti sondach iss de courvorst in de kerck geweest, H.H. niet, had groote
pijn in de leeden en beenen. - Op 't hoff gegeten; nae den eeten ginck ick weder in
de kerck, pratede mit H.H. en lass haer de Fransche tijding voor; dahrnae maeckte
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H.H. een ooverslach van de presenten, en beliep de somma 5600 gulden, die ick
dien avondt ontfong en begost uyt te geven. - Ick adt tehuys mit monsieur Hagha,
die het gelt brocht aen mefrau Lichtmar, ahn de juffers en voor de vroetvrau en
minne.
31 julii/10 augusti maendach hebben wie den heelen morgen doende geweest
om de rest van het gelt te koopen en uyt te deilen. - Op het hoff gegeten, den heelen
naemiddach gespeult mit Spaen en den courvorst en niemantz gesien; dess avontz
op het hoff gegeten; den hertoch van Brunswijck woudt mijn peerdt mit gewelt
hebben. - Men wold mij president van de krijchsraet maecken. - Mit H.H. wat gepraet,
die niet wel wass en hadde medecijn genomen.

[179]
Augustus 31 daghen. - 1/11 dingsdach heb ick den heelen morgen geschreven en
mijne reeckeningen naegesien en affgedaen. - Op het hoff gegeten, des naemiddachs
mit den courvorst gejaecht en 9 reën gevangen, een clein wilt vercken; dess avontz
op het hoff gegeten en mit H.H. gepraet, die medecijn had genomen.
2/12 augusti woensdach iss het bededach geweest, en op 't hoff in de kerck
geweest. - Der quam tijding, dat Veurne in wass en dat Connincksmarck de kleine
stadt Praeghe mit het casteel had ingenomen, wahr groote buyt bekomen en veul
gevangenen. - Ick ginck tehuys eeten en schrieven, omdat het postdach wass; H.H.
liet mij nae den eeten haelen, om in de predicatie te gaen. - Nae de predicatie mit
H.H. Iang gepraet van Praech en die slacht en het vluchten, en bleef ick daer tot
den eeten. - Dess avontz nae den eeten wedrom gepraet. - Ick wierdt versocht om
oover de saecken in de crijchsraedt te sitten weghen dess laquays die doot is, en
die twe gevluchte soldaten. - H.H. seyd dat prins Wilhelm saeliger in de Unie den
eedt heeft gedaen van weghen die Brabantze steden die hij heeft in het landt in
Brabandt, die nu oock cessie begeren in de Staeten-General, maer Haer
Hoochmogende sullen het affslaen, geen meer provintiën off leeden begerende. En ginck dien dach soo heen; de vrau van Donau liet mij leesen hetgene de keiser
heeft gegeven wegen de stam en het huys van Dona, erkennende die [180] van
Dona voor borggraefen en oude graeven, seggende dat een burgraef meer iss als
een graeff en haer tot benefitie gegeven, stellende een straff dahrop die haer voor
gheen graefen erkende, daer die helfte quam voor het huys van Dona en de andere
helft voor des keisers caemer. - De courvorst heeft oock yet gegeven, dat de viconte
had opgestelt; dat acht sie niet en wass heel ongehouden op den courvorst en den
heer Borgdorf; ick sweech still, approbeerde al haer werck, heb mit haer qualiteit
weinich te doen, ick laet haer wesen wat se willen. - Sie keeff oock geweldich op
graff Mauritz en dat die aen het Keisershoff noch quaede officiën heeft gedaen
tegens haer huys, dahr ick oock op stil sweech, doch excuseerde graff Mauritz een
weinich, sooveul mij dahraff bekendt wass. - S.H. iss gister te Nimmegen gekomen.
3/13 augusti donderdach heel wel geslaepen en ben ick, Godt sie danck en gelooft,
heel wel ende gesont, dahr ick sijn godtlijck majesteit voor bedancke en voor alle
weldaeden, soo menichvuldich aen mij bewesen, die ick niet kan oprekenen soo
inderhaest, wandt wahr ick mij wende ofte kehre, dahr iss sijn goddelijcke bijstandt
en genaede alletijt bij mij, hetsie dess morgens, dess daechs, dess avontz, dess
nachts, en kan ick geen tijt bedencken ende oprekenen daer ick niet in en bevinde,
o goddelijcke
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majesteit, [181] voorsorge, hulp en bijstandt, en dat sijn arm mij leit en
wonderbahrlijck bewahrt, maer laet dat niet genoech sijn, dat ick de weldaeden
ontfanghe, maer laet ick mij danckbahrlijck dahrvoor bethoonen ende instellen en
dat mit gedachten, woorden en wercken, hem dienende alle de daghen mijnes
levens, in alle gelegentheit en voorvallende occasiën, opdat mij het vleesch niet
verleyde, mahr dat ick mit de wercken dess geestes de wercken dess vleesches
mach ooverwinnen, wandt onss ziel en lichaem tempelen dess heilighen geestes
sijn; dahrom wil hij dat wij se suyver ende heilich, dahrom verbiedt Godt alle
onkuysche daeden, gebeerden, woorden, wercken, gedachten en wat een mensch
daertoe strecken ofte verwecken mach. - Hij will dat wij het coninkrijck der hemelen
soecken en sijne gerechticheit, en het ander sal ons wel gedijen. - Hij wil dat wij
geestelijck saeyen, om geestelijck maeyen. - Hij wil dat wij ons schatten in den
heemel maecken, want daer ons schat iss, dahr iss ons haerdt. - Wij moeten alletijt
op den jongsten dach gedencken, en sooals de boom valt, soo leit ze, soo men se
vindt, soo sal se geordeelt worden. - Als ick dit schreef, soo kompt de heeren van
Bilandt en Spaen bij mij, oock den oversten Schenbeeck, Marwitz de major, Marwitz
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de captein, Elderen en cornel... , om over de saeck van de laqueis te sitten, en
terwiel dat wie dahr saeten, wierdt ick kranck, en om half twaelf [182] dit werck
gedaen sijnde, had ick de koortse op 't lijff, kaude en pijn in het hooft, rugge en
leeden en most ick te bed ghaen leggen; de koortse was heevich, ick sweetede
seer dien naemiddach en nam dess avontz seneblaeder in om te purgeren.
4/14 augusti vrijdach purgeerde ick mit zeneblaeder en wass noit vrij van de
koortz. Ick liet mij aderlaeten, quaet bloet.
5/15 augusti saterdach nam ick een pil in voor de colijck, die mij wel tien
stoelgangen gaff en sehr groote verlichting.
6/16 sondach nam ick noch een pill in, die mij veul goetz deed en veul stoelgangen
gaff. - De courvorst, H.H., de courvorstin schickten alle daech en lieten sien, hoe
het mit mij wass. Ick wierdt ter ader gelaeten, quaet bloet. - Prins Radzevyl, de
hertoch van Brunswijck. - Raggevyl edelman seyde, hoe dat Vlaenderen soo
bedorven wass en niet te bekomen wass door de legers. - Ick liet lesen in de bijbel
en predicatiën; dess naemiddachs speulde ick pyket mit Hagha.
7/17 maendach iss mijn geboordtedach, wass ick heel wel, doch ick hielt mij stil,
nam een kleine pil in, om mijn lieff open te holden, 'twelck mij heel goetz dede. - En
speulde ick dess naemiddachs mit Stirum.

[183]
Die van Hollandt willen alle officiren haere gagie affnemen en beginnen van S.H.
101
selfs . - Ick adt dess avontz mit Spaen.
8/18 augusti dingsdach naedat ick geslaepen en gekleet wass, ginck op het hoff,
mijn eerste uytganck, om haer te bedancken voor die sorge, voor mij gehadt terwielen
mijne sieckte. - Ick adt alleen; nae den eeten voer ick mit de koetz uit wandelen nae
Craenenburch mit de heeren van Binsfeldt, Wissem en Bolsuyn.
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over de troepenreductie. ‘Die van Hollandt hebben alreede in desen tijdt gemaeckt haer
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9/19 woensdach ginck ick voormiddachs weder te hooff, H.H. op te wachten. - Ick
adt alleen en voer wedrom wandelen mit ritmeester Spaen. - Dess avontz adt hij
mit mij, en passeerde soo den geheelen dach, en wass ick, Godt sie loff en danck,
heel wel op en gesont.
10/20 donderdach op 't hoff in de kerck geweest; den Rijngraeff quam van
Nimmegen. - Ick adt tehuys mit Spaen, speulde mit hem en brocht den Rijngraeff
tot Craenenburch toe in mijn coetz. - Ick reedt te peerdt weder nae Cleef. - De
Rijngraff seyd sie wollen alle officiren haer gagie nemen, setten hem als
commandant-general op 600 jaers en cornel op 800 gulden jaers, graef Mauritz
naer advenant en de rest. - Ick adt mit Spaen en speulde tot twaelf uir mit hem. De heer van Brederod als veltmahrschalck sal 2000 gulden hebben, en dess general
van de ruyteri tractement sal cesseren en opholden.

[184]
11/21 augusti vridach heb ick heel wel geslaepen, twe stoelgangen gehadt. - Die
twe soldaeten wierden weder ingetrommelt voor de tweede mael. - Op 't hoff geweest.
- Scheunberch wass dahr. - Vrau Varick seyde mij wat suster Ursel had gesecht,
wunste het hauwelijck tuschen mij en Lesal. Ick seyde haer, dat mijn lust en
genegentheit oover wass, 'twelck quam door de grootsheit dess huys, hooverdie,
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oock dat ick nu andere pretentie maeckte en dat alless wierdt gerouwineert wat
sich dahrbij voechde. Sie meinde H.H. was ertoe geneicht; Less heeft 5 duysent
gulden van 't landt. S.H. iss haer 40 duysent schuldich, dahrvan affgenomen. - Ick
adt alleen mit Spaen. - Speulde den heelen naemiddach. - De heer van Lotten viel
heel tegens den courvorst en Borxdorf en Pruissen; een Pruissen edelman hadt
gesecht, de boeren hebben hier soo goede saecken als de edelluyden bij ons; de
Cleefsche en Pruissen mogen malkander niet lijden. - Ick adt alleen mit Pallotti en
Spaen en speulde tot 12 uir.
12/22 saterdach wel geslapen, geschreven. Ick ben, Godt sie danck, wedrom
heel wel weder ende gesont, dahrvoor ick sijn [185] goddelijcke majesteit looffe en
danck en sal hem dienen van gantzer herten en siel, looven den heer mit loffsangen
en betaelen den heer sijne beloften, dat is te leeven in wahren geloove en goeden
wercken en kristelijcke lieffde voor mijne naesten. - Mit H.H. en de courvorstin op
het hoff dess morgens gepraet, de courvorstin geraeden om den heer courvorst niet
te quiteren, alletijt bij hem te sijn en sich te spygelen ahn de courvorstin-weduwe,
hoe Swartzemburch questie heeft gecauseert tuschen den heer courvorst saeliger
en de courvorstinwedue, terwijlen sie vaneen wahren, hoe hij de courvorst tot den
dronck heeft gebracht en tot allerley vuyle hoereri, 'twelck die van Burxdorf oock
sullen doen, als de courvorstin van den courvorst blieft; Haer Courvorstelijcke
Durchlaucht apprehendeerde het wel en wil mit, doch sie vreest die van Burxdorf
sullen soecken, dat sie alleen blieft, om haer personnagie te kunnen speulen, en
heeft het Burcxdorf all eens [186] voorgeschlaeghen in den raedt, doch den heer
courvorst verwierp het. - Ick adt tehuys mit Spaen en Alfonso, speulde dahrnae. Tegen den avondt reedt ick uyt S.H. tegen, die ick mit den courvorst tegenquam in
't bosch, en wierdt S.H. mit alle ehr en civiliteit ontfanghen. - S.H. adt op 't hoff; ick
adt in huys en speulde tot 12 uir.
13/23 sondach wass S.H. geweldich gefriseert en opgeschickt; der wierdt op het
hoff
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gepreeckt. - Ick adt tehuys en ginck weder in de predicatie; dahrnae ginck op het
hoff, en seyd mij vrau Varick wedrom, dat H.H. had geseit, al wolde ick het hauwelijck
toestaen, off mijn soon dan niet wolde, wat wass het dan. - Wijnbergen vertelde mij,
hoe die van Nimegen S.H. gepresenteert hadden uyt een dubbelt getal een te kiesen,
103
doch maer sijn leven lanck ; wass noch den olden man vol komplimenten; hij adt
mit mij dess avontz. - Den courvorst liet vuirwerck aensteken.
14/24 maendach. Ick heb gepurgeert en gelesen, niet op het hoff geweest, den
naemiddach gespeult mit Wijnbergen en Spaen, dess avontz wat te peerdt gewandelt,
mit Wijnberghen en Dechands, Armaveille gegeten.

[187]
15/25 dingsdach stond ick vroech op, ginck op het hoff; S.H. wass bij de courvorstin,
om affgescheit te nehmen. - Hij ombeedt om acht uir en ginck om neghen uir op de
koetz sitten, de courvorst ginck mit S.H. tot halfwech en keerde weder om; ick sadt
mit in de koetz en pratede den courvorst, als de courvorsten eens wahren, sie
souden dan de Sweden de wetten stellen. S.H. en ick wahren van ander gevoelen.
- Ick adt desen middach voor de eerste mahl op het hoff, pratede mit H.H., die
dahrnae uyt wandelen voer mit de koetz. Sie heeft gheen goedt opinie van
burgemeester Tibault, meint denselfden een groot viandt te sijn van S.H. en het
huys. Tibault gaet door de provintiën snuffelen, om sich te Middelburch dahrnae te
reguleren. - Ick adt tehuys en ginck vroech te bed.
16/26 augusti woensdach geschreven op mijn bed een gebedt voor mij van den
gelooff en de wercken. - Ick ginck op het hoff, adt dahr, pratede mit H.H., die daernae
mit de koetz uytginck, pratede van de princess-royal en het Engelse hoff en kreghen
wie een grooten reghen uytvaerende. - Ick adt dess avontz thuys mit Spaen en
pratede van de ruyteri, van Wau, van het werck te Mol en Bael, hoe S.H. de ruyter
bij Antwerpen sloech, hoe Krock soo geluckich wass en hoe [188] Spaen voorginck
mit 30 ruyter en behielt maer 17, doen Krock die twe cornetten kreech.
17/27 donderdach heb ick mijn dinghen gereet gemaeckt om te vertrecken; in de
kerck geweest. - Der quamen brieven, dat de Spaense van de Francen geslaeghen
wahren, en schreeff het den ertzhertoch selfs ahn den courvorst heel omstandelijck.
Ick ginck bij de grevin van Caraffa, die mij vertelde 'tgene gepasseert wass bij de
rancontre van Melander en hoe den graf van Gronsfelt soo quaelijck gedaen had
en wechgereden, sonder eens om te sien. - Desen naemiddach wierdt alless
gereedtgemaeckt om te vertrecken, en ginck mademoiselle Henriette en Marijcken
te scheep. - De courvorstin wass heel bedroefft, dat H.H. soud vertrecken. - Ick adt
dess avontz booven, ginck ahn den ooverkammerher Borxdorfs caemer en dess
hertzoch van Brunswijckx, doch ick vond se niet tehuys. - De heer van Brederod
quam woensdach, om H.H. te haelen, om te Viaenen te komen.
18/28 vrijdach ginck ick om ses uir t'hooff, nam affscheit in mijn huys, gaff den
doctor een rinck van 200 gulden en de meiden 100 gulden. H.H. ginck om seuven
uir op de koetz; den courvorst en courvorstin gingen mit tot ahn [189] de jacht, en
liet H.H. en de courvorstin en al wat dahr wass, veul traenen; H.H. in de jacht sijnde,
ginck de
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courvorstin weder in haer coetz en deed niet als krieten en alle die dames. - H.H.
maeckte zeil om half negen, adt dess middachs in de jacht en voer den gehelen
dach, quam tot bij Amerongen en ginck H.H. slaepen in de jacht van graff Mauritz.
- Den courvorst, doe ick hem genacht seyde, deed mij veul ehr en civiliteit en
104
recommandeerde mij die saeck van sijn aliantie . Oock vertelde hij mij, dat hij
soude erfgenaem sijn van die furstin van Scheuningen alleen, die heel rijck iss en
veul goetz heeft.
19/29 saterdach wass H.H. om sessen op, adt veul heering en maeckte seil; het
wass quaet weer van regen en contrari windt; H.H. adt bij Cuylemburch. - Maeckte
seil en quam te vijff uir te Viaenen, dahr de vrau van Brederod H.H. ontfing aen het
waeter; H.H. adt dahr en wass vrolijck en wel tevreden.
20/30 augustus sondach wierdt er op het hoff gepreeckt, dahr H.H. present wass.
- Dess middachs aeten wij aen de heer van Brederod taefel, saegen de vrau van
Potlitz, de [190] vicontesse de Manschaud en laesen Fransche tijdingen. - Mit H.H.
gepraet; ginck men ahn de taefel en nae den eeten wedrom tot half elf gepraet,
ginck men te bedde. 21/31 maendach ben ick mit de heer van Brederode op de
jacht geweest. - Op 't hoff gegeten. - Amerongen en Viaenen quaemen mij spreecken
van geringe saecken. - Wees quam gister van Cleef vanwegen den heer courvorst
en courvorstin. - Ick deedt mijn dingen aff en kost mit H.H. niet uyt rijden wandelen,
omdat ick schreeff en reeckende. Nae den eeten mit H.H. gepraet van de schilderiën
die van S.H. saliger gemaeckt worden, en van de vier statuen der princen van
Orangiën, waer dat men die setten soude; eenieder had sijn opinie, en ick wolde
dat men die in den hoff in het Bosch solde setten, en bleven wie praten tot half
twaelf.
22 augusti/1 september dingsdach op de jacht geweest en wel gejaecht en plesir
gehadt, een haes gevangen mit de heer van Brederodes honden. - Op 't hoff gegeten
en begost H.H. keucken te holden. - Dess naemiddachs mit H.H. gepraet van de
olde colonels en officiren, om die te laeten schilderen in haer huys in 't Bosch.

[191]
Der quam tijding, dat de prins de Galiss in Den Haech quam, 'twelck H.H. niet
aenstond. - Mit de koetz gewandelt in 't Bosch. - Dess avontz gepraet mit H.H. van
de Hollansche saecken en hoe die soo mutijns sijn en soo ondancbaer tegens S.H.
en de militie. - Amsterdam verliest sijn neeringe door den vrede en dat omdat in den
oorloch geen schepen dorsten uytvaeren als mit convoyers, en hadden die
ammeraliteiten alletijt geen convoyers gereet, en soo mosten die cooplieden wachten
ettelijcke weecken tot haer groote schaede, maer die coopluyden te Amsterdam,
als die haer ammeraliteit aenspraecken, hadden se strackx convoyers en kosten
mit haere schepen daedelijck uytvaeren en haere wahren vercopen; als die
cooplieden van andere steden dan quaemen op de merckt, quaemen se altemitz
te laet en mosten haere wahren minder prijs verkoopen en verlieren dahr veul op,
maer nu kunnen alle kooplieden der Hollandtsche steden vaeren sonder convoyen
en als het haer geliefft, 'twelck Amsterdam veul te kort doet en haere nering, en
gaen der al cooplieden van Amsterdam wech, en beginnen de huysen al leech te
staen en beter koop te worden, soodat die den vrede
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soo gesocht hebben, sullen het beklaegen [192] en berouw dahrvan hebben, 'twelck
haer rechte loon sal sijn.
23 augusti/2 september woensdach gelesen, geschreven dess morgens en tot
half 12 in mijn caemer gebleven. - Dess middach op 't hoff gegeten. Ick kreech mijne
brieven. - Mit H.H. gepraet, die bij de vrau van Podelitz ginck, om die te besoecken.
- Van Royen wass hier. - H.H. reedt in 't bosch en ginck lang wandelen te voet in
den hoff, wass vrolijck, lustich, gesont en wel tevreden. - Dess avontz nae den eeten
mit H.H. gepraet. 24/3 donderdach heb ick mit de heer van Brederode op de jacht
geweest; het regende alletijt, kregen doch haesen en hadden goedt plesir. - Bij de
heer van Bredrod gegeten; nae den middach weinich bij H.H. geweest, verkeer
gespeult. - Nae den eeten mit H.H. gewandelt en gepraet van de coninginnen en
andere hoghe vrauwen en hoe H.H. tegens de galanterie wass en dieselfde soud
laeten ombrengen die galantz wouden wesen, en wass H.H. wel gesint.
25/4 vrijdach heb ick op 't hoff gegeten en H.H. voor den eeten gesien, den
naemiddach mit haer gepraet, en quaeme H.H. laet tehuys van de wandeling in 't
bosch en hoff; graff Mauritz quam uyt Duytzlandt, vertelde sijn reiss, dess keisers
hauwlijck, het innemen van de kleine stadt Prage, die 24 bolwercken heeft.

[193]
Dess avontz nae den eeten lang gepraet.
26 augusti/5 september saterdach mit de heer van Brederod op de jacht geweest,
twe haesen gevanghen, goedt plesir gehadt. - Graff Mauritz vertelde mij sijn reiss
bij den courvorst van Beyeren en in Ungeren. Men sach H.H. niet, wass niet wel. Ick adt mit de heer van Brederod in den hoff en pratede den heelen naemiddach
mit de vrauwen van Dona en Brederode in de vrau van Brederod caemer, mit Slapata
verkeer gespeult. Mit graff Mauritz en de heer van Brederod gewandelt in 't bosch.
- Dess avontz nae den eeten mit H.H. gepraet, en wass H.H. wel gesindt.
27/6 sondach sijn wie in de kerck geweest, H.H. niet, doch nae den eeten heeft
H.H. in het sael laeten predycken, dahrnae gepraet den geheelen naemiddach, en
haere schilderiën gesien op de galderi.
28 augusti/7 september maendach heb ick te Liesfeldt geweest, 6 hooffden gesien,
mijne plantagie en hooven en quam te elf uir wedrom te Viaenen. - Ick adt mit de
heer van Brederod en pratede den gehelen naemiddach mit H.H. en sach haer de
schilderiën ordonneren die S.H. geboorte, opvoeding, acten en triumphe
representeren. - Mit mamoisel gegeten en nae den eeten weder gepraet tot 10 uir.
- Armaveille schickte mij de schilderi van mademoiselle Laforce van gewelt.
29/8 dingsdach heb ick geschreven en mijn saecken offgedaen en niet uyt geweest
voor elf uir. - Mit mijn vrau in het huys gepraet. Mit de heer van Brederod gegeten
en mit de vrau van Brederod gepraet, daernae gaen schrieven. - De heer van
Somerdijck wass hier en ginck dess naemiddach [194] wedrom nae Spijck, had in
Vrieslant geweest, doch kost hem alleen niet spreecken. - H.H. mit Somerdijck lang
gepraet hebbende, voer mit de koetz wandelen. - Nae den eeten pratede H.H. mit
mij en Dona, en seyd de heer Dona veul en fraye dingen.
30 augusti/9 september woensdach heb ick geschreven en Frens nae Cleef
geschickt,
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om Borxdorf drie merriën te presenteren. - Mit de heer en vrau van Brederod
gewandelt in 't bosch, en naedat wij H.H. gesien hadden, gingen wij in het hoff eten,
dat in 't bosch staet, en visten dahr. - H.H. voer daernae uyt wandelen, pratede voor
105
den eten van allerley saecken, van de regering, van Winteroy en den olden
courvorst, den apt van Meltcy en hoe sie sich misbruyckten, den arthertoch en den
graff van Swartzemburch. Nae den eeten pratede H.H. mit mij van de koningin van
Vranckrijck, duc de Bouckingam, den cardinal en dess coningin lossheit. - De prins
van Talmontz sieckte, sijn vraus [Amalie van Hessen-Kassel] sieckte, haer lossheit
mit graff Mauritz, Everstein en een edelman, dat het een quaet hauwelijck wass en
niet wel leeffden en dat sie wat lichtjes wass.
31 augusti/10 september donderdach heb ick in de kerck geweest, H.H. gesien,
eer men aen taefel ginck. - Nae den eeten gepraet en, als H.H. in het cabinet ginck,
ginck ick mit haer en pratede wel anderhalf uir, eerst van S.H., sijn leven, sijne
regering, hoe H.H. hem soo trauwelijck riedt en alletijt ten besten, hem daerbij
seggende, ick weet wel dat ghij het nu qualijck neempt en mij wel doot wenst, maer
ick vraegh er niet nae, ick sal mijn schuldicheit nae u alletijt ten besten raeden.

[195]
Ick ben verseeckert, dat nae mijn doot sult ghij het mij noch danck weten. Ick seyd,
H.H. toont aen S.H. hem recht lief te hebben, want dat sijn de rechte vrunden die
één de waerheit seggen en niet flatteren. H.H. beklaechde oock, dat S.H. het huys
rouineerde en dat hij niet voor duysent gulden kredijt had en gheen gelt kost krigen.
106
Oock kost S.H. niet verkopen om het testamentz wil . - Daernae sprack H.H. lang
van S.H. saliger, hoe geluckkich dat sie geweest wass, hoe lief sie malkanderen
gehadt hadden, hoe openhartich S.H. tegens haer wass geweest en haer alless
gecommuniceert had, in suma het geluckelijckste hauwelijck van der werelt. Hetwelck
wel waer iss, dan als het geluck groot iss, soo iss het verlies oock dess te grooter,
en beklaech ick H.H. van herten, doch het iss dess werelts loop, seyde ick haer, sie
most sich dahrin troosten en looven, dancken en prisen Godt voor alle bewesene
weldaden en gaeven die H.H. van sijn godtlijcke mayesteit had ontfangen, en soo
had ick de eer om lang mit H.H. te praten. Ick hoop het geluck te hebben, dat H.H.
mij dat boeck sal leenen te leesen, 'twelck S.H. mit sijn eigen handt geschreven
heeft tzedert den trèves, 'twelck een groote eer soude sijn en geluck om al die fraye
dingen geschreeven te kunnen leesen.

[196]
H.H. wandelde in den hoff, en nae den eeten prateden wij wat van allerhandt dinghen;
graff Fritz mit sijn vrau waeren daer.

[197]
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September 30. - 1/11 vridach heb ick mit den heer van Brederod op de jacht geweest
en plesir gehadt. - H.H. niet gesien; nae den eeten mit haer gepraet tot vier uir van
allerhande saecken, van het Engelsche werck. - De vrau van Brederod liet sich
aderlaeten. - Dahrnae ginck H.H. in 't bosch en in den hoff wandelen en seyde mij
onder andere discoursen in 't secreet, dat Pegneranda voor soude slaen om desen
staet mit het
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rijck van Duytzlandt te angageren tegens Sweden en Vranckrijck en S.H. general
van die armee te maecken. Ick seyd, het iss een loss werck, omdat de courvorsten
ghen macht hebben en niet veul te seggen. Oock soo weet ick niet, off S.H. het
tegens Sweden en Vranckrijck soude doen; H.H. seyd sie had het S.H. eens geseit,
die seyde, wat sol dat wesen, wandt sie die armee niet souden kunnen betaelen. 107
Knuyt adt mit aen taefel; ick quelde hem oover den vreede , oover het opstaen in
108
Haer Hoochmogende vergadering; iss lachte daerom en bleef goedt Spaens,
seyd, als de Francen te veul avanceren, soo moeten sich die steden van Antwerpen,
Brug en Gendt aen desen staet geven en hauden haer gouvernement gelijck nu
doen, doch de steden van soldaeten beset, die sie betaelen, en in beyder landen
eedt; hij wass noch niet goedt Frans.

[198]
2/12 september saterdach. De heer Jongstal seyde mij, dat het in Vrieslandt wel
stonde, besonder in Westrego, dat hij van Kingema verseeckert wass. - Dat Axma
tegens Ulb Alua wilde cuypen, dat Hottinga, Imminga oneens wahren, en meinde
hij dat se Imminga en Swartsemburch sullen krigen, en all verlieren se Bottinga,
soo kunnen se staet maecken op Tjalling Eissinga van Marsum 1, Grovestein 2,
Jan Alua 3, 't Bildt 4, en Andries Waltinga 5, behalven Swartzemburch en Imminga
en oock hetgene Axma doen kan. - Phijck soud mit Vosbergen trauwen. Alua soch
noch mehr gesach te hebben, en wolden Westrego oock geern regeren door Botnia
off Marcelis Govertz, en dat om sijn broeders grietzluyden te maecken. - Alle werelt
prijst het werck van de heeren gedeputeerden, en geven mij alle loff van haere
eenicheit, omdat ick het eerst heb voorgeschlaegen en oorsaeck daervan ben; sie
sien nu wel dat ick maer rust in het landt soeck en niet mijn eigen ehr oft authoriteit,
wandt anders most ick de heeren gedeputeerden onneens holden en ooverstemmen
mit vijff heeren de andere vier.

[199]
Jongstal adt bij de heer van Brederod, dahr hij lustich wass en wierdt heel droncken,
en deed hem de heer van Brederod groote ehr. - Juffer Albertina Agnes seyde mij,
hoe ick bij H.H. soo wel stond, dat se soo veul van mij hielt en mit sulcke affectie,
reputatie van mij sprack en mij heel veul genegen wass; wij wierden geinterrompeert.
3/13 september sondach geschreven aen Beringan wegen die saeck van die
109
schilderi . - In de kerck geweest, dahr een goedt predicant van Rotterdam op het
hoff preeckte, genaemt Stermont. - Nae den eeten mit H.H. gepraet tot drie uir, en
kost ick niet in de kerck gaen. - Geschreven aen Kuyn, gelesen. - Grandperin seyde
mij, dat H.H. van mij gedroomt had en mit genegentheit van mij gesproocken;
dahrnae had sie gesecht dat ick melancholisch wass en dat om Lessal, en wass
daeroover verwondert. Meinde ick kost noch wel wachten mit trauwen, ick wass
jonck genoech; wass mij heel genegen en sprack mit goedt lieff van mij, doch ick
solde jalours sijn, meinde sie; sie caresseert mij seer en doet mij veul ehr, vraecht
alletijt off nae haer heb geschickt, om te vraegen
107
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oft se wel geslaepen heeft, soodat se dickwils van mij spreeckt en sold noch meer
gedaen hebben, maer wij wierden geinterrompeert en H.H. oock door de camenir.

[200]
De droom wass, dat ick mit haer traude, en vertelde sie dat selfs, en lachten wij
daernaer. - H.H. kreech tijding, dat de prins de Galiss te Hellevoetsluys wass
gekomen, 'twelck haer niet aenstond, en discoureerden wij daer lang oover, en wass
H.H. niet van mijn opinie. Ick seyde den prins de Galiss had het volck strackx moeten
gebruycken en setten volck aen landt, om sijn fortuyn te pousseren, eer het gelt op
iss en de vivres manqueren, oock of dat sie andere sinnen krigen, off hij most de
vloot geslagen hebben van de graff van Warwyck, 'twelck haer niet aenstond, en
passeerden soo den avondt tot bij elf uir.
4/14 september maendach heb ick mit de heer van Brederod op de jacht geweest
en goedt plesir gehadt. - Op het hoff gegeten; nae den eten mit H.H. gepraet en
wesen wandelen dess avondtz mit de koetz in 't bosch en den kleinen hoff, dess
avontz wedrom gepraet tot elf uir.
5/15 september dingsdach heb ick den geheelen morgen alleen gewandeldt en
gelesen in geestelijcke boeck. - H.H. heeft medecijn genomen. - Nae den eeten mit
haer gepraet en daernae den geheele naemiddach mit Grandperin, die mij seyde
110
dat Lessal en H.H. een weinich achter gebuckelt wahren, doch het wierde bedeckt
en Lessal oock geholpen. Meinde dat Lessal te bekomen wass en dat uyt alle
discoursen die se hoorde van H.H., die mij seer geaffectionneert wass, en vond niet
goedt haer Lessal te vraegen, uyt vrese van [201] opgeholden te worden off
twiefelachtige andtwoordt te krigen, vondt dien voorschlach van Laforce goedt, prees
die en riedt mij daeraen en dat om die grootzheit van'dt huys en hooveerdicheit, niet
gewiss dermit als groote lasten, 'twelck de rouijn iss van een huys, daer ter contrari
het ander gewiss iss en tot maintien van mijn en het huys, en prateden wij soo drie
uyren lang. - Nae den eeten weder mit H.H. gepraet.
6/16 woensdach heeft den predikant van Rottterdam gepreeckt, heel wel. - H.H.
adt in 't bosch mit de heer en vrau van Brederod en bleeff dahr tot vijff uir en
wandelde dahrnae mit de coetz tot oover seuven en ginck te voet in het klein hoffje
wandelen. - H.H. gaff een frayen diamandtrinck aen den heer van Brederode. - Nae
den eeten gepraet en gewandeldt.
7/17 september donderdach mit den heer van Brederod gejaecht en goedt plesir
gehadt; den predicandt van Rotterdam wass mit, en stonde het hem wel ahn. - Den
predicandt adt mit mamoisel en wass vrolijck; de vrau van Brederod adt oock mede,
en sprack Lessal van den graff van Benthem, dat hij nae haer liedt omsien en haer
socht te trauwen. Oock mocht Lessal den hertoch van Brunswijck wel lieden en
wold niet om hem lachen, als andere hem uytlachteden; het iss hooveerdich en siet
sehr nae de grootzheit, als mamaken oock doet. - S.H. huys gaedt gantz te grond
door dat Engelsche werck, die niet doen als gelt eisen en het huys door groote
onkosten van eeten ende disordre heel rouinehren, wandt behalven den hertoch
van Jorck [202] iss de prins de Galiss noch gekomen mit een hoopen lords en volck,
'twelck alless op S.H.
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kosten sal willen eeten, 'twelck den last te swahr sal vallen en het huys gantz te
gronde brenghen; H.H. beklaecht dat hauwelijck geweldich, iss er heel bedroeft
oover, dat se moet aensien het onderganck van haer huys, 'twelck nootzakelijck
volgen moet, als dit werck continueert, doch die goede vrau iss er ten deelen selfs
oorsaeck mit aff. - Nae den middach heeft H.H. mij laeten leesen de ordre van haer
huys, die Alfonso had opgestelt, dewelcke haer niet wel aenstond, en wil veul dinghen
veranderen. - Dahrnae ginck H.H. wandelen en bleef laet in het hoff van het bosch,
pratede mit haer van S.H., hoe hij de affairen versuymde, dat hij vrunden sochte
onder de handt te maecken en bedecktelijck, 'twelck haer niet aenstonde, wandt
wierden de anderen dat gewahr, souden sie sich noch mehr tegens H.H. stellen. H.H. seyde dat se wel bij die van Amsterdam stond en veul credijt bij haer had, dahr
se voor desen van wass gehaet geweest. - Ick adt mit den heer van Brederod, en
quaemen wat laet bij haer; doen wass sie quaet en sprack de vrau van Brederod
noch mij niet aen, pratede alleen mit Dona; de heer van Brederod quam nae onss,
die kreech lustich kijven; de vrau van Bredrod en ick prateden en lachten, doe quam
se weder bij onss en ginck uyt boosheit vroech te bedde.
8/18 september vrijdach stond ick om vier uir op en reedt nae het huys te Spijck,
bleef dahr tot negen uir, praeten mit de vrau [Lucia van Walta]; het iss een passelijck
huys en hoff, doch niet extraordinariss.

[203]
111

Ick quam om elf uir te Viaenen, sach H.H., die sich had gelaeten , adt mit mamoisel.
Alphonso quam uyt Den Haghe, die gheen goede tijding broch van den prins de
Galiss, en wass H.H. niet wel gesint; H.H. retireerde sich om drie uir. - Ick speulde
mit de heer van Brederode den heelen naemiddach; dess avontz wass H.H. oock
niet wel gesindt, sprack om nae Den Haghe te gaen om dess princen van Galiss
wil en dat uyt civiliteit. Ick seyd, U.H. sal niet qualijck doen, maer sie considiriren
112
hoeveel moite en facheuse dingen U.H. sal hooren van dat Engelsch werck en
alse dat niet sal doen kunnen remediëren, hoe moeyelijck het sijn sal voor U.H.;
doe ick soo sprack en sie meinde dat ick liever woude hier blieven, doen wilde sie
nae Den Haghe gaen. Soo iss die vrauw altijt gesindt, een geest van contradixie. Dahrnae quam de heer Burxdorf, en wass H.H. heel quaedt, wold hem dien avondt
niet sien, ginck uyt de caemer doen hij dahrin quam, 'twelck geen aerdt hadden, en
gelooff niet dat de heer Burxdorf dat wel sal nehmen. - Grandperin seit dat de
schilderi wel gelijck en haer noch wel voorstaet. - Ick ginck vroech te bedde om tien
uir, 'twelck mij in langhen niet gebeurt. 9/19 saterdach desen nacht heel wel gerust
en geslaepen en vroech in het bosch gegaen te lesen, schrieven en om mijn dinghen
te doen. - H.H. gesien; ick adt mit mamoisel, de heer Burxdorf mit den heer van
Brederod, en droncken sterck. - Ick pratede nae den eeten mit H.H. van haer reiss,
of se nae Den Haghe soud gaen off hier blieven; ick riedt haer hier te blieven, om
113
de facheriën voor te komen, doch H.H. iss van ander opinie en sal nae Den Haech
gaen. - H.H. voer mit de coetz uyt in 't bosch; ick sadt in de coetz,
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de heeren [204] Brederod en Borxdorf saeten te peerdt; H.H. seide dat Henriette
soud niet trauwen als om de achtien jaer, soo gelooff ick Lessal oock, en seyde se,
een man behoordt niet voor veertich jaer te trauwen; off dat een less voor mij sal
sijn, off se dat mit mij in den sinne heeft, en weet ick niet, edoch gelooff ick niet dat
ick se krieghe oft soo lang wachten moet; H.H. haut die 10 mille gulden des te langer
die elke princess heeft. - Dess avontz adt Burxdorf ahn mamoisel taefel, dronck
noch wat en wass vrolijck. - Grandperin seyde mij, dat de schilderi wel geleeck, en
114
meinde dat se ehr schoonder wass [dan] leelijcker , oock dat H.H. continueerde
soo veul goetz van mij te seggen en mij te estimeren, en meinde als ick se vraechde
van Lessal, dat ick se soud krigen, wandt sie sey, graff Wilhelm kan wel trauwen
als hij wil; hij sal in Duytslandt wel een furstin krigen, als hij begeert, en pratede lang
van mijn trauwen.
10/20 sondach september heb ick de predicatie op 't hoff gehoort, mit de heer
van Brederod dess morgens gewandelt, en praeteden van S.H. saeligher, van sijn
lancksaemheit, eigensinnicheit en hoe hij alless nae sijn sinne wold doen, oock hoe
H.H. soo wonderlijck wass en niet bedocht het geluck dat se van onsen Heere Godt
ontving. - De vrau van Brederod seyd mij H.H. meindt dat ick haer affriedt nae Den
Haghe te gaen uyt vreese, dat de prins van Galiss in Den Haghe iss en dahrdoor
[205] wel een hauwelijck mocht gepractiseert worden tuschen den prins en mamoisel,
doch die goede vrau iss wel bedrooghen, en denck ick dahr niet ahn, en wat ick
segge, iss alleen om haerentwil en om H.H. gemack en rust. - Ick adt 's middachs
mit den heer en vrau van Brederode en Burxdorf in 't hoff van 't casteel, droncken
sterck en wahren vrolijck, en wass ick verwondert, dat Burxdorf soo schlechte
redenen kost geven van sijne saecken, wandt als men hem tegenparthie holdt, weet
hij niet te seggen, doet niet als vloecken en andere uytvlucht soecken, omdat hij
sijn propoost niet kan uytvoeren en mit redenen bekleden. - Ick ginck mit Donau
wandelen en spraecken lang van mamoisel; ick seid, ick ben alleen hier om H.H.
wil en beklaech, dat die luyden die opinie hebben dat het om mamoisel iss, 'twelck
H.H. sich oock mach inbeelden, 'twelck mij leet doet, en het iss dahr niet om, en
doe het alleen om H.H. eigen wil en om S.H. saeligher. Donau seid ick had ongelijck
en most bedencken, datter nietmantz wass die mehr in consideratie quam naest
115
S.H. als ick; dahrom most ick mij noch mehr appuy soecken te geven, 'twelck door
mamoisels hauwelijck gevoechlijck kost geschieden. Ick seyd, graff Mauritz en de
heer van Brederod komen soowel in consideratie als ick, en alless iss noch
twiefelachtich, en bleeff ick dahrbij, dat ick dese twe [206] jaeren alleen om H.H. wil
wass mit geweest en niet uyt interess, gelijck die lyden meinden. Soo scheiden wij,
en gelooff hij sal het wederom seggen aen sijn vrau moeder [Ursula van Solms], en
soo wordt het H.H. oock gewahr, dahr ick wel kenniss aff mocht hebben. - Dess
116
naemiddachs mit mamoiselle Henriette gerailleert en mamoiselle Marike op haer
caemer gebracht en sijn [zien] eeten. - Dess avontz adt Burxdorf mit mamoisel, en
droncken wedrom sterck en brochten Burxdorf in sijn caemer, dahr wie noch sterck
droncken, en wass ick heel droncken; voer mit de coetz
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lang oover straet en tehuys komende, wass ick sieck en gaff ick oover, 'twelck mijn
gesont wass en mijn geluck.
11/21 maendach mit de heer van Brederod gejaecht, doch niet veul geloopen,
drie haesen gevanghen. - Ick adt mit de heer van Brederod, wass vrolijck en speulde
mit de freulens van Brederode den geheelen naedemiddach. - H.H. wass niet wel,
men sach se niet; dess avontz adt ick mit mamoisel en sach H.H., pratede mit haer
tot half elf. 12/22 dingsdach hebben wie mit de heer van Bredrod weder gejaecht
en goeden jacht gehadt. - Ick adt mit mamoisel, pratede dess naemiddachs lang
mit H.H., die heel oover de Engelsen gestoordt iss, omdat se soo insolendt sijn en
S.H. soo veul onnodighe kosten aendoen.

[207]
Sie seyd oock, hoe de coningin die prins van Galiss ahn de courvorstin had willen
trauen en hoe sie dahrnae dahr weder uytscheide, oock hoe de coningin dahrnae
de hertoch van Jorck mit Lessal sochte te trawen, doch H.H. had der niet op
geandtwoordt en seyde H.H., ick sal mijn dochter ahn gheen Engelsman geven; het
iss te lichte natie, die vrauwen sijn hoeren oft sie worden het. Ick wolde mijn dochter
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liever ahn een edelman geven als ahn die twe princen. Doch men kan dahr gheen
staet op maecken, H.H. verandert dicwils van humeur en door civiliteit van den prins
de Galiss en de coninghin sal H.H. wel weder veranderen van opinie, wandt H.H.
sehr mit die grootzheit geholpen iss; wat H.H. nu wil doen mit Lessal, sal men
mitdertijt lehren; H.H. wass heel vrolijck en wel gesindt. - Ick ginck dahrnae mit
Alfonso, juffer Rossum en juffer Grandperyn wandelen in 't bosch, en spraecken
van allerhande dinghen, van Vranckrijck en seyd se dat se dat mit Laforce goedt
vond uyt veul redenen, omdat het seecker wass en goedt volck, wel opgetrocken,
dahr het ander niet seecker iss, alless op twiefelheit stond, dat Lessal heel
hooveerdich wass en mischien mij mespriseren soud als sijnde niet van genoech
quaeliteit en mij oock niet lieff soude krighen en affectie draeghen, en wasser nietz
seeckers als groote lasten en verteringhen en weinich dancks dahraff te genieten,
doch sie meinde [208] H.H. soud er nu wel toe verstaen, wandt sie sich sehr van
mij bedanckt en mit mehrder genegentheit en affectie van mij spreeckt als verleden
jaer, doch sie raedt mij still te swieghen, mijn reiss te voltrecken en het werck aff te
doen, als ick het nae mijn sinne vind, wandt H.H. kan niet swiegen en solde het aen
alle werelt seggen uyt misgunst, omdat se niemantz goedt vindt, ofte uyt spijt, omdat
ick dien wech heenen wilde. - Dess avontz mit mamoisel gegeten en dahrnae mit
H.H. gelacht en gepraet.
13/23 woensdach heb ick ongerust geslaepen en wel drie pollutions gehadt. - In
't bosch geweest, gelesen, geschreven. Een ruyter van Breda seyde dat den prins
118
van Condé nae het slaen der 3000 peerden een grote stadt had ingekregen en
datter twe, drie hem de sleutels hadden tegens gebracht en in 't landt van den
eertzhertoch een groote alteratie wass. - De Engelse saecken staen schlecht voor
den coninck. - De Fransche staen buyten het rijck wel, doch in het rijck heel
wonderlijck; de Sweetsche staen wel. - Ick adt mit den heer van Brederod, die mij
seyde hoe H.H. den baes tweemahl had
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geoffendeert, en de peis wass gemaeckt ten tijde dat de prins van Talmont sijn
questie kreech. - Ick speulde den heelen dach mit de freulens van Brederode. Sach
H.H. tegens den avondt en nae den eeten, prateden tot tien uiren van de landtgrevin,
die most her holden, die Sweden, Talmont, Haulterive, en kreech een ieder sijn
deel. - Mijn predicant van Lijsfelt iss gekomen om te predicken.

[209]
14/24 september donderdach juffer Grandperin mijne brieven gegeven te lesen. Mijn predicant van Lijsfelt heeft gepreeckt en seer wel in presentie van H.H. - Nae
den eeten mit H.H. gepraet, die mij seyde hoe den burgemeester Beveren haer
vrundt soosehr wass en haer alless openbaerde wat in Haer Hoochmogende
vergaedering en in de Staeten van Hollandt geschach, soowel bij geschrift als bij
monde, en wass H.H. bedroeft, dat hij uyt de Staeten-General ginck. - H.H.
approbeerde niet die verandering die S.H. socht en die heeren Roorda, Van der
Holack, Vett en andere, omdat het quaet bloet sett, maer mehr viande maeckt, en
niet veul helpen kan, omdat het door die provintiën alless gaen moet watter geschiet
in Haer Hoochmogende vergaedering, daer sie dan veul quaetz kunnen doen en
onrust ahnstellen onder haer vrunden ende allieerden. - H.H. pratede lang van den
graff van Embden. - Ginck in de heer van Donau huys en besach het. - Dess avontz
naer den eeten wedrom gepraet en tot half elf uir van allerhande dinghen.
15/25 vrijdach mit de heer van Brederode op de jacht geweest; de vrauwen van
Dona en Slavata waeren mede te peerdt en liepen lustich. Bij de vrau van Potlitz
gegeten. - H.H. uyt wesen wandelen; de vrau van Brederod klaechde mij, hoe papa
altemitz keeff in presentie van alle luyden, 'twelck haer seer bedroeffde en sich ter
herten nam; ick riedt haer om patiëntie en niet weder te andtwoorden, maer te swigen
op al wat hij seyde, 'twelck sie doen wilde, [210] wandt ick meine, als men hem niet
repliceert, soo sal hem het dicwils kijven en wederhaelen ontnomen sijn. - Ick heb
desen navondt niet gegeten, geschreven en mijne saecken affgedaen. - Ick ginck
bij H.H. praeten, die vrolijck wass en wel gesint en had sie goede opinie van mij en
van mijn humeur en ehrbahrheit; de heer en vrau van Brederod quaemen oock
praeten.
16/26 saeterdach ben ick mit de heer van Brederode op de jacht geweest; de
freulens waeren mit, die heel lustich wahren, en hielp ick haer in alless wat se van
doen hadden. - Ick adt op 't hoff, pratede mit H.H. tot drie uir, die mij seyde van het
Engels werck, van haer reiss; dahrnae pratede ick mit de vrau van Dona van S.H.
en S.H. saeliger, dat de laesten noch mehrder ehr bequaeme door dess eersten
sijn quaet comportement. - H.H. eissde de coetz en voer uyt wandelen, wass vrolijck
en wel gesint. - Ick adt op 't hoff en prateden H.H. tot tien uiren.
17/27 sondach heeft mijn predicandt van Lijsfelt Den Goyer wedrom heel wel
gepreeckt. - Ick adt weder op 't hoff, pratede dess naemiddachs mit H.H. tot vier uir,
eerst mit de heer van Dona, daernae alleen, eerst van Beverweert, sijn broeder den
admirael [Willem van Nassau], hoe sie het soo hooch droeghen en die waepenen
wilden draeghen als die echte, 'twelck sie niet wolde lieden en riedt mij oock, dat
ick het [211] niet lieden sol; ick seyd, als S.H. het lijt, soo heb ick niet te seggen, en
als men soo eenen wil mainteneren en dat hij in faveur iss, soo kan men der niet
tegen doen. - Daernae seyde se, dat S.H. niet geerne hoorde kekelen, maer als
men het haer seyde
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en H.H. seyde het S.H. weder, dan wass hij heel wel tevreden, maer die hem yets
quaemen seggen, die gaff hij heel corte off gantz gheen andtwoordt. - H.H. voer om
vier uir wandelen mit de coetz. - Ick adt mit de heer van Brederod. - H.H. wierdt
quaet op mij oover de prins van Condé; sie wold hem verachten, en ick prees hem
en stond hem voor, dat hij goede qualiteiten had, en nam sie het niet wel.
18/28 maendach heeft het geregent, en heb ick niet uyt geweest en mijne saecken
affgedaen. - Ich adt op het hoff mit de princessen. Pratede mit H.H. tot vier uir van
allerhande saecken; Desloge quam dahr. - Ick ginck bij de vrau Potlitz affgescheit
nehmen. - Adt mit de princessen bij den heer van Brederod, die heel wel tracteerde.
- H.H. seyde dat de princessen niet trauwen souden als in het 18 en 19 jaer en dat
om de 10 mille gulden te holden.
19/29 dingsdach ginck ick mit Desloge wandelen, die mij seyde dat men in
Vranckrijck mit mij niet wel tevreden wass oover de vrede, omdat ick het in Vrieslandt
wel kost beletten en ick had het niet gedaen, en seyden sie uyt reden om H.H. te
complaceren op hoop van mamoisel, oock op hoop, als S.H. quam te sterven, alsdan
gouverneur van Hollandt en [212] andere provintiën te worden, wahrin sie mij
ongelijck, wandt wat ick aen H.H. wonne, soud ick aen S.H. weder verlieren; ten
tweden soo sullen die van Hollandt geen ander stadtholder nehmen nae S.H. doot,
en heb ick het alleen gedaen tot dienst en eenicheit van 't gemene landt en wesen,
'twelck haer behaudeniss iss. - Ick seyde de jonge vrau van Dona genacht. - H.H.
ginck te tien uir scheep, maekte seil, adt op 't schip en wass wel gesint; dess avontz
quam H.H. mit goeden windt tot aen het Elshooft; H.H. bleeff in de jacht en ick ginck
te landt in het Gemeinelandtshuys logeren mit de juffers.
20/30 september woensdach maeckte H.H. om seuven uir seil, kreech een harden
storm, ehr H.H. te Delfshaven quam in de haven, niet buyten perijckel. - Grandperin
seyde hoe H.H. soo grijs wass en weinich haer, noch van goede complexie om te
trauwen als maer iemantz van qualiteit, en dat se noch vermaeck had van haer op
te schicken en te pareren, had geern dat men haer prees. Ick stond noch wel bij
haer. Oock merckte se dat Lessal mij beter mochte lijden als voor desen en beter
myne maeckte, 'twelck ick oock kan speuren, soo mij dunckt uyt vele redenen. Albertina Agnes had geseit ick solde se niet hebben, ick behoefde mij die reeckening
van Lessal niet te maecken, wij scheelden al te veul van jahren, en wass ick te olde
voor haer.

[213]
H.H. quam boven, wass heel verkout, adt tot op één uir van Delft; H.H. passtede
mijnen rinck, en gelooff ick dat se mij oock een geven wil; H.H. ginck te Delft in de
koetz voor de stadt om, sprack niet, deedt niet als krieten, omdat S.H. daer
begraeven iss, en quam om ses uir in Den Haech. - S.H. wass eerst aengekomen
119
van Groningen ; de prins de Galiss wass nae Den Briel om de graf van Warwycks
vloot, die
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in 't Goeré wass ahngekomen. - De princess-royal quam bij H.H. en dahrnae S.H.
oock. Ick sprack een wijl tijts mit S.H. van Gronningen en de Engelse saecken, en
seid mij S.H. mit nae Den Briel te gaen. - Ick adt mit mamoisel en de grevin van
Lewestein, die vrolijck wass, nae den eeten pratede ick bij H.H., die passelijck wass.
- Ick brocht de grevin van Lewestein op 't Coninginshoff, dahr ick lang mit pratede
van het Engelsche werck en het Parlementz ongerechticheit, ende bleeff de coningin
tot elf uir op. Ick sach madame Louyse en Sophie.

[215]
October 31 daghen. 21/1 october donderdach ben ick mit S.H. naer Den Briel gegaen
om negen uir, en quaemen te twaelf te Mazelandtsluys, gingen daer in een schip
sitten, tegenstroom en harde contrari windt, soodat het holl ginck. S.H. wass vrolijck,
en prateden alletijt mit Somerdijck, Beverweert, Greving, Dona, aeten in 't schip
boter en kaes; de prins van Condé liet de ertzhertoch seggen, als hij nae Bruisel
ginck op de bevert in de grote devotie, dat men solde sien wie gewinnen soud; ginck
den ertzhertoch in de devotie en processie, soo ginck hij in het hoerhuys, een
godtloose rede, die een eehrlijck man niet behoordt uyt sijn mont te laeten gaen,
en iss het wonder dat onse Heere Godt hem noch die genaede heeft gedaen en
die groote en schoone victorie gegeven. - Om twe uir quam S.H. in Den Briel; de
magistrat salueerde hem aen de poort, dahrnae aen des comandeurs comende,
ontfing hem de prins de Galiss in 't voorhuys en brocht hem in het saelet, dahr se
bleven praten. - Ick ginck op de tooren, dahr ick die twe vlooten sach, dess princen
vloot bij Helvoetsluys en dess Parlementz vloot bij Gooré, de eerste van 15 schepen
van de derde rang, dess Parlementz van 19 schepen; in Engelandt sijn drie
rangschepen, de eerste van 1500 en 1000 tonnen, die twede van 800, 700 en 600
[216] tonnen, die derde rang van 400 à 300 tonnen, dahr beyde vlooten van bestaen;
van de twe eerste sijn en hebben se niet. - Der wahren passelijcke lieden en heeren
bij den prins de Galiss. S.H. ginck mit den prins alleen op sijn caemer een uir lang
en ginck om vier uir weder vandahr, wass weder vrolijck in 't wederkeren en quam
te seuven uir wedrom in Den Haech, sach den prinsess-royal. - Wie aeten mit S.H.
in sijn caemer, gingen bij H.H.; ick pratede mit de vrau van Dona en mit mamoisel
heel lustich, en ginck S.H. in de Comedie, die wel speulden, en duirde het tot bij
een uir; ick ginck eerst om twe uir te bedde.
22 september/2 october vrijdach. Ick ben in de kerck geweest; daernae quam de
120
heer André bij mij en pratede van allerhande dingen, oock van die bewuste saeck ,
en gaff hij mij noch goede hoopening daeraff en hielt voor gewiss, dat in Hollandt
en Zeelandt die wetten mitbrochten dat de bondige en wel geëxprimeerde
fidecommissen bestaen mosten en cracht hadden tot in het vierde litt en dat dahrom
gheen verandering dahrin geschieden kost, en had den ooverledenen ghen macht
om dat in te breecken en te veranderen, en gaff tot exempelen de heer Bicker, die
het in sijn familie soo had gewonnen, en Vett oock. Vosbergen had hem hetselfde
geseit wat mij noch eens te verwachten stond; de heer van Somerdijck heeft het
oock gelesen neffens Vosbergen, en weten sie het allebeyde wel.
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[217]
't Iss alless wijtloffich beschreven, hoe men sich dahrin draghen moet op sulcken
nootval, en hoopt hij dat ick mehr kans sal hebben in sulcken val als dien derop sal
pretenderen volgentz die laeste dispositie, die niet gelden kan; wie sullen het eens
examinehren. - Ick adt alleen, en nae den eeten quam de heer Haren, die mij van
sijn comissie in Den Bosch sprack, van het Engelsche werck, hoe die van Hollandt
soo bitter gingen tegens de prins van Waliss, oock tegens de militie en all wat
dahrahn dependeert, en wass hij heel lang bij mij. - Ick schreef daernae aen
Heuenfelder in schifer. - Ick adt alleen. - Ginck dess avontz bij H.H. en pratede mit
haer tot elf uir; H.H. had Alexander Capel, Bicker, Vett bij haer gehad vanwegen
Haer Hoochmogende om H.H. te verwellekommen van haer wederkomste; sie
claechde oover Bicker, dat hij soo brusck wass en soo onbeleeft; ick wandelde lang
mit H.H., en prateden van het Engelsche werck, en wass wel gesint. Op 't lest pratede
se uyt railleri, om sich te retireren, en wass vrolijck. - S.H. liet mij haelen om in de
Comedie te kommen, doch ick ginck niet, bleef bij H.H.
23 september/3 october saeterdach quam Armaveille bij mij, liet mij sijn broeders
brief sien, die heel disperaet schreef van haer werck, vreesde de parlementen
souden alles ranverseren en de regering veranderen, oock datter geen gelt meer
wass te krigen in Vranckrijck, begeerde dat [218] hij wel sorge soude draegen voor
't gelt dat hier te lande wass, om den interes te mogen genieten, om te mogen
bestaen blieven. - Daernae quam Oosterze, Jeltinga, Wijckel bij mij en Wickfort.
Graff Mauritz heeft niet als 9000 van 't landt. - De heer van Somersdijck, die nae
veul complimenten van continuatie van sijn genegentheit en dienst, oock om mij te
bedancken voor mijn jacht, seyde mij dat S.H. hem geseit hadde in de Comedie,
wat opinie heb ghij van graf Willems werck. Sal het noch wel tot een goedt einde
komen. Hij past mevrau soo neerstich op en daerom is hij nu niet in de Comedie.
Somersdijck maeckte den ignoranten en vraechde, in wat saeck meint U.H. So
seyde S.H., om mijn suster te hebben en mijn swaeger te worden, want hij nu heel
wel bij mevrau staet en heeft hij haer goede gratie gewonnen in dit jaer en verleden
jaer. Soo seyde Somerdijck, dat S.H. niet beters doen kost voor het huys en voor
de naem, faem en stam van Orangiën te onderholden als geven die suster aen één
van het huys van Nassau, want S.H. wass sterfelijck, had noch gheen kinder, en
als het huys Nassau ontbloot wierde van alle die luister en middelen, soo solde
mitdertijt de naem van S.H. en sijner voorsaeten, die in dit landt soo beroempt en
soo veul gemeriteert hadden, gantz vergeten worden, en die eer, credijt en respect
die het huys Orangiën in dese landen gehadt heeft en beseten soo menigen tijt,
soude gantz verduistert worden. - S.H. antwoorde, ick ben van u opinie en advijs
en heb het oock in 't sinn en om daertoe te geraecken en om dat te betoonen, soo
sal ick dese suster maecken al wat ick kan, van mijn goederen, om op haer alles te
brengen [219] en het huys daermede te helpen mainteneren en staende te holden;
graff Willem heeft oock soo grote haest niet, hij kan noch wel wat wachten, de tijt
sal alles uytwijsen. - De heer van Somersdijck seyde, wil U.H. graff Willem nemen,
soo sullen sie wel doen, want sie kennen sijne qualiteiten en deuchden; oock soo
kan hij U.H. oock al mitdertijt dienst doen in die troubelen die sich sullen presenteren
bij dese vrede, die nu wat stil sijn uyt oorsaecke dat het buyten lantz mit de Frantzen
en de Sweden soo geluckelijck

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

564
gaet, maer als dat eens voorbij sal sijn, dan sal U.H. sien wat de Hollanders wedrom
aenvangen sullen. - Voorders vraechde Somersdijck, als U.H. yet aen sijn suster
wil maecken, hoe sal hij het doen kunnen. Heeft hij het contract van hauwelijck van
den courvorst van Brandenburch niet geteyckent. S.H. sich bedocht hebbende,
seyde van, jae, doch om te betoonen dat het mijn wil sal sijn, soo heb ick een octroy
van het Hoff van Hollandt en een decreet gelicht en sal in het testament de
Staten-General alsoock die heeren Staten van Hollandt bidden mijn wil en begeren
hierin te volgen, om mijn huys te helpen te mainteneren en staende te holden in
haer voorighe glantz, eer en reputatie, en, soo seyde Somerdijck, heeft S.H. eerst
begost van u te spreecken, dat hij noch noit gedaen heeft, en is dit een goedt teycken
voor u om tot u dessein te komen; segt mij nu wat ick wijders in dese saeck doen
sal. - Ick bedanckte hem eerst van sijne vruntschap die hij mij alletijt had toegedragen
en getoont, doch in 't [220] besonder in dese occasie, want ick het noit beter en
meerder heb kunnen speuren als in sulcken saeck, daer mijn eer, geluck en welvaert
van dependeert, en wil de saeck mit uedele ooverleggen, om het beste te kiesen.
- Eerst seyde ick hem, dat het alletijt mijn dessein was geweest, doch ick had der
S.H. in drie à vier jaer niet af gesproocken als lest, doen ick uyt Den Haech ginck
voor S.H. doot, hebbende H.H. en S.H. saliger die saeck doen gerecommandeert,
die alles in het generael antwoordeden, het meisjen noch te jonck sijnde; zedert
heb ick er niet af gesproken, noch verleden jaer aen H.H. noch dit jaer oock niet,
noch aen S.H. en ben geresolveert het noch niet te doen, om haer te toonen dat ick
haer op heb gewacht niet om de dochters wil, maer om haerentwil, om te meer haer
gunst en gratie te winnen. - Hij approbeerde het en seyde dat ick noch most
vertrecken sonder yet te seggen van die saeck, doch komen haest wedrom en
alsdan de saeck voor te stellen,'twelck dan buyten die reise was en mit goedt fatzoen
geschieden kost, om H.H. volkomen contentement te geven, dat ick de reis daerom
niet gedaen had, maer alleen om H.H. wil.
- Hij vond oock goedt nae Vrieslandt te gaen, vandaer nae Gronningen, S.H. te
salueren en te bidden, of hij niet eens in Vrieslandt wilde passeren, en tracteren
S.H. daer en komen alsdan mit S.H. wedrom in Den Haeghe, daer die saeck dan
kost voorgestelt worden [221] mit goedt fatzoen; hij riedt oock de vrau van Dona die
saeck te recommanderen om die te helpen faciliteren, als het aengevangen was.
Hij wolde bij S.H. alsdan sijn best oock doen sooveul in hem was en seggen hem,
dat ick lang had gewach en niet wel langer kost wachten op onseeckerheit, want
alle die occasiën die sich presenteerden, die gingen voorbij, en op 't lest wordt hij
oock bij jaeren, 'twelck hem mitdertijt soud verdrieten en andere resolutien nemen.
- Ick seyd, de occasiën gaen de een nae de ander al voorbij en, om Uedele te toonen
dat het soo is, sal ick brieven sien laeten t'aevont oft morgen, die daerop slaen. S.H.
is mij welgesint en hout veul van mij, en sal H.H. oock induceren tot dit werck. - S.H.
durft nu meer tegens H.H. spreecken, en hadden se verleden donderdachavonts
eenige woorden en rancontre tezaemen oover de Spaensche vereeringen, die S.H.
niet wil aennemen, en S.H. vond niet geraeden sich te engageren mit die Spaensche,
om beneficie van haer te genieten ofte eere, want hij kost niet vergeten dat se sijn
grootvaeder hadden omgebracht. Somerdijck scheide en brochte het weder in
goeden ploy. - Somerdijck was verwon-
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dert, dat ick H.H. soo had kunnen gewinnen, want sie eens geseit heeft, ick sal het
121
hem noit vergeven en sal het hem noch eens gedencken . - Die van Megen
recommandeerden mij haer saeck. - Ick ginck op 't hof en sprack mit Saint-Ibar, die
heel in sijn schick was oover de Fransche troubelen en hoopt haest nae Paris te
mogen gaen.

[222]
Ick adt alleen. - Ginck in de kerck op de voorbereiding van het nachtmael. - Brasset
quam bij mij, lass mij twee brieven voor van den coninck en cardinal, waerinne dat
se mij lieten bedancken, dat ick toonde sulcken genegentheit ende affectie voor
haer en het rijck, verseeckerden mij van haer affectie, gunst en genegentheit. - Ick
bleeff desen avont tehuys, lass en schreeff en ginck vroech te bedde.
24 september/4 october sondach ginck ick in de kerck en heb het avontmahl
geholden; S.H. oock, die gister nae de middach noch kaetste, wost niet dat men
het holden solde. - Ick adt alleen en ginck weder in de kerck; uyt de predicatie
komende, ginck ick mit den heer van Somersdijck wandelen in 't Bosch, en spraecken
eerst van de France saecken, hoe perickeleus de cardinaels saecken stonden en
wat veranderingen die onderworpen wahren, van Schavigus sijn rijckdom en giericheit
als oock van Beringan. - Dahrnae sprack ick hem van mademoiselle Laforce en al
wat Beringan mij dahraff geschreven heeft, soo seid hij dat het all soo wass als hij
geschreven hadt, en behalven dat noch 400 duysent gulden contant gelt in vooraet,
en wass het 't beste hauwelijck dat men doen kost wijt en breet, doch hij vond niet
goedt dat ick daermit voortvoer, totdat ick eerst dat van mamoisel had versocht;
wolde dat niet gelucken, soo solde hij het mij raeden en goedtvinden, omdat het het
[223] beste hauwelijck iss dat in Vranckrijck, Duytzlandt en wijt en breedt te doen
stond. Edoch omdat S.H. nu soo wel gedisponeert iss tot onss huys en mij de andere
voortreck, wandt S.H. seide, il y a bien de la différance et de choix entre le comte
Guilleaume et les aultres de la maison de Nassaue; il fault prandre celuy sans faulte;
oock omdat S.H. mamoisel Albertine wil beneficeren mit sijn goederen, sooveul hem
doenlijck iss, om het huys te meinteneren, behalven het credijt en respect die het
mij in het landt sal geven, en die exspectantie die ick dahrvan te verwachten heb in
de regering van het landt, oock H.H. jouelen, meubelen en van haer landt 100 mille
gulden incommen, Tournhout en Sevenbergen. - S.H. meint sij wil de dochters niet
uythylcken, om die 20 [duizend] 's jaers noch te kunnen soolang trecken, doch al
traude ick noch in 2 à 3 jaer niet, als ick maer die verseeckering, belofte en toesaege
heb van S.H. en H.H., soo iss het mij genoech. Een huys sonder middelen wordt
niet geacht en wordt gemépriseert. - Een van Nassau heeft een dochter [Johanna
van Polanen] van een Wassenaer getraut, die een bastaert wass, en kreech dahr
alle die goederen mit van Leck en Polaenen; die van Wassenaer wolden hem het
waepen niet laeten voeren, anders solden sie die dochter gehadt hebben. - De prins
de Galiss iss wedergekomen van Den Briel. - Alleen gegeten, H.H. gesien nae den
eeten tot half elf.

[224]
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25 september/5 october maendach. Ick heb mijn reeckening naegesien en
geschreven den geheelen morgen, sonder uyt te gaen. - Alleen gegeten. De heer
Haeren
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bij mij geweest, vertelde mij van Frans Eissinga sijn schlechtigheit, hoe hij yetwess
voorbracht dahr haere provintie selfs niet op wass geprepareert; oock schreef hij
sulcke brieven dahr men gheen verstandt uyt kost krighen en niet verstaen wat men
Haer Edelmogende seggen wold oft te verstaen geven. - Ick ginck om half vijf bij
de freulen van Hanau en pratede lang mit haer van allerhande saecken; op het lest
seyde sij mij, hoe H.H. haer geseit had voor mijn broeders doodt, hoe dat hij mit
mamoisel trouwen soud, dat alless gereet wass en te papier gestelt om geconcludeert
te worden voor sijn vertreck, dahrnae dat sie het belett oock en dat S.H. seyde, ick
soude content nae het legher ghaen, wass mijn dochter verlooft, maer ghij hept mij
belett, en dahrom ben ick gantz niet gerust. Naedat mijn broeder doot wass,
122
glorieerde se dahraff dat sie het belett hadde . - Het freulen van Hanau seyde
oock, dat H.H. had haer daernae gesecht, men heeft Beverweert in Vranckrijck en
ooveral geschickt om te sien, off men prins Mauritz testament kan veranderen en
te niete doen, doch men vindt ooveral, dat men het niet doen, het iss te vast
gemaeckt en all te seer verseeckert, [225] het kan niet verandert worden en op de
dochters gebrocht; dahr se heel bedroeft oover wass, edoch H.H. heeft S.H. dahr
noch toe gebracht, dat sooveul ahn hem iss, soo heeft hij het verandert en op de
courvorstin gemaeckt, edoch veul doctoren en anderen seggen, dat het niet gelden
kan ofte bestaen volgens het recht der fydecommissen, die tot in de vierde graet
123
moet duiren en bestand doen, ehr dat het uyt iss . - Het freulen van Hanau seyde
oock, hoe die van Dona soo weinich wierden geacht, dat die van Potlitz plachten
voor haer te gaen, en de vrau van Efferen als groot-hoofmeesterin heeft voor dese
vrau van Dona te Berlijn gegaen. - Ick adt bij de heer Haeren, wahren tot negen uir
lustich; Pijcke wass soet en beleeft. S.H. woud mij in de Comedie hebben, doch ick
ginck niet en sach H.H., die nu seer wel mit den prins de Galiss tevreden iss, roempt
sehr sijne civiliteit en beleeftheit en prijst hem soosehr nu als sie hem tevooren heeft
veracht en qualijck van hem gesproocken. Soo veranderlijck iss die vrau, en kan
men geen staet op haer maecken; doet haer soo veul quaet als ghij wildt, ghij kundt
haer gewinnen mit submissie en civiliteit, en wacht haer ter contrari noch soo wel
op en failleert in één ding, soo heeft men het verkerft, en sal sie vergeten all wat
men tevoorn voor [226] moite, sorgen en sorchvuldicheit genomen heeft. Ick brocht
Lessal in haer caemer, die ick vraechde, hoe haer de prins de Galiss aenstond; sie
seyde, hij iss heel bleeck, doch van fraye taille. - Vrau Varyck seyd mij, dat de
courvorstin haer alless bekent had, dat Sara van alless oorsaeck wass, dat de
corvorst eerst niet kost terecht komen, en wass sie eens bang voor een groot
ongeluck en besach alletijt off onder het bed niet wass, naemelijck dwerch Tal.
26 september/6 october dingsdach iss Casembroodt lang bij mij geweest en
pratede van veul saecken, seid oock van het hauwelijck van Lessal, doch ick sloech
het plat aff en sey, dahr iss gantz niet aen. - Ick soch prins Robrecht, doch vond
hem niet en ginck op 't hoff, pratede mit Herbertz, Van der Hollac, Knuyt, Bicker
124
oover het werck van Gronningen, en wass Bicker voor de stadt tegen d'Omlanden .
- Ick ginck bij de heer
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van Brederode eeten, wahr S.H. quam, die begeerde ick soud mit in de Comedie
gaen, die ick speulen sach. - De Hollanders sijn niet wel tevreden, dat onse schepen
mehr ehr ahn dess coninckx schepen doen als ahn dess Parlementz, en willen
dahrom dat men de schepen contremandeert en sich heel buyten de partijschap
holdt. S.H. is quaet op d'admiral Tromp. - Ick adt alleen, sach H.H. mit Armaveille
en pratede. - Casembroot seyde ick behoorde oock cessie in de Staten-General te
nehmen; ick seyde, ick kost het wel krigen, maer om mij in meerder mate niet te
steecken tuschen S.H. en die van Hollandt, soo laet ick het, [227] wandt S.H. solde
willen hebben dat ick alletijt op sijn advijs volchde, en de heeren van Hollandt souden
willen hebben dat ick het haere volchde, 'twelck mij niet wel te doen mogelijck iss.
Ergo soo blieff ick er liever uyt. 27 september/7 october woensdach heb ick Oosterze
gesproocken, Himstra, Andla, captein Wijl. Ick ginck prins Rubrecht soecken, vond
hem niet, sach den hertoch van Jorck. Ginck in de caetzbaen mit Somersdijck, adt
dahr en bleeff dahr totdat de prins de Galiss quam, sach hem speulen, Tamcouck
en Irootièrière speulden heel wel. - Donnau adt mit, seyde van ses, seuven galantz
die de coningin van Grootbrittannië had gehadt, één nae den anderen, en dorst
haer niet disgratiëren. - Ick ginck bij de vrau van Somerdijck, bleeff dahr oover de
twe uir praeten. - Adt alleen, ginck bij H.H., daer niemantz wass, en praetede tot
half elf; liet mij dess cardinaels brief lesen en de coningin van Engelandts brief. Maendach gaet H.H. nae Haerlem.
28 september/8 october donderdach nietmantz gesien als de heer Coenders, die
heel beleeft wass en gaff goede woorden, heel anders als voor desen. - Ick ginck
bij graff Mauritz, daernae op 't hoff, ginck mit S.H. in de caetzbaen. Adt mit hem. De
heer van Heemstede quam bij S.H.; de heer van Somersdijck seyde mij, hoe
Heemstede soo gau wass, hoe hij soo wel [228] sprack en soo affronteux wass om
yet te lochenen en te verdrayen, dat hij van tevooren geseit had. - Ick ginck bij de
vrau van Beverweert. - Ick wandelde mit Pijcke en juffer Ruys, en waeren vrolijck;
Pijcke verseeckerde mij van haer gunst en vrundtschap. - Ick adt weder mit S.H.,
en seid mij de heer van Somersdijck, dat de steden van Hollandt de convoyen en
licenten wolden affschaffen en laeten die verpondinge op de landen; dahr wilden
de edelen niet ahn en wilden het eene soowel affschaffen als het ander en wunschen
dat het koorn in 't landt duir mach worden, opdat haer landt in meerder prijs iss. De coopluyden slaen voor om ahn den coninck van Dennemarcken tot redemtie
van de toll in de Sondt te geven 600 duysent gulden, opdat se alsdan vrij en vranck
moghen doorvaeren, om alsoo de Sweden mittertijt uyt het water te vaeren, die de
onse nu grooten affbreuck doen, doordien sie tollvrij sijn. - De coopluyden dencken
nievers op als op de trafijc en die te beneficiëren; voor de rest van het landt en den
adel daer sijn [zien] se niet naer om. - Ick sach de Comedie mit S.H., en dahrnae
gingen wie in de Engelse Comedie, dahr de conningin, den prins de Galiss wahren,
en bleeff ick tot drie uir op.
29 september/9 october vrijdach. Ick kost niet slaepen, wass te vijff uir wacker,
en stond te ses uir wedrom op en wass [229] inquiedt oover het werck van Desloge.
- Ick ginck in de kerck. - Ick soud in den Raedt van Staet gaen, doch ick quam te
laet, en wahren die heeren all in Haer Hoochmogende vergaedering. - Ick sprack
Desloge
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oover het subject en presenteerde hem 7 duysent gulden, doch hij wilde niet. - Ick
ginck doen op het hoff en praedtede mit de heer Somersdijck en andere heeren;
S.H. all te lang blievende in Haer Hoochmogende vergaedering, ginck ick eeten
alleen. - Ick wolde wat slaepen, doch H.H. liet mij haelen, om nae Rijswijck te gaen.
- Ick ginck mit H.H. nae Rijswijck, alwahr de prins van Galiss, de princess-royal en
den hertoch van Jorck oock quaemen, en bleeff H.H. dahr tot oover vijffen en liet
het huys sien aen de voornoemde. - Ick ginck vroech te bed, omdat ick daechs
tevooren niet had gerust en geschlaepen.
30 september/10 october saeterdach sach ick de heeren Huygens, Andla, Kuyn,
Borgagne en ginck om tien uir in den Raedt van Staet en vandahr mit den Raedt in
Haer Hoochmogende vergaedering, dahr Hollandt, Zeelandt heevich tegens
malckanderen wahren oover de licenten, en hadden die van Middelburch die lasten
die eens betaelt wahren geweest voor dess lantz gerechticheit, die schippers en
coopluyden weder gerestitueert uyt haer eigen buydel, om de neeringe gantz en
gaer aen haer te trecken en die van andere steden en provintiën te onttrecken. Het
werck van Portugal wass oock voor, en wass de heer [230] Frans Eissinga preses,
die sich heel schlecht hielt en kost niet terecht kommen om te concluderen, en was
het een schande om aen te sien en aen te hooren; ick wass van sijnetwegen
beschaempt, en all de andere heeren die lachten derom. - Ick ginck mit S.H. aen
taefel in de caetsbaen en wandelde dahrnae mit de coetz; wass heel cyvijl en beleeft.
- Ick sach prins Rubbert, die mij heel loss sprack van het Engelsche werck, sonder
veul redenen te gebruycken, niet als te vloecken en te sweren en soo oock van het
Fransche leger, leid al de schult van haer ongeluck op de troupe de réserve, dat
die niet geobedieert had. - Hij meinde dat Gassion een parthie apart wilde maecken
en holden Cortrijck voor sijn citadel en plaetz de retraicte. 1/11 october sondach
ben ick in de kerck geweest, S.H. oock en H.H.S.H. had gister Saint-Ibar en Block
mit Moriac ten eeten, bleven vrolijck sijn tot een uir in de nacht. - Ick adt dess
middachs mit S.H., die heel beleeft tegens mij iss, sprack mij van de Fransche
compagnie en beloofde mij Haeren en Hottinga van guarnisoen te veranderen. - Ick
ginck Somersdijck genacht seggen, die mij nochmahls repeteerde 'tgene hij mij voor
desen had geseit, en riedt mij nochmahls te continueren in mijn voornemen; hij wold
op dese reiss mit S.H. in 't wijt en breet daervan spreecken, meinde als het testament
in dispuyt quam, sie solden meer voor den courvorst sijn als voor mij, omdat se ons
huys haeten door die groote obligatiën die sie aen onss [231] hebben voor gedaene
diensten onser voorolderen; ick hoope neen en moet verwachten hetgene Godt de
Here dahrvan sal disponeren; hij wil sien off Beverweert een authentique copie
125
heeft . - Hij heeft geen goede opinie van de Hollanders, die alless sullen doen wat
mogelijck iss om S.H. authoriteit te krencken, 'twelck de gecomitteerde raeden
laestemahl hebben bewesen, niet willende mehr toestaen dat S.H. de vacerende
compagniën soude vergeven, doch die gecommitteerde raeden wolden die
lieutenants en veendels wel vergeven. - Hij seid mij de Spangiaertz hadden door
den ouden secretariss van marquys Spinola aen een gouverneur en man van fatzoen
15 duysent gulden dess jaers gepresenteert, als hij de Fransche parthie woud
quiteren en volgen de hare. - S.H. in
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den Raedt van Staet geweest om de mesnage voor te stellen ahn de heeren van
den Raedt en haer te versoecken daerin te willen treden, om de Staeten van Hollandt
te preveniëren, die geresolveert sijn 'tselfde in Haer Hoochmogende vergaedering
te brengen. - Ick sach met André drie brieven nae, die hem vertraut had en daer hij
sijn bedencken op had geseit en alless mij bij geschrifte toegestelt. Ick adt tehuys
alleen. - Ick ginck op H.H. hoff, pratede tot elf uir van allerley dingen.
2/12 maendach heb ick de heer Vosbergen gesproocken in mijn huys. Vrau
Wijngharden, Steenhuysen en de heer Haeren, die sprack ick op de straet. - Andela
gesproocken; een man van de graff van Megen. - Ick ginck in den Raedt van Staet,
en begosten wij de mesnage voor te nemen, examinerend alles, en seiden ons
opinie daerop, die aengeteeckent wierdt, totdat S.H. weder tehuys kompt van
Groenningen. - Andla adt mit mij. - Ick bleef den geheelen naemiddach tehuys, om
brieven te schrieven en Duytse brieven te lesen. - H.H. Iiet mij om 5 uir haelen om
die Haerlemse reis, en kost sij niet resolveren; den eenen tijt wolde se gaen, den
anderen blieven; op het lest had sie noch haest quaet geworden, als men teveul op
de reiss drong. - Ick had het geerne gesien om mamoisels will, die het wenschte,
daer ick lang mit sprack van allerley dingen van jonge luyden. - H.H. deedt mij de
eer en liet mij bij haer eeten, wass vrolijck en beleeft, en bleeff ick daer praeten tot
elf uir mit de vrauwen van Brederod en Donau. 3/13 dingsdach ginck ick vroech in
H.H. huys om te sien off H.H. noch wilde reisen, doch H.H. vond dat te quaet weder
wass, had een lavement genomen. - Ick wandelde in den hoff mit Haghe; vertelde
mij de sotheit van Alphonso. - Ick ginck om negen uir in den Raedt, daer de heer
van Asperen alleen vond, die van mijn opinie wass, dat S.H. en sijn huys gerouineert
waeren in dit landt en mitdertijt niet gedacht worden, als S.H. sonder kinder quam
[233] te sterven en al het goedt in dess courvorsten van Brandenburchs huys quam,
oock dat hij vreesde dat dese landen verloren sullen gaen door de onenicheit, wandt
als S.H. quam te sterven, soo solde Hollandt en Zeelandt geen ander gouverneur
kiesen en dan solden se malkander alletijt in de haer sitten en door de onnenicheit
solden se gerouineert worden en te gronde gaen. Hij meinde mit mij, dat Utert,
Overissel, Gronningen en Gelderlandt wel een gouverneur soude kiesen, maer die
twe anderen niet, doch wass het haer ruijn en verderf. - S.H. saliger oorsaeck van
sijn huys onderganck en dess lantz door de groote kosten en geen staet gemaeckt
te hebben in sijn huys alsoock oover de militie, fortificatie en legerlasten, oock tot
den vrede geraeden te hebbe, 'twelck sijn onfeilbaere onderganck wass van 't landt
en ons huys, daer H.H. seer toe gearbeit heeft en het noch eens sal beklagen,
126
alsoock tot het testament van S.H. en die grote en verderfelijcke aliantiën . - Wij
besoigneerden wedrom oover de mesnage, en hielt ick mij geheel buyten mijn eigen
127
interess oover de plaetz van veltmaerschalck alsoock general van de artillerie ,
riedt tot der presenter heren mentien; voor het toekomende en sprack ick niet,
hoewel reden en [234] occasie genoech daertoe te hebben. - Ick adt mit dominus
Hasius, die mij veul goetz van de predicanten seyde. - Ick sach Castyliego. - Vier
predicanten, Triglandus,
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De allianties met het Engelse koningshuis en de keurvorst van Brandenburg.
‘Die van Hollant wilden in dese tijdt mortificeren het ampt van generael van de artillerie. Maer
de andere ses provincien inclineerden om het te geven aan graef Willem van Nassouw’.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 582.
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Dibbedts, Hasius en noch eenen, reeckommendeerden mij het versetten van de
paepsche officiren in de Meyeri, alsoock eenich veranderinge in haere
128
ordonnantiën . - Ick schreef tot 7 uir, ginck op 't hoff van H.H. en ginck tehuys
eeten. - Nae den eeten weder bij H.H., liet mij haere agaten en kristallen sien, wass
vrolijck en beleeft. - Die prins de Galis bij haer geweest, gaet nae Den Briel; juffer
Paemer traude op de princess-royal hoff.
4/14 october woensdach. Veuglin iss nae Amsterdam om de wijnen te verkopen.
- D'affgesanter van Bremen bij mij geweest. - Ick ginck weder om negen uir in den
Raedt, alwaer oover de mesnage wedrom gebesoigneert wiert. - Ick ginck te half
twe nae mijnheer Andela, daer alle heeren van Vrieslandt solden eeten mit haer
vrauwen; wij gingen om twe uir aen taefel, waeren vrolijck. Andla vertelde 'tgene
Lucanus schrieft, dat man en vrau aen malkander vast waeren voor desen en dat
se onneens wordeden, malkander sloegen en soo scheurden se sich van malkander,
en de man hielt het stuck vleis oover; de vrauwen waeren engels en gheen
menschen, wass ahn de coningin Elisabeth geseit. - Ick gaf Pijcke een brief, sprack
haer van haer saeck en sloech yet voor aengaende mij; wass vrundelijck en beleeft.
Des avontz ginck ick bij haer praeten, en deed mij alle civiliteit en eer, beloofde mij
van haer hair en gaff mij de handt mit behendicheit en [235] toonde mij groote
genegentheit. - Ick ginck vroech te bed sonder eeten; Haeren keef mit Eisinga.
5/15 october donderdach bij Vosbergen geweest, van de licenten gesproocken.
- Ick ginck bij Brasset, die geen goede opinie had van dit landt, meindt het sal te
gronde gaen, omdat het geen hooft [heeft] en datter al te veul egaliteit iss, daer niet
bij kan bestaen, en sullen de steden malkanderen in Hollandt niet verstaen en de
provintiën dahrnae oock onneens worden in sichself en tegens enanderen. - Hij
vreest oock, dat door Pigneranda komst alless sal erger worden, die die dissentie
sal willen voeden, die de heeren kinder soeckt aen sich te trecken, om de olders
en vrunden te interesseren tot haer partie, gevende haer chargiën van regimenten
en compagniën, oock soeck de luyden door pensioen en benefitiën te gewinnen en
129
also de less van Lipsius in 't werck te stellen hier in 't landt. - Hij seid oock, als dit
landt gewilt had, hij solde haer verseeckert hebben van Antwerpen, Gendt en Brugg
tot haer partage te krigen, om dit landt buyten schrupul te stellen ofte de jalousie
wech te nehmen die sie van de buirschap van Vranckrijck hebben gekregen, doch
het iss nu te laet. - Hij heeft S.H. Antwerpen gepresenteert vanwegen Vranckrijck
om aen S.H. te geven, als sie het wonnen. - Ick ginck in de Raedt van Staet, dahr
wie de besoignes van de mesnage eindichden, dat werck. - Ick adt alleen tehuys
en lass en schreef tot drie uir. - Ick ginck bij de vrau van Brederod en vandahr nae
Hondhorst, daer H.H. wass mit de princessen. - Vandaer ginck H.H. naer haer huys,
liet mij haer cabinet, galeri, cristal besien en wass heel beleeft.
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 582: ‘Het afstellen van alle rooms-catholijcke
officieren in de Meyerie ende diergelijcke Generaliteitsplaetsen wiert seer gedreven’. Zie ook
hierna pagina [247].
Toen Lipsius uit Leiden in Leuven was teruggekeerd raadde hij de Spaanse landvoogd Fuentes
aan een langdurige wapenstilstand of vrede met de Republiek te sluiten. De Republiek zou
vanzelf ten gevolge van interne strijd in Spaanse handen vallen. Dit advies van Lipsius uit
1594 in Bor, Oorsprongk... Nederlandsche oorlogen, IV, boek 32, 6-7. Zie hierna 1649, noot
75, pagina [190].
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[236]
De heer Hoorn quam om ses uir, recomandeerde mij de aliantie van mijnheer den
courvorst en die 300 duisent rixdalers en dat Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht soud
in drie weecken verreisen nae Pruissen, om den wael van een coninck in Poolen
bij te woonen. - Ick ginck bij André, die mij seyde dat Hollandt niet sehr op die aliantie
achtede, omdat den courvorst ghen macht had te waeter, noch te land en als hij in
130
den oorloch quam, soud dit landt hem moeten assisteren . Oock wass hij van de
toll in de Pillau niet alleen meester, maer die stadt Koningsberch had dahr oock wat
in te seggen, en kosten van de interest der 300 duysent rixdalers niet verseeckert
sijn; ick gelooff niet dat het voortgaet. - Ick ginck bij de heer van Bredrod eeten en
pratede daer tot tien uir. Mol quam dahr, seyde dat de heer Hoorn woud protesteren
tegens die van Hollandt van al den onheil die daeruyt ontstond, als den courvorst
mit de Sweden oft iemantz die aliantie voltrock, daer hij dach voor dach toe versocht
worde.
6/16 october vrijdach iss de heer van Brederod bij mij geweest, iss mit mevrau
van Brederod nae Vianen gegaen. - Ick ginck in den Raedt wedrom, besoigneerde
oover de pointen van mesnage. - Veuglin van Amsterdam gekomen, seit mijne
wijnen te sullen verkopen. - Alleen gegeten. Ick schreeff aen Pijcke, ginck bij den
heer Donia, die seer veul haut van Pigneranda en wil hem inwachten. - Ick ginck bij
Jeltinga, doch wass niet tehuys. - Ick ginck bij de heer Haeren, pratede tot half acht;
hij seyd dat Donia sich begost sien te laeten, betaelde sijn schulden en interessen,
de vrau magnefijck, 'twelck de Munsterse reise teweech heeft gebracht.

[237]
Ick had het geluck van Pijcke een brieff te ontfangen mit haer en haer belofte
volbrengende, waervoor ick haer verobligeert ben al mijn leven lanck, voor haere
civiliteit en vertrauwelijckheit, genegentheit en affectie die mij betonende iss, en het
groot betrauwen dat se op mij sett, ende geloove. - Ick adt alleen. - Ick sach H.H.,
die niet wel oover de Staeten van Hollant tevreden wass, oover eenige resolutiën
die sie hadden genomen, eer dat se sijn gescheiden, om de vloot wech te doen
gaen van Hellevoetsluys, om patent te geven aen de compagniën in Den Briel te
gaen, om den prins de Galiss te beletten geen wercken te maecken op onss landt
en hooft, en dat buyten kenniss van S.H., ten derden S.H. te versoecken die natiën
als Engelschen, Fransen, Schotten haere chargiën niet meer te vergeven, maer te
laeten uytsterven. - H.H. wass oock qualijck tevreden, dat die van Hollant mit den
heer courvorst gheen aliantie maeckten en Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht nu
twe jaeren hadden opgeholden, getraineert en laeten naeloopen, en wass
geresolveert Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht te raeden mit Sweden te handelen,
die hem daertoe versoeckt mit presentatie van gelt. - De Francen hebben Borxdorf
een graeffschaft gepresenteert en 10 duysent kroonen dess jaers. - De Spaenschen
hebben Burxdorf oock veul gepresenteert. - Die handeling mit Sweden mach ick
lijden, en sullen de gemoederen altereren
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 584-585: ‘In desen tijdt de kroon Polen vacant zijnde,
quamen in consideratie de prins Casimier, de chur-vorst van Brandenborgh ende prins
Radzevile; maer de eerste wiert gekooren. Ondertusschen wiert oock van wegen Brandenborgh
seer geurgeert de alliantie alhier... Alle de chur-Brandenborghsche versoecken wierden koel
opghenomen... Dies heeft hij oock eenige reysen ghedaen in de provintien, specialijck in
Vrieslant ende tot Groningen, om soo wel de geldtleeninge als de alliancie te vorderen’.
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en niet goet courvorst maecken. - H.H. had quaet opinie van dit landt, dat het niet
lang sold bestaen door haere groote ambitie, rijckdom, onverstandt, onnenicheit en
dat se nu soo goedt Spaens wierden, haeren erfviandt, die haer soekt te bedrigen
door finesse, 'twelck hij door macht en oorloch [238] niet had kunnen doen, en dat
S.H. dit alles voorseit had, die alletijt gesustineert heeft, dat dit landt mit gewelt den
vrede wil hebben; sie sullen se maecken, op wat wijse dat het iss, en den vrede
hebbende, soo sal Spagniën die provintiën opschlucken en teronder brengen; sie
beklaechde maer het bloet, gelt, kosten en alle die ehrlijcke lyden die haer leven
131
hier hebben gelaeten in dit ondanckbahr lantz dienst . - H.H. pensioen wass noch
niet affgedaen, 'twelck haer oock niet aenstonde, enfin, H.H. wass niet wel tevreden,
beklaechde S.H., dat hij soo getravailleert soud worden en sijn credit en respect
verliesen.
7/17 october saeterdach bin ick om vijff uir nae Haerlem gereden, quam dahr om
half negen, sach vier schilders, die voor H.H. schilderen, die tot het huys van het
Bosch sullen dienen; ick adt alleen mit Frentz en ginck om drie uir weder vandaer,
quam om ses uir tehuys, schreef een brief, adt bij de heer Haeren. - Ick gaff en
ontfinck een brief en wierdt heel cyvijl en vrundtlijck getracteert van dien soetert
[Sophie van Haren].
8/18 sondach twemael in de kerck geweest. - Alleen gegeten; ick deed het
brasselet aen. - Ick wandelde mit Rinsdwoud, die mij seyde hoe den jongen Ruisch
en de pensionaris van Munnekedam S.H. soo hardt getracteert had oover het werck
van Dennemarcken en dat hij gedocht hij soud hem geslaegen hebben, soo speulde
hij mit de handt. - Vertelde mij oock, hoe Ruisch soo schelmachtich had [239]
gehandelt in dat werck van de Staeten-General en Van der Hollach. - Ick ginck lang
mit André wandelen, die nae Vrieslandt gaet. - Op 't H.H. hoff geweest, mit vrau
Varyck gepraet. - Alleen gegeten. - De wijnen sijn schlecht verkoft, als Veuglin seit.
- Ick ginck op het hoff, dahr Gendt veul hadt te praeten tegens de Francen en de
Sweden, en iss het een rechten vuilyck, een viandt van S.H. en onss huys; doe S.H.
geboren wierdt, doen wierdt er vreuchdevuir gebrandt en de klocken geluyt, soo
seyd Gent, wat geckernij is dat, men doet sooveul off het een prins van'dt landt
wass. - Ick adt alleen. - Ginck nae den eeten wedrom praeten, en wass H.H. seer
beleeft, wold mij hebben te eeten holden. Ick pratede mit vrau Varyck, die van
meinung iss dat H.H. opinie heeft, dat ick op Lessal gedencke en daerom haer soo
vlijtich opwachte, oock dat H.H. geseit had, als ick het al goedt vonde, soo soude
het S.H. mischien niet goedt vinden, en de vrau van Donau had gesecht dat sij het
wenschte om mijnentwille, en men behoorde mij soo lang niet op te holden. Vrau
Varyck riedt mij resolutie te hebben van aff off aen van S.H. en H.H.; sei meinde
het solde wel gelucken.
9/19 maendach kreech ick tijding, dat de graff van Solms doot wass. Ick sprack
André, die ick bij Bicker schickte om te sonderen, ofte sij die charge souden vergeven
dan oft se die souden onder houden, dat ick het geerne woude weten, om mij nae
den inhout te reguleren. Wat het tractement belangde, [242] dahr sach ick niet op,
132
ick sach alleen op de plaetz in 't toekomend van veltmaerschalck ; Bicker stond
eerst heel betuitert,
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De opvatting van Frederik Hendrik komt overeen met het advies van Lipsius. Zie hiervóór
1648, noot 129, pagina [235].
Johann Albert van Solms-Braunfels was gouverneur van Maastricht. Zie hiervóór 1644, noot
48, pagina [86] en noot 49, pagina [87].
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doch op 't lest wass hij heel liberael in 't spreecken, seyde, wie sullen wij het anders
toe als graff Willem, en wass Hollandt bijeen, ick wolde het in twe daghen klaeren,
maer wat sijn persoon belangt, daer sal geen dispuyt om wesen, wij holden veul
van hem om sijn deuchden, als om sijn huys; het tractement, daer moet men niet
op sien, wie sullen het oock eerlijck maecken. So sprack Bicker; off men hem geloven
mach, weet ick niet. Brederod iss wel een Hollander, doch wie achten hem niet, en
seid André, dat Bicker veul van mij hielt. - Ick ginck in de Raet van Staet. Ick adt
thuys, schreef en ginck om drie uir in H.H. hoff, doch ick sach se niet, omdat volck
bij haer wass; ick ginck de vrau van Dona de rouwe beklagen. - Ick wold bij
Boschuysen gaen, doch hij wass niet in. - Ick schreef aen de vrau van Brederod. Adt alleen. - Ick ginck H.H. de rouw beklaegen, die bedroeft wass oover het
ooverlijden van den graff van Solms en sprack daernae lang van den doot en hoe
men behoorde te sterven, dat se voor desen bang voor den doodt had geweest,
maer nu wass haer alles indifferent, en wass bereit te sterven. - H.H. sprack mij
selfs van de plaetz van general van de artillerie en riedt mij die te begeren en te
133
versoecken ; ick seyd, ick weet niet off S.H. die sal vergeven en Haer
Hoochmogende, besonder die van Hollandt, omdat sie dess veltmaerschalck charge
oock willen onderdrucken mittertijt; H.H. seyde sie hoopte dat niet en twiefelde niet,
als ick het [243] begeerde, sie solden het mij geven, doch aen niemantz anders;
daernae sprack sie oock van graff Mauritz, graff Hendrick, dat die oorsaeck geweest
waeren, dat die van Hollandt den graff van Solms soo qualick beyegent en getracteert
hadden. - H.H. seyd mij oock in 't vertrauwen, dat se S.H. had geschreven om dess
graven van Solms soon wedrom gouverneur van Maestricht te maecken, en dat om
haerentwil, wandt sie het wel aen het landt gemeriteert had en beter als den Rijngraef
off andere die dahrnae stonden, en bleef H.H. soo praeten tot oover elfen, wass
134
heel cyvijl en beleeft .
10/20 october dingsdach is Caesembroot bij mij geweest, sprack mij van den
generalplaetz van d'artilleri, riedt mij die te eischen, meent Hollandt sal der niet
tegens hebben. - Ick ginck in den Raedt van Staedt, besoigneerde wedrom op de
mesnage. - Ick adt alleen. - Voer wandelen nae Voorburch, sach niemantz. - Ick
ginck om half seuven op het hoff van H.H., pratede mit mamoisel heel lang. - Adt
alleen. - Ginck weder op het hoff, pratede lang mit H.H., die mij seyde dat ick daer
soude blieven eeten, als ick wilde, bij haer; oock seyde se mij wat Gendt van Haeren
had geseit. Oock sprack sie lang van Musch, hoe hij haer soo trau wass en voor
[244] haer gesproocken ahn S.H., hoe men H.H. soude tracteren nae S.H.
ooverlijden. - Op 't lest sprack ick haer van de plaetz van general van de artilleri;
riedt mij S.H. te schrieven, oock niet te lang wachten mit solliciteren van Haer
Hoochmogende, omdat sie het vergeven, oock omdat sie het tot een mespris souden
nemen als ick te lang wachtede om haer te spreeck. Rintwoud iss nu weder heel
wel bij H.H., soo veranderen de saecken, die wil het oock op mij dirigeren helpen.
135
11/21 woensdach ginck ick om acht uir bij de heer Haeren, sprack hem van de
plaetz
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Zie hiervóór 1648, noot 127, pagina [233].
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 582 en hieronder pagina [252].
Foutieve datering gecorrigeerd.
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van general van de artilleri, om die te helpen op te holden en te sonderen, of sie die
vergeven willen en tot mijn persoon geneicht sijn; vond hem te bed. - Ick ginck bij
Wickefort, die mij seyde dat in Sweden onnenicheit en miscontentement ontstond
en dat se dahrom mosten vreede maecken. - Hij seyde dat Pegnerande groote
presenten brocht, en voor H.H. van 4 hondertduysent gulden en een voor de
princess-royael voor 3 tonnen goutz; Musch had lang mit Pignerande gesproocken
en hem hardt beyegent en geantwoordt op sijn voorstel en geraeden hier geen
136
rodomontados te maecken, omdat men het niet solde kunnen verdragen. - Hij
sprack van Melanders testament. - Hoe de Hessen oover Rijn quaemen mit
behendicheit.

[245]
Ick sprack Ripperda, die mij seer genegen wass in de plaetz van general van de
artilleri en wolde het opholden en bij S.H. komste mij ten dienste staen. - Sprack
mij van de geestelijckheit in de Meyerie, begeerde ick soude de heer Haeren die
saeck recommanderen om soo hardt niet te gaen tegens de geestelijckheit. - De
graff van Hoorn staet oock nae de plaetz van general van de artilleri, spreeckt alle
die heeren aen. - Ick ginck in den Raedt van Staet. - De heer van Asperen wil
sommige heeren sonderen in Hollandt, oft sie het willen vergeven, de plaetz van
general van de artilleri, dan off sie het willen opholden; ick seid hem, dat ick de ehr
maer begeerde en om het toekomende, off de plaetz van veltmaerschalck vacceerde;
nae het tractement vraechde ick niet, kennende die humeur van Hollandt, die heel
tot mesnage sijn geneicht, en daerom stond ick op het tractement niet; hij vond dat
goedt en riedt mij soo te gaen, om geen refuz te krigen, oock om het mit S.H. te
doen. - Koels den ingenieur was bij mij om recomandatie. - Ick adt alleen, schreef
aen Pijcke, daer ick twe van ontfing door Liwarden. - De heer Haeren quam bij mij,
seyde mij dat hij alle die heeren van de provintiën heel wel hadt gevonden en
geneicht [246] tot mijn persoon, en geerne wilden op mij confereren en opholden
tot S.H. komste, besonder Rindswoud, Vosbergen, Bicker, Raetzfelt, Van der Hollack,
Ripperda. - Hij sprack van de geestelijckheit van Den Bosch. En van sijn dochters
saeck, wass qualick tevreden om het speulen, had het haest affgeseit, en kost hem
niet stuiren, en ginck in die quaede humeur wech, doch het sal wel beteren, als ick
hem noch eens spreeck; de edellyden in Vrieslandt en rijcke eigenerfden sijn der
dun gesait, seyde hij. - De wedue van cornel Haket wass bij mij. - Ick ginck bij de
coningin, wahr de princess van Hoensolder quam, klaechde oover de coninck van
137
Spagniën en oover het ongelijck dat men haer wilde doen . - Ick ginck bij de heer
Haeren eeten, gaf een briefje, wass heel vrolijck. - Ick ginck bij H.H., pratede tot elf
uir van allerley saecken; Bicker wass bij haer geweest, Maucke wass daer gekomen.
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Rodomontados: opschepperij.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 578: ‘By het particulier tractaet hadde de koninck
belooft aen de prins van Orangiën het marquisaet van Bergen op Zoom. Maer mettet ingaen
van den vrede heeft de prins aen de princesse van Hoogenzollern de possessie van dien
nochtans provisionelijck toegestaen. Doch alsoo dat door drie geedighde personen soo van
deser als van des konincks zijde, souden werden geauthoriseert om de partien ende goederen,
die de koninck haer in plaets van dien soude geven, te priseren. Oock wiert geklaeght dat sy
door affictie van biljetten socht te verkoopen ende dismemberen eenige partyen van 't selve
marquisaet’. Over de geschilpunten werd geprocedeerd.
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12/22 october donderdach Himstra bij mij geweest. - H.H. had gehoort dat de vloot
soud vertrecken en dat den prins de Galiss hier soud verblieven, hetwelcke sie sehr
beklaechde. - Ick heb de heer Donia bij mij gehadt, die mij veul seid van de saecken
van Munster. - In den Raedt van Staedt geweest. - Alleen gegeten. - Melander seyde
mij, dat hij hier 100 duysent rixdaler had gevonden aen obligatiën, en in Duytzlandt
bij den hertoch van Nieburch en andere waeren noch 50 duysent, behalven de
graefschaft Holtzappel.

[247]
De vrau [Agnes van Efferen genaamd Hall] heeft 27 duysent rijcksdaeler mitgebrocht;
die krijcht se weder en anders niet om haer quaede comportementen. - De heer
Alexander Capel bij mij geweest, had veulerhande discoursen van aliantiën, van
coopen dess Ooverquartiers van Gelderlant, oock om de Maes van de Spaensche
oover te nemen, omdat de Franschen en Sweden dahr niet komen souden,
Antwerpen, Gendt en Brugge oock aen dit landt te krigen, als den oorloch continueert
tuschen Vranckrijck en Spagniën. - Hij vertelde mij het werck van Vrieslandt, van
de verandering van de steden en hoe mijn broeder de heeren Hottinga en Roorda
138
had willen laeten gevangen setten, doch hij riedt het aff, alsoock S.H. saliger . Ick schreeff noch een brieff nae Vrieslandt. - Ginck op H.H. hoff, pratede mit
mamoiselle. - H.H. was heel tegens de vrede, beclaechde dat se gemaeckt was en
dat men de soldaeten soo qualijck tracteerde, blaemeerde seer de Staeten van
Hollandt, die het meeste aenvanck daeraf gemaeckt hebben en oorsaeck daeraf
sijn; H.H. is nu heel verandert en sooseer alse tot den vrede geneicht wass, sooseer
is se der nu tegen, maer helas, het is te laet, en heeft sie haer soon en het huys en
de milicie wel te kort gedaen. Nu hoopt se dat de naebuirschap van de Sweden en
de Francen die van Hollandt sullen vrese aenjaeghen, en daerdoor de militie beter
tracteren, doch idele hoop, en sal dat oorsaeck sijn, dat se mit de Spaensche sullen
opslaen, soo vreese ick. - Ick had de eer, dat ick mit H.H. adt. - Nae den eeten
vertelde sie mij, hoe dat Tibault soo een quaedt vrundt van S.H. wass, hoe hij sich
soo vriendelijck aenstelde en deedt groote beloften en eeden, maer als hij weder
wech wass, soo deed hij heel contrari, sprack qualijck van S.H. en van het huys en
brocht Vet in de regering, om S.H. te quellen. [248] H.H. sprack mij oock om Haeren
van een ander humeur te maecken, dat hij niet soo tegen de geestelijckheit soud
wesen. - Oock dat ick Haer Hoochmogende moet aenspreecken, off sie sullen het
quaelijck nemen en meinen dat ick se mesprisere; ick had grooten slaep.
13/23 october vrijdach heb ick geschreven en een ontwerp gemaeckt om de
officiren te salveren en om het landt profijt te doen. - Ick ginck in den Raedt, en wiert
oover de militie en officiren gedelibereert, doch ick kost mijn voorstel niet smaeckelijck
maecken, omdat se vreesden S.H. soud niet goedtvinden van 32 regimenten te
voet 16 te maecken, waerdoor veul soud geprofiteert worden en de olde officiren
gesalveert. - Ick adt alleen, bleef den geheelen naemiddach in mijn huys te leesen,
te schrieven. - Den edelman van de gravin van Solms quam bij mij, seid dat
Brutzbach een ampt wass en dat onder de graeffschaft 18 of 20 dorpen hoorden,
passelijck goedt landt. - Wickfort brocht mij die tijding van Munster, meint dat den
vrede den 22 oft 23 soud geteyckent
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sijn tuschen de Francen, Sweden, keiser [Ferdinand III]en de stenden; Godt geeff
het en sijn seghen dahrtoe, dat wie den lieven vrede mogen sien bij onsen daghen
en die in rust genieten. - Hij vertelde mij de belegering van Brisach en hoe in soo
groot credijt en aensien wass geweest [249] bij den hertoch van Weimer. - Den
predicant van Liesfelt wass bij mij. - Ick adt alleen. - Ginck bij H.H., die mij vertelde
hoe Musch mit H.H. van alle saecken had gesproocken, sijne gauwicheit en dat hij
weder in credijt quam, had oock goedtgevonden, dat ick soud staen nae de plaetz
van general van d'artilleri, en riedt mij H.H. die heeren in 't particulier te begroeten
en wass H.H. seer wel gesint; ick vond haer noch aen taefel sitten. Mij dunckt dahr
moet eenige ordre sien ahn Lessal, wandt sie durft mij niet mehr aensien, en als
H.H. het siet, keert sie het gesicht alletijt van ons aff, 'twelck ick gansch niet gewendt
ben, daerom moet ick er mij op informeren, wat het wesen mach.
14/24 october saeterdach de heer Haeren bij mij geweest; ick heb hem geschreven
om te maecken, dat Haer Hoochmogende H.H. de rau lieten beklaegen oover het
overlieden van den graff van Solms, alsoo het aen H.H. wass geschiet oover haer
oldsten broeder, die hier niet in dienst wass en ontbekendt; de heer Haeren quam
bij mij, had niet nuys te verhandelen, alleen sijn soons compagni tot Bergen en
Campen te sullen komen. - Oosterse wass bij mij. - De heer van Somersdijck seyde
mij, hoe S.H. gejaecht had en hoe hij mit hem had gesproocken van veul dingen,
onder anderen oock van mijne saeck, en dat S.H. [250] noch continueerde in die
goede genegentheit neffens mij, dat hij mij meest estimeerde van die van Nassau
en als hij Lessal soud uytsetten en trauwen, dat hij mij dan nemen soude, doch het
had gheen haest, want hij het noch een jaer wilde aensien, oft hij gheen kinderen
kreech; kreech hij gheen kinderen, soo soude hij het laeten voortgaen; soo hij noch
kinderen kreech binnen het jaer, solde het niet geschieden, en woud sijn suster aen
een hooch huys fianceren en besteden, om meer support en aliantie te maecken.
S.H. bleef noch daerbij om sijn huys voor te staen en te helpen in esse blieven, om
de naem en stam van Nassau en Orangiën niet te laeten uytsterven en in
vergetenheit komen. Somerdijck riedt mij nu niet van die saeck te spreecken, maer
wech te gaen en het te bewahren tot toekomende jaer. Edoch hij heeft S.H. gesecht,
dat ick groote aliantie doen kost en wel 50 à 60 duysent gulden behielijcken. Nu iss
de vraech, off ick H.H. niet wat sal seggen in genere van mijn trauwen, off ick daer
still aff sal swigen off in 't generael dahr yet aff seggen. N.B. Mijn dunckt ick behoorde
H.H. in 't generael te spreecken, wat sie mij riedt, off ick soude trauwen off niet, dat
veul lyden mij het rieden en sich goede occasiën presenteerden, doch dat ick daer
niet in doen woude sonder haer raedt, kenniss en goedtvinden en badt H.H. mij
vrijuyt te spreecken en mij haer sentiment en goedtvinden seggen oover een werck,
daer mij veul aen gelegen wass etc. en die voorbij sijnde, kost die niet weder erhaelt
worden. - Ick ben in den Raedt geweest. - Alleen gegeten. - Haeren wass bij mij,
seyd mij dat Haer Hoochmogende H.H. souden de rou beklaegen. - Spanheim wass
bij mij, graff Herman van den Berch.

[251]
Ick lass en schreeff tot ses uir. - Ick ginck bij H.H., daer graff Herman quam, en
spraecken van generale dingen. - Docter Jamson, die seyde dat de princess-royaels
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predicant niet suiver was in sijn leere en half papist wass. - Brasset en Rindswoud
quaemen bij H.H. en prateden lang van de Engelse saecken. - Ick adt daer en seyde
H.H. nochmaels, wat Tibault voor een lichtveerdich man wass, hoe hij de lyden
bedrooch door eeden, beloften en goede woorden, dat het S.H. grootste viandt wass
en soud S.H. bedrigen, die hem alle macht in Zelandt had gegeven en Knuyt
ontnomen, doch hij solde hem bedrigen, en dan solde het te laet sijn; ick wolde
Tibauld oock alle macht niet geven, maer holden se aen mij, om die te gebruyck[en]
nae mijn welgevallen, en als ick se van doen had; Knuyt moet S.H. oock getrau
wesen en sien alleen op S.H. en op niemantz anders. - Grandperin seyde mij, dat
H.H. quaet wass, als ick soo lang mit vrau Varyck pratede, en wat ick meinde, off
sie yetwess in dat hauwelijck doen kan van mij en Lessal.
15/25 sondach tweemael in de kerck geweest. Ick pratede lang mit heer Musch,
die mij riedt de plaetz van general van de artilleri te pretenderen, all wass het tegens
139
den wil van Hollandt , daer ick niet wel aen en wil, want ick die luyden geern aen
de handt wil hauden en haer niet offenceren, doch hij bleef bij sijn opinie en seyd,
men moet haer niet teveul toegeven, doch ick vond het niet goedt en seyde, men
kan tegens haer niet op; als sij yet willen, sie weten wel dat sie het kunnen uytvoeren
en tegensstaen. - Hij seyde mij wat hem van Pignerande wass beyegent, en dat het
een schlecht man wass. - Hoe Gent soo qualijck in sijn provintie [Gelderland] stond,
licht een affront kost krigen door Meinerswijck, dat Gent geern ambassadeur van
Vranckrijck wass en daerom [252] Hollandt soo complaceerde. - Musch seyde oock,
S.H. moet H.H. meer gehoor geven en leggen 't mit haer oover, want sie heeft
kenniss van saecken, en moet oock meerder op de affairen letten, off hij gaet
verlooren. - Gent seyde, der behoeven gheen stadtholders meer te wesen, de
Staeten sijn alletijt present, en iss nu niet nodich; den coninck van Spagniën wass
absent, die most het doen, maer bij dese regering iss het onnodich. - Ick sach de
heer Haeren, die alweer van die geestelijckheit pratede; ick ginck in sijn huys, daer
geselschap wass; prateden van S.H. en dess coningins schulden. - Ick adt tehuys,
ginck bij H.H., die heel qualijck tevreeden wass, dat S.H. den Rijngraff het
140
gouvernement van Maestricht had gegeven , sprack heel qualijck van den Rijngraff
en dat hij daer niet bequaem toe wass, oock soo wijt dat hij den besten soldaet niet
wass. Sie wass soo qualijck tevreden, dat se sprack om nae Berlijn te gaen, soo
verdroot haer dat S.H. het niet aen den jongen graff van Solms had geconfereert,
en dat om sijn eer te bewahren van alle die schulden die daer gemaeckt sijn; ick
heb H.H. lang soo quaet niet gesien; Wijnbergen iss gouverneur van Sluys. - De
prins de Galiss en de princess-royal wahren bij haer geweest en de rou beklaecht.
16/26 maendach. S.H. had Schonberch voorgeschickt, om alles te prepaereren
en te versoecken, dat H.H. niet quaet soud wesen.

[253]
Alart bij mij geweest. - Casembroot. - In de Raedt van Staet geweest. Tehuys gegeten
mit de heer van Asperen en andere. - Den Raedt liet H.H. den rau beklaegen oover
des graven van Solms doodt. - Geschreven en mijn dingen gedaen. - Ick ginck
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om ses uir op 't hoff, pratede lang mit Ferens van de Spaensche, Brabandtsche en
den ertzhertoch Leopoldus. - S.H. riedt mij om te staen nae de plaetz van general
141
van de artilleri en wold het bij sommige heeren oock voortdragen . - S.H. ginck bij
H.H. en bleeff daer wel een uir. - Ick adt mit de juffers, pratede dahrnae lang mit
H.H., die noch al qualijck tevreden wass en wilde dat den jongen graf van Solms
soud gaen bij den keiser off Spaenjer dienen, en wass heel quaet op S.H. en den
Rijngraff; ick riedt haer tot moderatie, omdat de saeck gedaen wass en dat het niet
te remediëren wass, doch sie kost het niet vergeten, sie pratede lang van sich te
retireren en hoe sie de werelt soo moede wass en geern in een klooster woud wesen.
17/27 dingsdach iss Haeren bij mij geweest om dat werck van de heer Ipe Dauma,
off Jongstal sal kuypen oft niet; ick riedt het hem aff, seggende een raedtheersampt
beter iss als een griteni. - Ick ginck bij Bicker, die mij sehr wel geyegende en wold
die saeck helpen tot een goedt einde brengen in de Staeten van Hollandt, riedt men
solde dahr niet in doen voordat de heeren Staeten bijeen wahren, om haer geen
reden van offentie te geven. - Bij Wimmenum geweest, die president wass, en hem
dieselfde saeck gerecomandeert, die sich wel aenstelde en liet sich aengaen of hij
se strackx wolde voorstellen, dahr ick hem voor badt, seggende alle heeren noch
niet begroet te hebben, en soud het mit S.H. ooverleggen. - Vosbergen wass heel
wel en woud mij sijn stem verseeckeren. - Gendt en Raetsfelt waeren niet tehuys,
heb se gesocht, doch niet gesproocken.

[254]
142

Ick ginck in den Raedt van Staet, weder om die menagie . - Adt mit de heer Haeren
en de heer Wijckel; de heer Haeren seyde mij, dat de heer Ruysch had hem geseit
dat Katz mijn had voorgestelt bij de gecommitteerden raeden tot general van 't
geschut en dat het wel genomen wass bij haerlyden. - Ick schreef tot vijff uir en
ginck bij De Wit, die oock heel beleeft wass. - Ick ginck bij de heer Rintswoud, die
mijn saeck seer genegen is en wil se helpen tot een goedt einde brengen. - Hij iss
van mijn opinie, dat die van Hollandt alle de militie sullen affdancken, om S.H.
autoriteit te brecken en nemen wedrom andere aen, die alleen van haer despenderen,
en sullen S.H. alle patenten oock affnemen, alle hoghe chargiën en dat alleen uyt
jalousie van die hooghe aliantiën. - S.H. behoort die van Hollandt mehr te caresseren
en die Staeten-General alltemitz te gast hebben, tracteren en familiaer mit haer
leven, laeten sich dicwils van haer sien. - S.H. en H.H. hebben heel qualijck gedaen,
doe sie op den vrede drongen, wandt dat iss het beginsel van S.H. onderganck, en
sullen sie niet rusten totdat se het ten einde hebben gebrocht; Knuyt iss dahr
oorsaeck van, die alless heeft voorgebracht en den vrede geraeden en H.H. het
ingesteecken, hij toonde sich een goedt vrundt van S.H. en van het landt, hadt geen
sinne in die van Hollandt. - Hij seyde, hoe Ruys en all die van Dort soo aen S.H.
waeren verbonden en dat hij geen grooter vianden had. Ick badt Rintswoud sich
niet te haesten, alles mit fatzoen te doen, het had geen haest. - Ick ginck bij Van
der Hollack, die oock beleeft wass en [255] belooffde sijn genegentheit
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tot die saeck. - Sprack van madame de Sauré. - Van S.H. reis te Gronningen . Ick ginck nae huys, adt dahr en ginck vroech te bedde, had pijn in mijn hacken.
18/28 woensdach. Ick wass bij den heer Isselmuyden, die heel beleeft was. - Bij
Schrassert, die oock heel beleeft wass en seyde, hoe Bicker soo op de mesnage
drong en de colonels en capiteins wolde haer gagiën verminderen, omdat se niet
meer te veld gingen en die onkosten deden, oock omdat een captein al te veul
adventagie had en meer inkomen als sie off haer kinders en al te veul braveerden
en gevolch hadden. - Hij wolde dat de magistraten de companiën betaelden, omdat
de capteins de companiën niet compleet hebben en het schlechte volck hebben. Oock dat de companiën niet souden vergeven worden, om de tractementen te
spaeren, en S.H. te versoecken de Fransche, Engelsche, Schotten niet meer te
vergeven, omdat sie niet meer advantagie souden hebben als de Neerlansche
144
companiën. - De vijftigen en Francen, Schotten, Engelsen sullen sie mitdertijt
casseren, en seit Schrassert dat men van Bicker niet goetz heeft te verwachten. Ick sach S.H., die niet wel tevreden wass mit dat discours, want ick seyde het hem,
en had hij het meer gehoordt, en stond hem niet aen hetgene wij gemaeckt hadden
in den Raedt van Staet, en wil hij het veranderen, 'twelck ick niet goedtvind, want
doet hij dat, soo sal hij Hollandt offanceren, die sich daer hart sullen tegen setten,
en sal noch meer verliesen als wij hadden opgeset, want ick kenne die Hollanders
nu heel wel.

[256]
S.H. seid hij wold tegens haer protesteren, 'twelck hem oock affriet, want sie sullen
der niet nae vragen, en sal het maer meer verbittering maecken. - Ick ginck in den
Raedt, daer niet geschach. - S.H. beklaechde de vrede en hoe S.H. van Knuyt
daertoe gebrocht wass en H.H., dat S.H. alletijt daertegen had geweest, totdat hij
te Breda quam en Latuillerie dicwils geraeden den vrede niet te presseren, want
brengt ghij se te Munster, men sal se niet kunnen houden, en sie sullen vrede
maeken. S.H. had dicwils geseit hij wilde tehuys blieven en laeten sijn soon het
leger leyden, doch sie brochten S.H. in soo een jalousie, dat hij het daernae niet
doen wilde. - Ick adt mit S.H. en voer mit hem nae Honselerdijck, jaechden daer,
quaemen te seuven uir weder tehuys. - Ick adt tehuys, sach H.H., die mij van de
heer van Sulekum sprack, had quaedt opinie van hem, dat hij niet secret off getrau
wass geweest ahn S.H., en had twe, drie exempelen mit Charnasté. Oock had hij
tuschen S.H. en H.H. willen quaedt verstenteniss maecken. - H.H. seyde oock der
waeren lyden die S.H. rieden van H.H. oft die olde vrunden van S.H. niet te holden
en nieuwe te maecken. - H.H. sal oock raeden om het project van den Raedt niet
gantz te verwerpen, omdat se mit circumspectie dahrin gesien hebben, om die van
Hollandt niet voor het hooft te stooten en om haer geen slimmer resolutie te doen
nehmen tegens S.H. en de militie. - Ick seyd haer wat Bicker aen Schrassert had
geseit, 'twelck sie quaelijck vond en wass verwondert, want Bicker en Keiser H.H.
heel anders gesproocken hadden. - Ruisch had in 't leger geseit, doe hem een
compagnie voorbij ginck, dat hij het soud gedencken, en den jongen prins soud nae
S.H. ooverlieden gheen [257] companiën vergeven. - H.H. seid oock dat se S.H.
soo
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dicwils vermaent had om voor het landt mesnage te sorgen, en dan had S.H. quaet
geworden, 'twelck den rechten wech niet wass, en moet desen prins dat nu besuren.
- Vrau Varyck seyde dat ick wel bij H.H. stond en bij de vrau van Dona.
19/29 donderdach iss de heer Wijckel bij mij geweest, om affscheit te nehmen,
gaet nae Vrieslandt, vreest Alua niet en meint niet dat hij hem sal kunnen uytkuypen
mit den secretaris [Jurjen van der Ley]. Hij adt bij mij. - Ick ginck in den Raedt van
Staet, dahr het point van mesnage wedrom voorquam; de heer van Asperen meinde
145
dat H.H. veul geldt hadt, en wolde voor haer nijpes wel 300 duysent gulden geven,
behalven de jouwelen en meubelen; hij seyde H.H. liet voor ses jaer provisie
maecken, wat lang duiren kost, op S.H. reeckening, had veul silverwerck en fray
verguldt goedt genomen van S.H. en woud noch drie, vier maent gedefroyeert sijn
van S.H., en hielt haer voor een habyle rijcke vrauw.
het pensioen van Hollandt en den staet 40.000
haer douwarie oock van S.H

40.000

drie princessen t'onderholden

30.000

Tournhout

12.000

Sevenbergen

36.000
-----

Dit sal H.H. dess jaers hebben

158.000

behalve dat se nu contant heeft, en haer jouwelen, meubelen, linnen en andere
frayicheit.

[258]
Ick had de predicanten Lotium, Triglandum en Stresoo bij mij ten eeten, wahren
heel soet en vrolijck. - De heer Haeren quam bij mij, klaechde alweer oover die
papen en hoe onse heeren haer soo favoriseerden. - De heer Raetsfelt quam oock
bij mij en seyde oock veul van de papen, meinde dat het inkomen van de Meyerie
wel bij een miljoen soud bedraghen, dat veul heerlijckheiden verset wahren voor
weinich gelt, die men wedrom kost lossen, Tilburch voor negenhondert gulden,
Gheemert oock voor weinich, 'twelck het landt veul soud profiteren. - Der wass
yemantz geweest, had hij den twintichsten penninck krigen kunnen, hij soud het
landt hebben aengewesen, noch wel voor een miljoen aen gulden hebben landt
aengewesen, doch Bicker en die andere goedt gepaepsche heeren wahren dertegen,
en blieft dat goede werck nu steecken. - Hij seyd oock, hoe de heer Gendt 4000
gulden had genoten van die van Oovermaes, die 36.000 gulden hier gespendeert
hadden in Den Haech aen die heren. - Hij iss sehr mijn vrundt en wil all voor mijn
doen wat hij kan, soowel hierin als in 't toekomende, wat tot mijn ehr en contentement
streckt. - Graff Fritz wass bij mij, iss gouverneur van Rhienberck. - Armaveille wees
mij een sehr disperaten brieff van sijn broer, wunste sijn wijff en kinder hier bij hem;
hij begeerde mijn schilderi, om die te toonen, en staen die saecken in sehr schlechten
stand in Vranckrijck.
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[259]
Ick ginck bij den vrau van Vyleers praten. - Ick ginck op het hoff, doch S.H. wass bij
H.H., men sach se niet. - Ick ginck bij de heer Haeren eeten, wahren vrolijck; ick
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kreech een brieff en veul caressen van mijn engeltje . - Om negen uir ginck ick bij
H.H. en pratede tot oover elf, seyde mij, hoe sie S.H. had aengesproocken om
voorsichtich te gaen in dit werck van mesnage, sich niet te sehr te stellen tegens
die van Hollandt, om haer niet te sehr te offenceren, hem en de gehele militie niet
ongelijck te doen en voorall niet te protesteren, doch nae te geven intijts, om alle
ongelegentheit voor te komen, wandt sijn protesteren niet helpen soud en maer
meer credijt en respect doen verliesen en de liefde van die van Hollandt, die hij moet
conserveren, en wees hem die exemplen van Engelandt en Vranckrijck aen, wat
het iss als een volck aen de ganck is en dat men het niet kan stuiren, wandt daer
geen couragie in gelegen iss, omdatter niet gevochten wordt, maer wijsheit,
voorsichticheit en beleit om den storm en orage voor te komen en oover te helpen
passeren. H.H. meinde S.H. soud beter doen ooverwinnen die van Hollandt mit
redenen, beleeftheit, gaen haer tegemoet en wiesen haer sijne genegentheit tot de
mesnage en miteenen de ehr van het landt, om die olde officiren niet geheel voor
het hooft te stooten, die lang gedient, maer die wel te tracteren en mit die nieuwe
oft aenkomende collonels de mesnage te soucken, [260] soo solde S.H. de olde
officiren salveren, maecken sich gelieft, bij die heeren van Hollandt belieft. - Ick seyd
H.H. eenige dinghen die gedaen wahren in den Raedt ahngaende die menagie, die
H.H. goedtvond, en seid, S.H. moet den Raedt oock tegemoet komen, die alless
doen wat se kunnen tot dienst van de militie, gelijck se kan verseeckert sijn, dat ick
en den heer van Asperen doen sullen, doch wel ooverleit; soo heeft men het niet
anders durven maecken, om die van Hollandt niet te seer voor het hooft te stooten
en S.H. en die militie te kordt te doen, en wass H.H. doen wel tevreden mit onse
besogne. - Sie had S.H. oock geseit, u heer vaeder iss het werck dicwils
gerecommandeert van die menagie, dien wilde dahr niet aff hooren, maer doen
wass het noch in oorloch, mahr nu iss het vrede, soo kundt ghij soosehr dahr niet
tegens wesen; ghij hebt oock sooveul credijt niet als S.H. saliger. - Dat werck van
Dordt aengaende Beveren wass H.H. niet wel tevreden en vreest dat Beveren nu
bij Bicker en de andere heren van de steden heel quaede offitiën sal doen en sal
alle de steden doen om sich dencken, als men haer soo wil tracteren, en iss te
vresen dat se eens quaede resolutie mochten nehmen oover de raetsbestelling,
omdat se heel jaloux sijn van haer credijt en respect in de steden; S.H. heeft acht
gecosen die heel tegens Beverens opinie sijn, soodat hij dit jaer gantz niet
geaccomodeert iss in sijn stadt. H.H. beklaechde Beveren, wandt hij haer seer
goeden vrundt, en wost sie all wat in de Staten-General en die Staten van Hollandt
en in die [261] stadt Dordt geresolveert wierdt. - S.H. woud dahrom den 15/25 weder
hier sijn om de raetsbestelling van Dort. Die van Dort hebben sich sehr gehaest en
meinden niet dat S.H. hier wass, en schickten het aen dien Hoghen Raedt, om S.H.
voor te komen, doch S.H. wass al gearriveert. Die papen meinden laestemahl, dat
Raetsfelt nae Amsterdam soudt gaen op de bruloft, en doen gaven se oock veul
requesten in, om die in sijn absentie door te krigen, doch hij bleeff expres, en wahren
sie soo bedrogen als die van Dort. - Een onderdaen treckende den deghen tegen
sijn coninck, moet de schey wechwerpen, wandt hij hem niet kan trauwen en sijn
hooft verseeckert sijn.
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20/30 vrijdach in den Raedt geweest, geschreven. - Wijnbergen, Kuyn bij mij gegeten
147
en graff Fritz; Kuyn iss niet wel tevreden mit het vergeven van Rijnberck . - De
heer van Asperen seyde dat S.H. onse besoigne niet wel aenstaet aengaende de
mesnage, en vreest, als hij veul wil veranderen, dat hij die van Hollandt sal
schocqueren, doen sich en de officiren te kort, te meer als Beveren, Berendrecht
geoffenceert sijn. Ick sach S.H. op H.H. hoff en vond hem noch niet geinclineert tot
ons project, wold daer noch wat in veranderen. - Ick sprack lang mit madamoisel
van allerhande dingen, en wass heel lustich en beleeft. - Ick adt tehuys mit Kuyn,
die mij van d'olde dingen pratede, wost niet nuys. - Ick ginck op H.H. hoff en sprack
mit haer, maer in 't generael; ick seyde haer, dat ick nae Duytzlandt [262] woud
gaen toekomende jaer, 'twelck sie niet goedtvond, seyde ick deed het uyt
hooveerdicheit, om te toonen dat ick oock landt had, en wass H.H. wel gesint. - Sie
seyde mij, dat se lang gesproocken had mit luyden uyt Zelandt. - Mit vrau Varyck
gepraet, die mij riedt te trauwen en H.H. daervan te spreecken, doch ick had der
gheen lust toe en wolde het noch niet doen, woud eerst nae Duytzlandt gaen. Amsterdam heeft 24 tonne gautz inkomen door de consumptie en 3 tonne gautz
van hooftgelt, geeft het derdepaert van heel Hollandt en mehr als Vrieslandt, welcke
macht te groot iss en te formidabel, en wass beter dat die gedeelt wass; als
Amsterdam en Noort-Hollandt bijeen sijn, soo regeren se heel Hollandt. Verleden
saterdach den 14/24 iss den vrede in Duytzlandt geteyckent en den 15/25 sondachs
gepubliceert en geproclameert door trommel, canon, trompetten en musquetten,
een groote segen, genaede van Godt de Heere.
21/31 saterdach iss de heer Wijnbergen bij mij geweest, heeft mij gesecht hoe
S.H. hem vanselfs het gouvernement van Sluys gaff, sonder dat hij het gevraecht
soud hebben, denckende niet dat hij het krijgen soude, al vraechde hij het, en daerom
iss hij des te mehr aen S.H. verobligeert. - Hij sprack mij oock van dat werck van
Gronningen en wat dat S.H. daervoor moite had genomen en de heeren ten dienste
148
gestaen . - Ick ginck bij S.H., die mij toestonde dat ick van hem versocht voor
Herema, sprack mij van sijn [263] reiss nae Dieren, seyde ick soud mitgaen en wass
heel beleeft. - Prins de Galiss kreech de kinderpocken, seyde S.H. - De heeren Wit,
Berendrecht, Ruisch gingen nae mij bij S.H., om hem te versoecken die nominatie
149
te veranderen, doch S.H. wolde het niet doen, te Dort . - Ick ginck in den Raedt. Ginck bij H.H. om half twaelf, wass heel wel ontfangen; ick ginck haer huys besien.
- Ick adt mit H.H., bleef den heelen dach bij H.H., adt dess avontz wedrom daer; ick
lass voor haer wel twe uir in dat boeck [van] S.H. tot het jaer '27 van '21 aff, een
fray boeck, schrijft cort en bondich, onder anderen hoe mijn heer vader eens te
vroech opbrack aen den Rijn voor den marquys Spinola. - H.H. Iiet mij die brieven
sien die S.H. aen H.H. heeft geschreven in 't vriën en geduyrende het hauwelijck,
in vier boecken bijeen gebonden, van het jaer '21 tot '46, en heeft H.H. alle de
150
brieven noch, noit één verbrandt, hetwelck wel raer
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iss, en ick gelooff niet dat men dat bij één vrau in de werelt soud vinden. - Dess
avontz praetede H.H. en seyde tweemael, dat de heer prins Mauritz saeliger een
testament had gemaeckt; in 't eerste, seyde H.H., daer prins Mauritz spreeckt van
Beverweert en sijn broeder [Willem van Nassau], noemende se beyde mijne natuirlijck
soonen. - In 't ander, seyde H.H., uyt haet van graff Jan [VII] van Nassau, die qualijck
van prins Mauritz en sijn moeder [Anna van Saksen] had gesproocken (twiefelende
off hij echte wass een soon van prins Wilhelm) had hij het testement tot sijn naedeel
gemaeckt en tot onss faveur. Alsoo heeft H.H. bekendt en toegestaen, dat prins
Mauritz saeliger een testament had gemaeckt, ergo moet er een testament wesen,
151
'twelck sich t'ziender tijt moet wijsen en oopenbahren . - H.H. ginck om tien uir te
bed, en gaff ick die princessjes peeren, en nam Lessal selfs eenen, dat mij seer
verwonderde, sijnde het niet ahn haer gewendt soo vrie [264] tegens mij te sijn,
'twelck goedt iss, en moet ick dat mit souticheit mesnageren, ofte het noch eens te
passe quam. - Ick sach mamoiselle Maria haer cabinet.
22 october/1 november sondach. Graff Hendrick quam om 7 uir bij mij, seyde dat
hij mit den vreede 15.000 gulden verloor door het Landt van Waes en anders. Seyd om Sluys niet gesproocken te hebben. - S.H. seid mij in 't ingaen in de kerck
mijn peerden nae Rinckum te seinden. - Oock wat Wit, Berendrecht, Ruisch ahn
S.H. begeert hadden. - De heer van Asperen seyde daer waeren vijf tegens Beveren
ingekomen, en soud Beveren mit al sijn volck nu onder komen; sie sijn seer bedroeft
en gealtereert, doch de gemeinte te Dort iss het nae haer sinne. - S.H. in de kerck,
ick oock. - Ick adt tehuys mit graff Hendrick, Kuyn, Lanoy. - En wass weder in de
kerck. - Mijn peerden nae Renckum geschickt. - De Wit wass in de Staeten-General
als buyten sinnen en wost hij niet wat hij deed. - Heer Haeren seyde mij, dat S.H.
door Wimmenum begeert had vermeerdering van tractement, omdat S.H. te zee en
te landt alle buyten verliest. - Ick schreef tot 6 uir, ginck op 't hoff, pratede mit de
mamoiselles. S.H. seyd mij te acht uir bij hem te komen en dat hij morgen soud in
den Raedt gaen en vertrecken. - Ick adt bij de heer Haeren, gaff Pijcke een brief,
en wass den engel seer beleeft tegens mij. - Ick ginck op het hoff van H.H., daer
Schoonburg wass; ick sprack mit de princessjes en de grevin van Dona.

[265]
Crafts had geseit dat de coningen van Vranckrijck en Engelandt altemitz geen eeten
hadden en kosten voor 2 à drie uir geen spijs krigen. - H.H. wass niet wel tevreden,
dat ick mit S.H. ginck, seyde dat se soo alleen soude sijn en had liever gehadt dat
152
ick niet wass gegaen, doch ick moet den baes oock opwachten, off hij mocht quaet
op mij worden off tegentheit in mij krigen, 'twelck dan een groot ongeluck voor mij
soud sijn, wandt nu mach hij mij wel lijden en wil hebben, dat ick altijt sal bij hem
sijn. - Ick gaff Kuyn een schilderi.
23 october/2 november maendach heb ick bij de heer Vett geweest, die heel
beleeft wass en cyvijl, verseeckerde mij van sijn gunst en hulp. Sprack lang van de
trafyc
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tuschen Hollandt en Zelandt en hoe de provintiën, steden en ingesetenen een ieder
haer eigen profijt sochten, 'twelck een oorsaeck soude sijn van haer onderganck;
hij wass heel voor de militie, als het scheen. - Ick wass bij S.H., die mij heel lang
sprack van de mesnage en liet mij sien, 'tgene Keiser aen hem had geschreven
diesaengaende, en wass S.H. heel cyvijl en beleeft, vraechde nae Pijcke, liet mij
een brief sijn van een Engelse dame, hoe hij in de moeders caemer het eens gedaen
had. - S.H. quam in den Raedt, daer al wat wierdt verandert van onse besoigne van
mesnage, en gelooft dat S.H. al te veul heeft gestelt voor de plaetz van general van
artilleri. - Ick adt thuys mit veul officiren, graff Hendrick, graff Fritz, Wijnbergen.
Spaen vertelde, hoe den lantgraf Fritz [van Hessen-Eschwege] soo [266] plondert
en soo vreet iss, Talmont hooveerdich, den graff van Waldeck den hoet aff, Talmont
en den landtgraf dien op. - Ick wass den heelen dach tehuys, sach mijn reeckening,
adt alleen. - Ick ginck op H.H. hoff, pratede tot half elf mit graff Hendrick en den
Rijngraff, en wass vrolijck. - Ick gaf mademoiselle Henriette peren.
24 october/3 november dingdach is een man uyt het landt van Lutzemburch hier
geweest. - Twe edelluyden van de Omlanden, een Leuwen ende een Aldringa, sijn
bij mij geweest om dieselfde questie die de heer Coenders voorbrocht. - Ick ginck
in den Raedt, dahr S.H. quam, en wierdt op mijn versoeck het tractement van general
van de artilleri affgeset en vermindert. - S.H. seyde mij, dat hij leeders, pruycken,
lehren had om te gebruycken en een heele kast vol pistolen. - Ick adt tehuys mit
Noortwijck, Feren, Stein Caleveltz, die mij seyden hoe S.H. de heren licht kost
gewinnen, als hij wat moite wold doen, sijn cyvijl, affabel en trecken se ahn sich,
'twelck goedt voor hemselfs soud sijn en oock voor de militie, doch het iss te
beklaegen, hij doet het niet en mach sijn plesiren soo veul niet affschaffen. - Ferens,
Eerentruyter, Sijl, Polman en de andere hooftofficiren sullen mit op de staet van
oorloch gestelt worden. - Ick ginck bij juffer Grandperyn, die mij niet genoech kost
seggen, hoesehr H.H. mij estimeerde, [267] en meinde dat ick Lessal wel soud
krigen, als ick erom sprack, doch als dat niet gaen wold, soo riet sie mij tot die andere
153
France en seide dat se gheen beter hauwelijck wost in vierderley plaetzen. Sie
meinde Lessal mocht mij nu beter lieden en sprack dicwils van mij en mit beter
fatzoen als voor desen; doen verachte se mij altijt en wass spijtich. Sij sal eens op
contschap gaen bij juffer Landas en Zevenaer. - Ick schreef en ginck eten bij de
heer Haeren, gaff Pijcke een brieff, en wass heel cyvijl en beleeft. - Ick ginck op het
hoff; Lessal wass heel cyvijl en beleeft, sprack veul mit mij. - H.H. sprack mij van
dat werck van Dort, hetwelcke sie niet approbeerde en vreesde oock, dat het
verandering soud geven en doen quaet in de Staeten van Hollandt bij Bicker, Keiser
en die luyden. - H.H. vertelde mij, hoe sie de lyden kan uythooren, geven haer eerst
gelijck en staen haer opinie toe; dahrnae soo bejegent sie die mit redenen en
circumstantiën en heeft Keiser, Bicker, Ruysch soo op haer sijde gebrocht, en iss
dat de beste wijse, wandt valt gij se in 't eerst tegen, soo worden se opstinaet en
krigen quaede opinie van u, maer geeft eerst toe, sal men het volck hier in 't landt
licht gewinnen, die goedt van natuir sijn en cyvijl en willen mit soeticheit geleit worden.
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[268]
H.H. iss adroit en heeft goedt verstandt; den predicant van Zeelandt en noch andere
die hebben haer weder veul quaetz van Tibaut geseit, hoe hij soo qualijck van S.H.
spreeckt en soo stout iss, willende die steden als Vlissingen en andere uyt die
regirung werpen en nemen S.H. de stem als premier noble, 'twelck sie Tibault selfs
seyde en verseeckerde, dat sie het niet lijden sol, mahr haer recht meinteneren.
25 october/4 november woensdach heb ick geschreven; de heer Andla bij mij
geweest. - Dechands wenste, dat S.H. beter ordre stelde op de saecken in 't huys,
want hij sich rouineert, en niemant wort betaelt. - In de regering verliest hij oock sijn
credijt, soodat het een begin is van dess huys onderganck, 'twelck te beklaegen is.
- Asperen seid mij op het hoff, dat S.H. al het werck soud verderven wat den Raedt
gebesoigneert had, omdat hij alletijt daer yet bij wil doen, hetwelck die van Hollandt
niet sullen lijden en sich niet ooverstemmen laeten van de andere provintiën. S.H.
wil geen raedt volgen en, als men hem yet wil seggen, soo wordt hij quaet en seit,
ick sal het wel maecken, ghij verstaet het niet, en gaet dermit deur. Somerdijck woud
noch twe peerden voor de coronels hebben, dat den Raedt niet goetvond, en hebben
Ferens, Eerentruyter weder affgeset op het tractement. - De heer Lucas seyde mij,
hoe Tibault soo wonderlijck wass, soo lichtveerdich en dat hij hem wel twintichmael
belooft had in de Oostijnsche Compani te [269] brengen, doch dat hij het noit gedaen
had en wass niet te betrauwen; hij woud Knuyt geern daeruyt hebben en in sijn
plaetz wesen. - Ick adt mit S.H., die vrolijck wass. - Ick pratede mit Armaveille en
stelde mij aen, off ick meer lust had tot Vransche als Oranje, om hem te amuseren,
seggende datter geen advantage bij wass te verwachten om desen toestand, oock
omdat men wel ordre sal stellen tot erven op de manir van de coningen, en dan
wass het doch tevergeefs. Hij wass van mijn opinie en riedt mij tot de Vransche en
wass daertoe geneicht en sal 't helpen drieven. - Wij gingen bij vrau Ferens, Marlot,
Poelgeest, saegen S.H. kaetsen. - Armaveille seyde dat Somersdijck had hem
gesecht, S.H. neemt nu de rechte metode aen om te regeren, menende dat werck
van Dort en Haerlem, mit Beveren te onderdrucken en De Wael, maer ick oordeel
heel contrari, wandt al die vrunden van Beveren, Bicker, Keiser, Stellingwerf en
meer andere, die sullen sich complotteren tegens S.H. en sullen hem onderdrucken,
en sal Beveren mischien doch booven blieven, wandt van die 5 off ses sal hij wel
iemantz trecken en als hij dat doet, soo kan hij in die 8 die 12 stemmen hebben,
veul uytrichten, behalven den olden raedt, daer hij veul credijtz heeft en die oock
daerin stempt; ick vrees voor een groot ongeluck en beroerte, en die hem dat raedt,
iss sijn vrundt niet, en sal het de militie te kort doen op dese vergadering, denckt
mij daerbij, N.B.

[270]
De heer Noordtwijck seyde oock dat Somerdijck ongelijck had, wandt hij sich selfs
en S.H. te kort deedt; hij iss op Dort gebeten, omdat sij hem voor desen wilden ter
reede stellen oover het werck van de vrede, omdat hij daer soo tegens was, maer
hij hoordt S.H. om dat particulir werck niet ten quaetsten te raeden en in ongeluck
te brengen daerdoor en alle eerlijcke lyden. - Ick adt alleen. - Ginck op H.H. hoff,
dahr S.H. wass; ick sprack doen mit Lessal, en de freulens waeren vrolijck en
prateden lustich, raillerie en waeren beleeft; lass. - Naedat S.H. wech wass, sprack
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seggen. - H.H. sprack van S.H. leeven, dat hij de affairen geen tijt gaff en sich te
kort deed; hij gaff gheen audiëntie en deed sich en die officiren te kort en al die aen
hem dependeerde. - H.H. sprack oock van mijn reiss van Duytzlandt en sach die
niet geern, riedt mij dien aff en brocht veul obstaeckelen voor. H.H. sprack van
Tibault, Knuyt en wat ehr haer daer wass geschiet, hoe Tibault S.H. soo verachte
en S.H. sich voor dien man moet voorsien, en wass mit dat werck van Dort, Haerlem
oock niet tevreden en dat om Beverens wil, die H.H. seer estimeert.
26 october/5 november donderdach. Mijn koetz heeft woensdach aen het veer
en pondt bij Leyden op S.H. gewacht. - Ick ginck om tien uir op 't hoff; S.H. seyde
mij, dat hij strackx vertrock en dat wij hem te seuven uir te Leyerdorp souden vinden;
hij ginck nae Teillingen.

[271]
154

Ick ginck in den Raedt van Staedt en deedt graff Fritz sijn saeck aff . Ick ginck bij
graff Fritz vrau en ginck mit haer bij H.H., adt daer dess middachs; H.H. wass heel
cyvijl en beleeft, sie vertelde hoe dat sie oorsaeck wass dat Pau last kreech om in
155
Vranckrijck te blieven, die een groot viant van S.H. wass, en dieselfde menéen
van Bernevelt; die heer van Somerdijck quam het H.H. seggen; H.H. deed het door
een van de Gecommitteerde Raeden, maeckende Pau sijn persoon necessair in
Vranckrijck om de handeling tuschen dit landt en die kroone Vranckrijck. - S.H.
schreef oock aen den cardinal [De Richelieu] Pau soo rass niet uyt Vranckrijck te
laeten gaen, en ondertuschen wierdt een ander raedtpensionnaris, de heer Katz,
en nu staet het derop, dat Pau weder raedtpensionnaeris sal worden; soo kan men
dencken, wat hij tegens desen prins sal doen, die sooveul credijt niet heeft als sijn
heer vaeder, die oock op die saeck soo niet lett; H.H. sprack seer van S.H. meriten,
deuchden, perfectiën, sijn vromicheit, oprechticheit, eergiericheit, niet
eigenbaetsuchtich, daer niemantz niet tegens seyde; ick bleef daer tot drie uir. - Ick
ginck bij de heer Haeren, nam affgescheit van Sophijcken. - Ick ginck in het schip
van Leyden, quam te seuven uir in die stadt, vond den heer Somersdijck, [272]
Schoonberg, adt mit haer, waeren vrolijck, gingen te negen uir t'scheep en voeren
nae Uytrecht, alwaer wij ten één uir quaemen; ick sliep, ick lass en passeerde mijn
tijt passelijck.
27 october/6 november vrijdach aeten Somerdijck en Schoonberg, ick weder tot
Utert, hebbende tot twe uir S.H. gewacht, waeren vrolijck; Renes, Amerongen,
Kyrpatrix quaemen bij onss praeten. - Daernae wandelde ick wel anderhalf uir mit
Somerdijck, die mij verhaelde S.H. discours mit H.H. wegen die schulden, hoe sie
hem alletijt monsieur hietede en hoe S.H. seyd, mijn huys iss noch soo niet
gerouwieneert; als ick IJselsten vercoop, soo iss het ten meestendeel geredt; hij
vraecht er niet nae, hij soude niet lang leven, geen kinder hebben, en dan souden
sijn susters het al hebben, en wahren soo in een groot discours. S.H. seyd hij woud
altijt tweehondertduysent gulden hebben tot sijn menu, plesir. Dahrnae spraecken
wie van dat werck van Dort; seyd S.H. had wel gedaen om haer de vrees in te
jaegen, want misluck het dit jaer, soo sal S.H. toekomende jaer doch alles kunnen
ranverseeren, want S.H. heeft haer verleden jaer
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soo gebeneficieert, en in plaetz van danckbaerheit soo iss Dort alletijt recht tegens
S.H. advijs en de ridderschap, en harangueert Ruisch den pensionariss lustich
tegens hem aen, en seyde Somerdijck, sie kunnen [273] hem die raetsbestelling
nu niet ontnemen, wandt hij al in possessie iss, 'twelck veul iss en een groote saeck.
Somerdijck seyde, dat sal andere steden oock achterdencken geven om sooseer
tegens S.H. sentiment en menung te gaen; hij seyde oock, dat Wit, Berendrecht,
Ruisch bij S.H. wahren geweest en dat Berch daer iss, die op alless goede ordre
156
sal stellen, om sijn vrunden bijeen te holden, 'twelck een rijck man iss en een gauw
man. - Beveren heeft twe van sijn vianden schepen gemaeckt, om haer uyt den
ouden raedt te krigen en omdat se niet tegens hem kosten stemmen, als men
burgemeesters maeckt. - Wij speulden daernae wat mit Schoonberch, aeten
tezaemen tot tien uir en gingen slaepen. S.H. quam te twalf uir te Uytert, hebbende
donderdach H.H. gesien en in de Commedie geweest, vriedachs 's morgens audiëntie
gegeven in Den Haech ahn heren en officiren.
28 october/7 november saeterdach quam Somersdijck bij mij om negen uir en
vertelde hij mij, hoe sijn vaeder in credijt wass geweest bij Hendrick de IV, hoe hij
dicwils mit hem had geweest, als hij bij sijne matressen ginck, en dat se allebeyde
verkleet waeren, de heer van Somerdijck den edelman en de coninck als sijn knecht;
den prins van Condé wierdt het gewaer, belettede sijn vrau bij den coninck te gaen,
en heeft hij dicwils mit hem soo geweest, en dan song den coninck psalmen op den
wech; hij seyde oock hoe de belle Gabrielle [d'Estrées] [274] omquam en hoe den
coninck soo bedroeft wass, die geresolveert wass haer te trauwen, dat Vendosme
157
des conincks soon niet wass, maer een edelmans soon, dat den prins van...
saeliger de soon wass van een esquier en elf maenden nae sijn vaeders doot
geboren. - Hij seyde oock, hoe S.H. sooseer had gesien op de waepens en dat die
quartiren niet genoech waeren gedeelt off geteeckent van den ritmeester Nassau
saliger, die wel vijf off ses witte balckjens in het waepen kreech, van onder, van
booven en ter sijden. - De heeren van Utrecht quaemen bij S.H., de gedeputeerden.
- S.H. adt te Utrecht en ginck om één uir op de caros sitten, quam te sessen te
Renckum, adt des avontz en ginck te bed.
29 october/8 november sondach adt S.H. om acht uir, om te jagen; hij reedt nae
de jacht en vertelde mij hoe hij wel 32 reisen had gedaen voor Willemine en alletijt
gesien, tweemael te bed, op 't huys en te Spae, doch degelijck geholden, niet als
kussen en eens geraeckt, doch en passant en op het lest, juffer, meit, Hendrick,
bourin, portir, verman hadden der kennis aff, 'twelck niet docht en niet secreet kost
blieven; veul geltz gekost, doch gerouwineert het Willemtje. - S.H. jaechde van
tienen tot drie, wat de peerden kosten loopen, doch hij kreech het ree niet, omdat
de hinden op twe versche voeten quaemen, een hert en een hinne, en quam S.H.
om ses uir te Dieren; ick vertelde hem van Pijcke. S.H. adt daer des avontz en ginck
vroech te bed. Somersdijck wass moede, en bleven wij tot tien uir op te lachen en
praeten. [275] H.H. had S.H. geseit 'tgene ick haer van Amsterdam had geseit, die
reise die S.H. daer dede. N.B.H.H. nietz te seggen. 30 october/9 november
maendach schreef ick den geheelen morgen, ginck in den hoff wandelen. - S.H. liet
eenighe beesten in het kleine affgeschotte parckje loopen. - Adt
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om twaelf uir, reedt sijn perck omme, dat langwerpich iss, drie uir in 't ronde; der
sijn driehondert morgen say en weylandt en genoech om 2 duysent beesten te
158
voeden; het perck iss noch niet heel gesloten; S.H. tuisde noch eenich landt mit
borgers van Doesburch en reedt dess avontz tot Beeckbergen, daer slecht logement
wass. S.H. adt daer en ginck te bed.
31/10 dingsdach hebben wie lang gelegen, omdat het heel quaet weder wass mit
regen en windt, sneew, en seyd de heer van Somerdijck dat S.H. noch voor
hondertduysent gulden had bij dat goet van Dieren gekoft en dat het hem bie de
drie tonnen goutz stond en mit het perck en het gebau wel bij die 400 duysent gulden
en, als hij sijn sinne volcht mit bauwen, sal hem het huys wel 2 miljoen kosten. Saint-Ravy den jaegher heeft 10 duysent gulden dess jaers, daervoor onderhout
hij 60 honden, 12 peerden, 2 pyckeers, 3 jonges bij de honden, 2 knechts en heeft
goede saeck, soodat die jacht S.H. wel 20 duysent gulden dess jaers kosten.

[276]
Schoonberch seyde S.H. had 700 duysent gulden inkomen en 3 miljoen schulden;
als hij soo voortgaet, sal hij sijn huys rouyneren, en wat men hem seit, hij acht het
niet en vaertalletijt voort. - Ick sprack mit Ellersich, die mij sprack van Sonyus en
159
van dat werck , had bij hem gelogeert. S.H. van hem gesproocken, oock sijn neef
tot predijckant te Lingen gepromoveert. - Hij seyd mij, dat S.H. in Noordt-Hollandt
weinich te seggen had in de steden, en daerom iss Keiser en Stellingwerf soo stout
tegens S.H.; in de andere steden heeft hij wat mehr te seggen, behalven te
Amsterdam, dahr S.H. de titteltjes volcht van die magistraet; te Dort iss het voor
desen oock soo geweest, doch S.H. heeft het ditmahl verandert, en wost hij noch
niet, hoe het wass affgelopen. Hij verseeckerde mij van S.H. genegentheit en
beklaechde het gepasseerde van S.H. saliger. - Desen heelen naemiddach sliep
S.H.; wie speulden, en ick verloor mijn gelt. - S.H. ginck nae den eeten weder slaepen
en heeft alsoo bij de vijff- off sesentwintich uir geslaepen. - Het was het slimste
weder dat ick noch oyt gesien heb.

[281]
November 30 daeghen.
1/11 november woensdach ginck S.H. om negen uir eeten, om tien uir op de jacht
en jaechde een hert, 'twelck nae vier uir loopens wiert gevangen. S.H. bleef der
meest bij; Buat stack het mit den deghen doot. Somerdijck, Dechands en ick, wij
mosten mit onse peerden achterblieven. - S.H. quam te vijff uiren weder tehuys, en
wierdt het hert wel 3 uir van Beeckbergen gevangen. - S.H. adt te vijff uir en ginck
weder vroech te bed. - Dechand iss jaloux van Saint-Ravy en mach hem niet lieden.
Ick gelooff oock van Schoonberch.
2/12 donderdach heeft S.H. om tien uir ombeten en daernae nae de jacht gereden,
een hert gejaecht en het nae drie uiren loopens gevangen; het wass eens anderhalf
uir verlooren in 't waeter, doch op 't lest wierdt het opgedaen door Patimo; Pitman
stack het, wie waeren all daerbij als het gevangen wierdt. - S.H. quam om 5 uir
158
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op dess avontz. - Ick kreech brieven en ginck seuven uir nae huys, om die te leesen,
en ginck vroech te bedde. - 's Nachts wierde Somerdijck en ick wacker en pratede
tot drie uir; hij vertelde mij, hoe hij [282] van Andree meit verstaen had, dat sijn vrau
[Saepck van Vervou] testament had gemaeckt en, soo sij meinde, aen den raetsheer
Ockinga en sijn huysvrau. - Hij meinde oock, dat juffer Haeren een goedt hauwelijck
soud doen aen Vosbergen en dat hij goede middelen had; de moeder wass rijck,
160
had sestienduysent gulden des jaers gehadt mit percijl en dat lang beseten en
veul geprofiteert.
3/13 november vrijdach heeft S.H. laet uytgereden wandelen mit die kleine swarte
honden, doch niet gewandelt. - S.H. vertelde mij van mevrau Borneval en de stal,
twe-, driemael. - Van Lot, Wilemine, van 30 mille ahn iemantz in Den Haech
gepresenteert te hebben, oock 15 mille, doch niet geopteneert, eens mit de koetz
nae Honselerdijck iemantz gevoert te willen hebben, doch het misluckte; Buat bij
Lot gebruyckt, die het de man alless wedrom seyde en daerom seer jaeloux; hij had
noch veul brieven bewaert in een gouden doos, die de princess-royal haest had
gevonden, laetende sijn schrijftuich in haer caemer mit de sleutel daerin. - S.H. wil
dingsdachavontz in Den Haech wesen, daer ick heel blij om bin. - S.H. seyd dat hij
veul versuimt had mit die reisen van Culemburch in het begin, omdat hij nievers op
docht als daerop, dat hij alles soud gegeven hebben om daertoe te geraecken, maer
als hij het eens oft twemahl gedaen, dan acht hij het niet meer en heeft de
verandering lief. - S.H. adt dess middachs en ginck naer den eeten te bed; wij
speulden, en ick ginck naer huys schrieven aen Pijcke.

[283]
Dess avontz adt S.H. wedrom, doch laet en pratede hij mit Somersdijck en mij tot
161
elf uir van den oorloch, van de armyniaenerie .
4/14 saterdach. Desen nach mit Somersdijck gepraet, die mij seyde S.H. woud
maer driemael in de Comedie gaen en alletijt tweemahl dess sonnendaechs in de
kerck. - S.H. wil niet meer kaetsen, niet meer de post rijden, niet meer staende doen
etc. - Somersdijck seyde mij, dat weinich nae de doot van Bernevelt soo veranderde
Amsterdam van regenten, en wierden de armyniaenen meester en dat door de
jalousie van burgemeester Pau en burgemeester Hoon, die elck wolden het
schoutampt hebben van de stadt; Hoon viel daerom de armyniaenen bij, ende
quaemen drie te sterven van die van de gereformeerden, en anderen wahren apsent;
soo quaemen die armyniaenen booven en de Bickers in de regering, die het nu heel
aen de handt hebben en onder sich een resolutie genomen, niemantz meer aen te
nehmen die te nachtmahl gaet mit onss off die recht gereformeert iss, soodat die
stadt heel libertijns sal worden. - S.H. heeft voor eenighe jaeren versuymt die stadt
niet nae sijne debvotie te krigen, doe 40 duysent borgers een request geteeckent
ahn S.H. saliger presenteerden; S.H. viel de magistraet bij, die hem nu heel tegens
sijn en in alless sijn respect en autoriteit disputeren, 'twelck sie in die tijt heel anders
162
belooffden . S.H. deedt twaelff compagniën in de stadt, meinteneerde die
magistraet, die hem bedrooch.
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[284]
Hij beklaechde dat S.H. niet affabel wass en de lyden niet genoech karesseerde,
'twelck sie heel quaelijck nahmen. - S.H. ginck vroech eeten, voer mit de coetz nae
Hooghesuirsche Bosch, deed een hert op en nae vier uir loopens kreech hij het en
quam te half vijf wedrom tehuys, ginck slaepen en stond te 7 uir weder op; wij
speulden ondertuschen. S.H. wil sijn kaeross affschaffen, dat hem 20 duysent gulden
kost, en koopen alle jaer 15 off 16 Engelse peerden voor de jacht.
5/15 november sondach iss S.H. om elf uir op de koetz gaen sitten en voer naer
Dieren, adt daer en nae den eeten ginck hij slaepen. - In de koetz had hij eerst vuille
discoursen mit Sommerdijck, daerna politique van Vranckrijck, van Van der Mijlens
ambassade, van Venetiën, van de armyniaenerie. - Ick reedt in het bosch alleen
wandelen, onderhielt mijne gedachten. - Welderen socht mij, doch ick wold niet bij
hem sijn en ontreet hem. - Dahrnae vertelde hij mij, hoe het te Nimmegen stond,
noch twiefelachtich, en had de stadt consultatiën genomen oover dat werck bij
163
rechtsgeleerden , oover S.H. recht en haer recht. - S.H. adt niet, pratede naer den
eeten.
6/16 maendach schreef ick totdat men aen taefel ginck. - S.H. adt te elf uir; veul
officieren quaemen daer, Broeckhuysen sprack van de compani van Bax. - De heer
van Middachten sprack S.H. aen en wisselde 50 morgen boschlandt mit hem, dat
buyten het parck lach. - S.H. reedt tot Renckum, vond daer de koetz en quam te
negen uir te Utert. S.H. heeft van alle nachten die hij te Utrecht logeert 300 gulden
van de Staeten; [285] in de koetz had hij weder lustige discoursen. - S.H. adt strackx
en ginck te bed; ick kreech tijding dat Pijcke verlooft wass voorleden vrijdach mit
Vosbergen, den 2/12 october.
164
7/17 dingsdach reedt S.H. te seuven uir uyt Utert en quam te één uir in Den
Haech, ten deelen mit koetsen; ick reedt alletijt te peerdt en had te elf uir kunnen in
Den Haech wesen. - Ick brocht de heer Somersdijck tehuys en pratede mit sijn
moeder [Petronella Borre]. - Ick ontklede mij en ginck om ses uir te hoof, adt mit
H.H. des avontz, die niet wel tevreden wass mit het werck van Dort en beklaechde
Beveren, seyd S.H. had ongelijck en soud sich qualijck daervan vinden, wandt
Beveren soude continueren, en soud hem een groot affront sijn, als hij voor de twe
off drie jaer wierdt uytgeset. - S.H. quam bij H.H., en ick praetede mit de princessen.
8/18 woensdach bleeff ick den heelen dach tehuys tot vijff uir; de heer Haeren
wass bij mij, André, Donia, die mij van het presidentschap sprack en wilde presideren,
doch ick seyde hem dat het hem niet toestonde, maer aen Haeren. - Ick ginck bij
de heer Haeren, wenste sijn dochter, hem en de vrau geluck mit de bruit; Pijcke
wass vrientlijck als voor desen, ontfing die brief en wass soo beleeft als voor desen;
165
ick gaff haer mijn rinck en ziefer . - Ick sach Kuyn, ginck bij H.H. en adt mit de heer
Haeren, bleef daer tot elf uir en wahren vrolijck.
9/19 donderdach ben ick bij S.H. geweest, die mij aen den preses sal
recommanderen om mijn als general van de artilleri te voorstellen bij Haer
Hoochmogende; [286] nae
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ick merkte, wil hij die van Dort noch mehr te lief en sal Beveren soecken onder te
brengen, die hij meint ditmael geen noot heeft. - Die van Ooverijssel heeft hij gesocht,
omdat se de militie soo hart vallen, sal hij haer gheen compagniën tot guarnisoen
geven, maer die sie noch hebben, sal hij van haer doen en dahrom wacht hij soo
lang om Haeren compani nae Campen te verleggen. - Ick ginck in den Raedt; de
heer van Asperen seyde mij, dat Wit tegens hem beklaecht had hetgene S.H. tegens
haer had gedaen, klaechde oover Musch en als het soo gaen solde, mosten sie in
toekomende andere ordre dahrin stellen. Berendrecht klaech oock, doch gaet
beleefder. - Ick adt alleen. - Heer Haeren seyde mij, dat alle heeren wel gesint
wahren om te resolveren, doch Hollandt hielt het op, om haere principaelen dat voor
te dragen. - Hij wil Vosbergen spreeken van het testament [van] prins Mauritz. - De
princess van Hoensolder solde haer process gewonnen hebben maer mit twe
166
stemmen, die bekoft wahren, dahrvan den eenen doot, seit Brochum . Musch en
Ripperda hadden woorden. - Ick schreef den geheelen dach, adt alleen en ginck
nae den eeten bij H.H., die den naemiddach de heer Haeren had gesien, sprack
veul goetz van hem en had oock veul van mij gesproocken. - Sie wass heel bedroeft
om dat werck van Dort om de heer Beverens wil, vreest het sal geen goedt einde
nemen, besonder als Wit, Beveren, Berendrecht boven [287] blieven; den pensionaris
Ruisch, Keiser, Stellingwerf iss één man. - Sie raedt mij den reis nae Dietz aff.
10/20 november vrijdach ben ick geweest bij die van Haerlem, Amsterdam om
die saeck van general van de artilleri, waeren beleeft en mijn persoon
gerecommandeert, doch de Staeten van Hollandt, meinden se, solden daer niet in
treden, totdat de saeck van de mesnage wass affgedaen. - Moulert wass beleeft en
wold het strackx affdoen, doch ick versocht het noch wat op te holden, totdat men
wost waer dat die van Hollandt gelogeert waeren, om geen protestatie van haer te
krigen. - Hij seyde gehoort te hebben, dat die van Hollandt een groote reductie voor
hadden en niet solden sien op het voorstel van de heeren van den Raet en S.H.
beklaechde die van Hollandt haer lossheit en dat se soo grooten autoriteit wilden
nehmen en vraechden weinich nae de Unie meer. Klandt wass heel cyvijl en beleeft,
verseeckerde [mij] van sijne genegentheit en vertelde mij de questie tuschen die
edelen en eigenerfden. - Ick lass en adt alleen. - Ick ginck om vier uir op 't hoff en
pratede tot half acht mit Lessal. - Ick ginck om acht uir bij die van Noordt-Hollandt,
die oock seyden van de mesnagie; ick seyde haer, ick sie op het tractement niet,
alleen op de eer en chargie, dat niemantz anders mij wordt voorgetrocken; sie
verstonden dat het niemantz solde hebben als ick, en wolden het refereren [288] in
de Staeten van Hollandt. - Sie spraecken sehr van mesnagie en dat men ordre most
stellen, oock dat men die van Hollandt meer most defereren en dat die andere
provintiën van de Unie spraecken, maer dat sie die selfs niet hielden en alles tegen
Hollandt deden, 'twelck haer niet aenstonde, en geloove ick dat sie mitdertijt alle de
regering sullen willen hebben, 'twelck een quaedt einde sal geven op het lest tuschen
de provintiën. - Ick ginck avontz weder op het hoff, pratede mit Lessal; S.H. wass
dahr. 11/21 november saterdach bij die van Leyden geweest, gaeven mij beleefde
andt-
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woordt, beriepen sich op de menage en principalen. Enckhuysen desgelijcks, en
seyden dat door den vrede de haringbuisen groote vrijheit hadden en dat daerdoor
den gulden wass affgeschaft en dat haer stadt floreerde. - Tergau wass oock beleeft
en cyvijl, seyd niemantz quam in recomendatie als ick. - André wass bij mij, seyde
mij 'tselfde mij was wedervaeren. - Ick wass bij graff Hendrick, die mij seide dat hij
een huys van den graff van Stirum meindt te krigen en dat hij in de regering der
graefschap Sutphen hoopt te komen; die questiën tuschen den graf van Stirum en
sijn suster en neven. - S.H. had gesecht hij had geen gelt en veul schulden en
wasser qualijck aen, hij soud gheen kinder krigen, leven niet lang, daerom wold hij
alles verdoen, vercoopen en versetten en beletten, dat den courvorst het niet kreech,
oock dat wij onder malckander niet onneens wierden. - Graff Hendrick wil ander
dienst soecken en wordt versocht van den Pool en Venetiaen.

[289]
Ick wass in den Raedt van Staet. - Ick adt alleen. - De heer Haeren wass bij mij,
seyde mij hoe H.H. soo wel van mij had gesproocken. - De heer André vertelde mij
sijn wedervaeren mit die van Leyden, Haerlem, Bicker. - De heer Haeren seyde hoe
Wit oover Musch wass uytgevallen weghen de verandering van de magistraet van
Dort en seyde wil S.H. die wech in, soo moeten wie ander ordre stellen. - Ick kreech
een brieff van Pijcke en ginck bij haer praeten, en wass heel cyvijl en beleeft; haer
broeder had questie gehadt. - Ick ginck nae den eeten bij H.H., die heel bedroeft
wass oover dat werck van Dort en beklaechde Beveren, vreesde dat hij opinie soud
hebben, dat sie kennisse daeraff had gehadt. - Sie seyd dat veul heren haer oock
geseit hadden S.H. had qualijck gedaen, en het soude hem berauwen, en beginnen
die van Hollandt te mumpelen van een instructie te maecken, dahr S.H. niet sal
tegen kunnen doen, want hij heeft gheen militie, en de Gecommitteerde Raeden
hebben ghen credijt off gesach om yet te beletten in de steden. - H.H. seyde hoe
het ginck hier te lande, sie wolde alletijt aen de sterckste parthie blieven en hauden
het mit die die booven laghen; sie vreesde men solde onss eens alle noch
167
wechjaeghen, en daerbij seyde se dat... . - Sie seyd mij in 't wechgaen sie most
noch eens mit mij praeten in 't particulier van den praetert Sommersdijck; sie had
Musch de wahrheit sehr gesecht, die een swaegher te Dort in de regering heeft en
daerom sich soo mit de regering moit.
12/22 november sondach in de kerck geweest twemahl, in den Raet van Staet,
en sal Brassart gaen om de Staeten van Hollandt voor te draeghen, dat de pointen
van de mesnagie noch niet wahren affgedaen, wass Zeelandt en Utrecht oorsaeck
168
van, hebbende haer stucken noch niet ingelevert . - De heer Asperen seyde mij,
dat Beveren wass burgemeester gebleven, en wahren die acht die S.H. gestelt had,
gantz tegen haer gegaen in 't kiesen; de rest sal hij hem hier naest seggen, en meint
Asperen dat Musch niet alleen, maer oock Somersdijck dat werck drieven. - Dit
volck van Den Haghe spreeckt heel quaelijck van de Engelsen en de twe princen.
- Ick ginck op het
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Hoocheyt heeft sich oock seer gestelt tegen de intentie van Hollandt in dat stuck’.
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hoff, dahr veul lyden wahren te praeten. - Ick ginck bij Kuyn, die sieck iss. - Nae den
eeten ginck ick weder booven, en pratede H.H. tot half elf. - H.H. riedt ick solde dat
werck pousseren en ten einde brengen van general van d'artilleri, doch ick sie daer
gheen raedt toe, omdat Hollandt alletijt van de mesnage spreeckt en wil daer eerder
niet in doen, voordat het aff iss gedaen. - Vrau Varyck seyde dat H.H. seer bedroeft
wass oover het werck van Dort, beklaechde het en heeft erom gekreten twe daeghen
lanck. - S.H. nae Teylinghen.
13/23 maendach ben ick bij den heer Huygens geweest, die mij vertelde van der
Engelsen mutinatie te Breda en dat S.H. saeliger die stilde, laetende 6 à 7 hangen.
- Hij wass heel genegen tot mij in de plaetz van general van de artilleri, seyde dat
Vileers als veltmaerschalck macht had patenten te geven.

[291]
Ick wass bij Katz, die heel voor mij wass en toonde sich heel genegen, wilde de
saeck vrijdach voorbrengen en meinde het solde wel gaen, als men van het
tractement niet sprack. - Hij seyde die van Hollandt die dencken niet alleen op het
generael, om te mesnageren, maer oock voor de provintie in 't particulir en oock
alle haer middelen te beneficeren, dat se niet meer behoeven te negotiëren om haer
interessen te betaelen. - Ick ginck bij Ruisch de pensionariss, die seer beleeft wass
en verseeckerde van sijn vruntschap en dat hij die saeck wilde helpen pousseren
en bevorderen bij andere leeden. - Ick wass in den Raedt, adt tehuys. - Ick ginck
bij H.H., die mij seyde dat Musch had haer gesecht, dat hij verwondert wass dat in
den Raedt dicwils tegen S.H. aviseerde en niet van sijn opinie wass, ick most het
mit S.H. holden, off wie wahren verloren beyde, en most men Hollandt soo niet
complaseren. Ick seyd H.H., dat ick S.H. diener wass meer als iemant, maer sal ick
daer sitten en mijn advijs niet mogen seggen, soo ben ick er niet nutt, en als men
yet doet tot S.H. dienst, behoort hij het niet qualijck te vinden, wandt als S.H. soo
seer tegens Hollandt gaet, sal hij sich te kort doen, den Raedt en al de militie. Anders,
ick sal wel seggen dat swart wit iss, als het S.H. gelieft, maer ick sal hem ondienst
doen, en sie sullen mij voor een bock holden. - Ick badt H.H. te gelooven, dat ick
S.H. diener wass en dat ick daerin sal continueren, het mochte gaen hoe het wolde;
H.H. wist dat wel, twiefelde daer niet aen, beklaechde maer, dat S.H. sich liet
verleiden van Musch en andere die hem maer rieden om haer particulieren haet die
sie Beveren toedroeghen.

[292]
Ick bedanckte haer voor die eer die sij mij deed van haere genadighe advertentie.
- Bij Pau geweest, die veulerhande discoursen van de vrede had, van Vranckrijck,
sijn credijt die hij daer had gehadt. Ick ginck tehuys schrieven en mijn reeckening
naesien. - Ick bleef en adt tehuys; nae den eeten ginck ick bij H.H., pratede van de
verandering deser regering, hoe de provintiën souden scheuren, elkeen een parthie
kiesen, Hollandt mit Spanniën, de andere ses mit Vranckrijck, doch ick sustineerde
dat Spagniën, Hollandt die gansse machtichste solden gewinnen, en wie dat gewon,
sol de proy van die croonen worden; H.H. haut het mit de sterckste. - H.H. verachtede
onse militie en seide sie sold niet goetz gedaen hebben nae S.H. doot, alles sold
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en geloofde S.H. sold de viandt brusker hebben aengevallen en aengetast hebben
en daerdoor solde hij se geëstonneert hebben en verseeckert, victori bevochten en
ehr ingeleit, en pratede H.H. tot elf uir. - H.H. vertelde mij het discours van Ruisch
en wass bedroeft daeraf.
14/24 november dingsdach heb ick tot seuven uir geslaepen. Ick wass lang bij
de vrau van Donau, die mij de stauticheit van de Bickers verhaelde en haer macht
te Amsterdam. - Ick ginck mit Casembroot wandelen, die mij seyde van het huys
van Haultyn. - Ick ginck in den Raedt van Staet. - Adt thuys mit Haeren, ginck bij de
heeren van Alckmaer, die heel beleeft wahren, slechte lyden, spraecken al van
menage. - Ick wass bij die van Rotterdam, die desgelijcks soo waeren, seyden mij
dat d'Engelsche court gheen groot profijt brocht, dat de [293] staepel van Dordrecht
haer veul te kort deed, doch voeren noch passelijk wel. - Een heer van Tergau,
Beverijn genaemt, presenteerde mij sijn dienst en vruntschap en seyd mij, dat
Stellingwerf en Keiser alless costen ranverseren watter voorkompt, hoe Katz soo
slap wass in 't concluderen en daerdoor veul goede saecken ommestiet, wold mij
berichten hoe dat se adviseerden vrijdach. - Sijn vaeder wass captein geweest en
gecommandeert op Argentan; soude geerne controleur sijn in de Reeckenkaemer
van Hollandt, alwaer twe plaetzen vakant sijn, en S.H. sal uyt ses twe nomineren;
hij versocht mij sijn persoon alsdan te recomanderen bij S.H., 'twelck ick aennam
te doen. - Ick ginck bij de vrau Schoonberch, die veul geltz op interes had uytstaen
en wierdt niet betaelt, selfs van Hadamar en Dillemburch. - Ick ginck bij de vrau van
Asperen, wass niet thuys. - Bij S.H., die bij H.H. ginck en daernae in de commedie;
ick sprack mit Lessal een groot halfuir. - Ick ginck bij princess Mari; ick ginck nae
huys. - Der iss groote questie tuschen Donia en Haeren om die préceantie, en
spreeckt Donia heel qualijck en vilaein van Haeren, 'twelck gheen goedt kan doen
en gheen goedt einde kan nehmen, en gelooff Donia soude te kort komen. - Ick
ginck bij H.H., die lustich en vrolijck wass, liet onss al haer amber sien.
15/25 woensdach iss de heer Haeren bij mij geweest, klaechde mij de insolentie
van Donia, hoe hij soo gealtereert wass geweest. - Ick kreech een brief van den
graff van Megen. - Ick ginck in den Raedt, daer alless wierdt affgedaen.

[294]
Ick ginck bij de vrau van Brederod. - Broeckhuysen quam mij seggen, hoe het mit
de compani van Bax stond. - De heeren van den Raedt aeten bij mij, waeren vrolijck
en lustich. Berendrecht seyde mij hij wold S.H. wel geerne eens spreecken, om hem
voor te dragen, hoe het te Dort staet; sie sijn 27 tegens 13 in de vroetschap en
kunnen de andere ooverstemmen, den ouden raedt iss oock op haer sijde. De
gildmannen die doen de nominatie van die 24, dahr S.H. acht uyt kiest, en die acht
hebben 12 stemmen; hij protesteerde sehr S.H. diener te sijn, Beveren oock, hij
vraechde nae het burgemeesterschap niet, had goetz genoech; Beveren wass altijt
S.H. diener geweest in alle gelegentheit en dahrom van die van Hollandt in haet
gekomen, dahrom most hij uyt die commissie van Embden, en wierdt Bicker of den
heer van Swieten dahr wehr in geset; van de survivantie iss hij oock oorsaeck
geweest en heeft alletijt veul diensten gedaen ahn S.H. saeliger. Berendrecht
versocht S.H. eens te spreecken. - Ick ginck bij André,
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die mij dat werck van Donia oock vertelde wijt en breedt, gaff Donia ongelijck. - Hij
seyde ick quam heel in kenniss bij die van Hollandt, en wass heel goedt dat ick se
had gesproocken. Stellingwerf iss heel goedt, 'twelck te verwonderen iss, en moet
ick die van Hollandt soecken aen de handt te holden om veul redenen. - Graff
Hendrick klaecht seer oover Stellingwerf, dat hij hem soo qualijck beyegende, wold
hem niet geven, maer noch alless ontnemen.

[295]
Ick ginck sonder eeten te bed.
16/26 november donderdach ben ick bij S.H. geweest om die plaetz van general
van d'artilleri, en meinde hij, men solde daermede opholden totdat den staet van
oorloch wass oovergelevert; sprack men nu om gheen tractement te geven, soo
baende men den wech tot andere chargiën, om die oock soo te stellen. - Veugling
seyde mij Van Wau had hem gesecht, dat als die van Hollandt de plaetz van general
van d'artilleri sullen vergeven, soo sal ick het hebben, dat se mij seer estimeren en
weert hebben, dat se van niemantz meer holden als van mij en van niemantz meer
staet maecken. - Wickfort seyde die van Hollandt sullen niet volgen den staet die
den Raedt voorslaet, omdat se al te advantageux iss voor de militie, daer sie heel
jaloux tegen sijn, en spijt haer dat se soo domineren en soo wel gekleet gaen en
koetzen hebben. Stein Calevels had gehoort, als het vrede tuschen Spagniën en
Vranckrijck iss, dan sullen se al het krij[ch]svolck affdancken, houden maer 3 à 4
duysent man; H.H. had het van Hollanders en Staeten gehoort. - Ick adt thuys en
bleeff den geheelen naedemiddach te lesen. Ick ginck op H.H. hoff, dahr S.H. wass,
en wass er van vier tot 7 uir. Ick sprack mit freulen Traes, ginck mit S.H. in de
Comedie, quam om half negen op H.H. hoff, die niet heel wel wass, ginck vroech
te bedde.

[296]
Den graff van Lewestein had gesecht sie wollen Sijn Majesteit van Engelandt het
proces maecken, sijnde oorsaeck van all het quaet.
17/27 november vrijdach ben ick bij den heer van Brederode geweest, en den
heer van Gysemburch gesproocken. - De heer van Brederode seyde die van Hollandt
wolden noch wel 30 companiën peerden affdancken en drongen sehr op de menage
der officiren. - Ick ginck in den Raedt, daer de heeren Vett en Van der Hollack
compareerden weghen den staet haerder provintie [Zeeland en Utrecht]; die van
Hollandt hebben dat werck oock bij Haer Hoochmogende voorgebracht. - De heer
van Berendrecht onderhielt mij lang van de regering van Dordrecht op hetgene ick
hem seyde S.H. gesproocken te hebben, en seyde dat se in 't vroetschap meester
waeren, 27 tegen 13; in den ouden raedt had de heer Beveren gehadt 31 stemmen
en Bercke niet meer als die acht die 12 stemmen maecken. - S.H. maeckt de schepen
en den raedt uyt een dubbeltgetal, het eene jaer vier schepen en drie raeden, het
ander 5 en 2; als die affgaen, kommen se in den ouden raedt en kiesen den
burgemeester mede; die vroetschap maecken die nominatie van de schepen en
raedt, daer S.H. uyt eligueert, en hebben sie de regering ahn de handt, al kompt er
een ander burgemeester, omdat den burgemeester niet doen kan als mit advijs van
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kaele lyden weder ingeset en dat voor Musch en Somerdijck; hij wil S.H. alles seggen
en hoe Beveren om S.H. in 't ooch iss, om de survivantie en andere saecken. Hasius, Casembroot aeten bij mij en sullen treden tot het kiesen van een predicant;
Stormheim, Lamot, Menso de Witt komen in consideratie.

[297]
Jeltinga quam bij mij weghen Haussman saeck en weghen den captein Schaach.
169
- Donia weghen die questie van Haeren en had wonderlijcke optochten . - De heer
van Brederod vertelde van Antwerpen, hoe licht dat men het had kunnen krighen,
had men gewilt. - Ick ginck bij H.H., die nu passelijck wass. - Ick adt tehuys en ginck
weder bij H.H. en pratede van de Fransche saecken, van Servient en sijn lossheit.
- Vrau Varyck seyde dat ick noch wel daer stond bij H.H., hoe S.H. sooveul schuldich,
niemantz betaelde en dat de dieners in gheen twe jaer kosten gelt krigen; Lessal
had haestich gesproocken en woud yvers anders ghaen woonen. - De princess-royal
maeckt oock veul schulden en sal S.H. noch in mehr last brengen. - Vier hoffholding,
S.H., den princess-royal, prins de Galiss, den hertoch van Jorck, en sal het een
slecht einde nehmen.
18/28 saeterdach. Ick reedt te peerdt wandelen, sach H.H. huys in den Bosch. Ick wass bij Kuyn, die noch kranck wass. - Ginck eeten mit de heeren Aspren,
Brederod, twe Dorpen en andere in 't Hoff van Hollandt; de heer Asperen seyde mij,
dat die van Hollandt vrijdachs een resolutie hadden genomen om de saeck van de
mesnagie af te doen naer haer welgevallen, omdat den Raedt soo lang tardeert mit
haeren staet in te brenghen. Daerop iss bij S.H. en den Raedt resolutie genomen
den staet toekomende weeck in te leeveren, all bleef Zeelandt en Utrecht absent,
'twelck Vett en Van der Hoolack iss aengeseit geworden. - Het ontstelteniss van
Hollandt quam door de heer Haulterive request, die 38 duisent gulden te achteren
iss.

[298]
Ick bleef tot vier uir daer, wass vrolijck; sie droncken altijt van mijn wijn, wie
disputeerden van de geestelijcke goederen. - Ick sprack mit Jeltinga en André oover
de questie van de heeren Haeren en Donia, naedat wij alles ooverleit en voorgestelt
hadden, omdat men niet wist, off die commissie uyt wass van Donia off niet, en
omdat de extraordinariss alletijt voorsitten, dat sie sullen sitten hoe dat se komen,
doch de heer Haeren, omdat hij ordinariss staet-general iss, sal alletijt presideren,
en sijn allebijde maer passelijck tevreeden; Haeren wil 't volghen, Donia wil
vertrecken. - De heer André begost mij wat te seggen, ehr de heer Jeltinga quam,
van Lessal, dat se gheen sinne had dat ick soo serieux wass en mijn staet soo
maeckte, ick mesnageerde te seer, en vreesde sie ick sold alletijt soo doen, soo
wass sie dan dieselfde als S.H. en de courvorstin; dahrom wold sie oock sulcke
advantagie hebben van qualiteit, liberaliteit en plaisir; dit had hem Somersdijck geseit
voor drie, vier daghen; wahr die het vandaen heeft, kan ick niet weten, gelooff van
S.H. - Ick ginck bij H.H., pratede lang mit haer; seyde mij, dat prins Mauritz bij sijn
suster van Bouillon soude hebben geslaepen. - Dat die van Portugael Grols kinder
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Portugael, soonen, dochteren en moeder trecken wel twintichduysent gulden 's jaers
uyt S.H. huys, en duirt dat soolang iemantz van allen leeft en kintskinderen, 'twelck
prins Mauritz testament mitbrocht. Ergo soo isser een testament van prins Mauritz
saliger, gelijck H.H. self nu tot verscheiden mahlen heeft verclaert, [299] 'twelck te
170
noteren iss . - H.H. seyde dat Ragotsky had versocht aliantie mit sijn soon en S.H.
dochter en had tot dien einde den soon willen hier schicken en oock all wissel
gemaect, die groot wahren om sich magnefyc te holden. Ick riedt het haer, seyde,
het iss een groot, machtich, rijck heer; waerom dat se dat seyde en wat dat se
dahrmede voorheeft, weet ick niet. - Sie riedt mij weder aff nae Duytzlandt te gaen
en seyd ick solde daer trauwen, 'twelck sie niet goedt vind; iss dat mit Ragotsky
wahr, soo moet ick alleffenwel dat ander Laforce affdoen. - Ick adt bij de princessjes,
wahren beleeft. - Nae den eeten quam S.H.; doe riep H.H. Buat, om S.H. te obligeren,
hetwelcke een habylen treeck van H.H. iss om S.H. te obligeren. - H.H. sprack weder
van Dort en Beveren; het stond haer niet aen, had Somerdijck gebeden S.H. soo
niet meer te raeden, wandt hij S.H. te kordt deed en most alletijt het einde sien van
een saeck en off men het mit fatzoen doen kost. Somerdijckx vaeder ginck oock
soo rude, doen iss het geluckt, maer het geluckt alletijt soo niet, en sprack H.H. mij
heel confidantelijck en doedt mij veul ehr en vruntschap. - Waeveren had haer lang
gesproocken, die sie de mesnage had gerecomandeert, doch mit fatzoen en de
militie niet heel te rouineren. Waveren had haer gesecht, S.H. heeft die van
Amsterdam heel cyvijlijck bejegent en sprack soo vruntlijck en wel, off het U.H. selfs
wahre geweest, en docht Waeveren dat hij H.H. had hooren spreecken, hetwelcke
haer heel wel geviel.
19/29 sondach mit S.H. in de kerck; hij seyde mij wat Hollandt vrijdach voor had
gehad, en wat hij dahrop gedaen had om aen Asperen te schrieven, en dat hij
goedtvond den staet van oorloch oover te leveren. Den secretariss Eyberghen seyde
mij dat oock en dat S.H. de lijste had begeert van der officieren tractement, om
sommige heeren van Hollandt dahr aff te spreecken, [300] 'twelck heel goedt sal
doen, en sal hij de officiren dahrmede kunnen helpen; de secretariss meint de
colonels en governeurs sullen die van Hollandt soo niet staen laeten, maer het
tractement verminderen. - De hertogin van Chevreuse liet mij groeten en genacht
seggen door Sophetat. - Ick adt alleen, schreef. - Ick ginck nae de predicatie bij
Gleser. - Raetsfelt sprack mij van de geestelijckheit, van die van Dort, van Van der
Hollack, die S.H. sijn eighen neeff had gerecomandeert mit groote instantie, doch
Rintswoud stiet het weder om, en stond Raetsfelt dat werck niet ahn; die van Hollandt
willen nae desen gheen stadtholder meer hebben. Ick vertelde hem van Moerspeu.
- André wass bij mij, eindichde sijn discours en sal sich tot de reiss van Vrieslandt
prepareren. - Ick ginck nae den eeten bij H.H., en wass sie nu heel tegen de vrede,
riedt den courvorst aliantze mit Sweden te maecken en dit landt te laeten. - Het iss
niet quaet voor mij, N.B.
20/30 maendach ben ick om vijff uir opgestaen, om mijn reeckeningen en brieven
te sien en lesen, beantwoorden. - De heer Haeren wass om half achten hier, keeff
oover Donia, oover de geestelijcke goederen, seyde dat se de geestelijcke goederen
ver-

170

Zie hiervóór 1644, noot 7, pagina [26].

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

598
171

tuscht hadden tegens Luyckse off andere corpora, omdat se die mosten volghen
als sijnde buyten de Meyeri, die tienden oock en die nae anno 1629 wahren geschiet,
kosten niet gelden, maer wel van anno 1625.

[301]
Ick sach niemantz en bleeff schrieven tot half twaelf; ick ginck bij de heer van Dona,
die mij seyde hoe den heer courvorst alle sijn ampten verset had, 'twelck hij niet
doen kost mit recht, alsoock den toll mit de Pillau, 'twelck in Pruissen heel groote
opspraeck gheeft. - Sie hadden rancontre van moordenaers in de Harswald van 25
man, doch quaemen voor 25 rijxdalers weder loss, den hertoch van Brunswijck heeft
heel goede silverberghen, voor achtduysent rijxdaelers dess maentz inkommen. Ick adt mit H.H., die heel vrolijck wass, lustich en beleeft; de heer van Brederod adt
oock dahr mit sijn vrau, en bleeff ick bij H.H. mit Brederode praeten tot vier uir, doe
ginck hij wech, en ick bleeff tot seuven uir, pratede hoe de werelt soo veranderlijck,
hoe de militie veracht, wat alteratie haer dat gaff; wenste nae den doot, had gheen
goede opinie van die regering, vreesde voor groote verandering en docht all om op
een ander plaetz te gaen woonen, omdat se vreesde dat de Spaensche noch eens
sullen meester worden. - H.H. verhaelde oock de netticheit, civileit en de curieusheit
van S.H. saeliger, sijne perfectiën. - H.H. bedroefde sich sehr, dat se sach dat het
huys te gronde most ghaen in sichselfs door quaede mesnage en oock het credijt
verlieren bij de regering door onachtzaemheit, alsoock door de vrede, 'twelck de
brug iss van S.H. onderganck in respect, [302] 'twelck bij prins Mauritz al iss geweest
in tijt van trèvess, sijnde dicwils alleen in sijn huys en niemantz in de voorkamer,
doch het iss te laet bedocht, en iss H.H. al veul daer oorsaeck van. - De heeren van
Hollandt haeten alle lyden van qualiteit en wolden wel, dat se die all quijt waeren. Ick ginck naer huys schrieven en eeten en quam nae den eeten weder praeten, en
wass H.H. wel gesint. - De princess-royal iss weder gekomen en in de Comedie
geweest.
21 november/1 december dingsdach. Vrau Varyck seyde mij gister, dat den
courvorst niet reisen kost en dat door mangel van gelt, had gheen driehondert
rijcksdaelers gehadt om de vroetvrau te geven en most het nemen van het gelt dat
in die kinderkaemer verehrt wass, 'twelck noch niet iss wedergegeven. Ergo gheen
geldt iss dahr. - De heer Haeren wass bij mij, sprack weder van dat geestelijcke
werck van de Meyeri en van Donia saeck, badt mij ick solde doch hier blieven tot
op de bruloff. - De heer Capel wass bij mij, seyde mij van de Liemers, dat men aen
den courvorst behoort te schrieven, dat sijn lang uytstellen nam men ahn voor een
refuz en dat men beter ijver daerin most betoonen. - Ick ginck in den Raedt van
Staet; de heer van Berendrecht seyde mij bij S.H. geweest te hebben en hem in 't
lang en breet verhaelt, hoe het te Dort staet, en al wass Beveren affgeset, soo soud
dien anderen burgemeester S.H. niet kunnnen dienen, omdat de vroetschap alletijt
soud tegens hem gaen en geven hem ander last als hij gesint wass, oock aen die
heeren die in [303] de Staeten van Hollandt compareren. S.H. bedanckte hem en
soud in toekomende sulcke dingen niet meer doen, maer haer favoriseren, dahr hij
heel blijde oover iss, heeft het aen Beveren geschreven en mij sehr bedanckt, dat
ick oorsaeck wass dat hij S.H. had gesproocken.
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- Hij iss nu heel wel gesint en beter voor de militie en sal bij Keiser, Ruisch en andere
nu wercken, dat de militie in ehren blieft; als S.H. oock wat moite neemt om eenighe
heeren te spreecken, sal het noch wel gaen. Ick adt tehuys mit eenighe predicanten,
die hare menschelijckheit toonden in 't kiesen van den nieuwen predicant Tobias
[Techneus], Lindanus. - Maton seyde mij, dat een predicant te Middelburch sijn
dienst had gequiteert, wass coopman geworden en nu banckerot gespeult. - Hasius
wass hier. - Ick ginck bij de vrau van Brederod, sprack van S.H. quaet comportement,
H.H. verstandt en hoe licht die Hollanders te winnen sijn mit beleeftheit, soeticheit,
familiariteit, dat men se juist niet naeloopt, als men se van doen heeft, maer alletijt
cyvijl rancontreert en beleeft, soo staen se u in tijt van noot weder te dienst; het
leven van S.H. en de princess stond haer niet aen. - Ick ginck bij Opdam, sprack
van de jacht. - Bij Somerdijck, die mij seyde dat Leyden en Haerlem wel sullen
wesen en niet sooseer op de mesnage dringen als van tevooren, dat se gesproocken
wahren. Als S.H. Bicker, Oetjens kost gewinnen, wass het gedaen en gewonnen
werck. Oock de Gecommitteerde Raeden, die daer veul in te seggen hebben, omdat
sie het eerst [304] sullen examineren; als S.H. die kan gewinnen, soo heeft hij veul
gedaen, dahr hij goede middel toe heeft door haer eigen beneficiën haer te
confereren en goede woorden te geven. - Hij sprack van Gendt, Capel en
d'ambassade van Vranckrijck, hoe Lier de cooplyden had gelt affgeperst. - Ick ginck
bij Pijcke, gaff haer een ring, gaff weder één en heel cyvijl en beleeft, gelijck voor
desen, en sal altijt continueren daerin. - Ick adt mit de heer Haeren en bleef daer
tot elf uir, wahren vrolijck, en ginck ick voor één uir niet te bed.
22 november/2 december André bij mij geweest, nam affscheit om nae Vrieslant
te gaen, sijn vrau kranck sijnde. - Vosbergen badt mij te bruloff, had H.H. van mij
gesproocken, die heel wel van mij sprack, had van Lessal oock gesproocken, daer
H.H. niet op antwoorde. - Hij seyd dat dien gesanter van den courvorst in Zelant en
te Veer had geseit si mosten den courvorst cyvijl tracteren, hij kost haer heer noch
wel eens worden, S.H. sonder kinder te komen te sterven. - Ick ginck op 't hoff; S.H.
wass mit de edelen vergadert geweest. - S.H. ginck in den Raedt, dahr yetwess
gelesen wiert van de propositie der petitien. - Ick adt mit S.H.; nae den eeten seyde
hij S.H. had geseit, voila la récompense d'une femme curieuse; contenté-vous que
je vous ai faict princesse. - Ick ginck nae huys en lass en schreef den ghehelen
naedemiddach. - Nae den eeten pratede ick mit H.H., en waeren het eerst niet eens
oover de geestelijcke goederen en verponding. - Daerna seyde H.H., dat Beveren
perijckel had geloopen en het niet veul gescheelt, off sie hadden een ander in de
plaetz geset, en dat het credijt daer soo groot niet iss als Berendrech seit.

[305]
Daerna sprack H.H. van Somersdijck, dat hij S.H. soo qualijck riedt en tegens de
armyniaenen ginck, welck werck dat slaept, en behoort men het niet weder op de
172
baen te brengen . - Sie vraechde mij oock, off Somersdijck mijn vrundt noch was;
hij had lestemahl geklaecht, dat ick soo particulier wass en geretireert, gecacheert,
als ick niet bij hem in 't schip wold komen. - Sie vraechde mij, of Somerdijck mij niet
had
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geraden in dat werck van Vrieslandt en brieven geschreven en voorgeschreven.
Somerdijck had haer geraeden het gouvernement van Vrieslandt aen te nehmen
en het te pousseren, had Walta bij H.H. geschickt, die sijn dienst presenteerde; H.H.
had het gerefuseert en het laeten op het goedtvinden van die van Vrieslant en
Groeningen. - Ick beklaechde het gepasseerde en seyde, had S.H. mij het minste
geseit, ick soud er niet in gedaen hebben, doch ick had geen rugge in de provintie,
gheen kenniss of credijt en daerom dorst ick S.H. daer niet aff spreecken. - Musch
had geraeden men solde mij weder affsetten en depossederen, Rintzwoud oock,
173
doch H.H. wold daer niet nae luisteren . H.H. seyde mijn broeder wass op 't lest
quaet op haer geweest en had geseit, ick sal mij van H.H. revangeren waer ick kan;
het wass omdat sie de fianciatie belettede tuschen hem en mademoiselle.

[306]
H.H. seyde S.H. dorst mij geen amploy geven, omdat hij vreesde, wierdt ick
geschooten, soude men seggen dat hij daeroff oorsaeck wass geweest. - Sie seyde,
ghij siet erch, heb verstand en siet gecacheert, en op lest seyde ick, mevrau, ick
ben blijde, dat de quaede tijt oover iss, en ben u diener. - Sie seyd, ick ben bliede
dat ick van niemantz qualijck heb gesproocken off iemantz quade offitiën heb gedaen,
ick mach vrij spreecken. - Somerdijck draecht op twe schouders sijn vrau [Petronella
Borre] en moeder [Emmerentiana de Regniers] bij prins Philips en Hendrick den IV.
23 november/3 december donderdach heb ick mijn dingen naegesien. Ick ginck
in den Raedt, en wierdt den staet van oorloch van Zelandt geexamineert. - Ick adt
tehuys mit de heeren Haeren, Raetsvelt en Van Wou. - Raetsfelt seyde mij, hoe dat
Vet soo mijn vrundt wass en veul van mij hielt. Raetsvelt iss de neeff van Van der
Hollack en dahrom hem toegedaen en de regering van de stadt [Utrecht]. Van Woude
verhaelde mij, hoe ick bij Hollandt soo wel stonde en dat ick most trauwen, want als
S.H. quam te sterven, soo soude het gouvernement op mijn comen, en daerom
most ick sorge draegen voor erven; hij seyde daerbij, dat het testament van prins
Mauritz medebrocht dat ick Lessal most hebben, en dat hij het testament in sijn
huys had en dat ick erfgenaem soud wesen, als S.H. sonder kinder quam te sterven.
Ick seyde, mijnheer, ick [307] vind het gantz onnodich, wandt ick hoop S.H. sal
kinder krigen, en al quam S.H. te sterven sonder kinder, soo sullen die van Hollandt
gheen gouverneur meer nemen, wandt sie die van qualiteit en besonder die van
Nassau moede sijn. Hij seide van neen, en woud mij daeraff verseeckeren, dat ick
het eene ende het ander soud optineren. Raetsfelt wass oock van opinie, dat se
gheen gouverneur in Hollandt meer nemen solden. - Ick seyde hem, dat ick oock
dat vastelijck gelooffde, datter gheen gouverneur soud wesen en dat H.H. voor mij
niet doen soude aengaende Lessal. - Ick woud mit H.H. uytgaen bij de princess-royal,
doch ick quam te laett, ginck nae huys, kreech een beleeffden brieff van Pijcke. Ick ginck om ses uir op 't hoff; H.H. wass lang bij S.H. in 't cabinet; ick pratede mit
Lessal en adt mit de princessjes, H.H. adt niet. - Nae den eten praetede ick mit H.H.
van allerley dinghen, seyde haer hoe dat se gelieft, geëhrt en gerespecteert wass,
'twelck se aennam en haer behaechde; sie seyde mij, dat die van Hollandt sich heel
174
cyvijl hadden betoont voor haer persoon aengaende het pensioen , en wass Amster-
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dam, Keiser, Stelling werf haer advocaeten. Sie quelde mij, dat ick yetwess gedaen
had, en vrees dat S.H. haer yetwess geseit hebben van Pijcke, wandt sie seyde,
ghij schient vroom en bendt het niet.

[308]
24 november/4 december iss de heer Donia bij mij geweest en sehr gefulmineert
en gekeven op Haeren; gaet nae Vrieslandt, en hooch gesproocken, gelijck sijn
gewoonte iss te doen; seid Haeren had den bode yetwess gesecht van het
presideren, alsoock aen eenighe borgers, 'twelck quaelijck gedaen iss, soo het wahr
iss. Oock had hij maer eerst willen presideren, om Donia te bedrigen. - Ick ginck in
den Raedt van Staet. Bij Armaveille, die mij een brief gaff van sijn broeder. - Ick had
de heer van Brederod, graff Hendrick en noch seuven gasten, waeren vrolijck en
bleven tot seuven uir; Asperen seyde oock hij had gehoort dat ick tegens S.H.
geaviseert had, en wass soo wel bekommert als ick, want als men sijn advijs niet
mach vrij hebben in den Raedt, wat heeft men der dan te doen. - Ick ginck bij de
heer Haeren praeten. - Ick ginck bij H.H., die heel vreempt sprack van het hauwelijck
175
van mademoiselle Henriette en den graff van Oost-Vrieslandt en wost niet, off sie
het wolde houden en standt doen, en seyde S.H. en sie hadden die macht niet
gehadt, en kost mademoiselle Henriette het weder breecken, doch een ieder gaff
haer ongelijck; sie seyde, voor een koninckxdochter off - soon mach men wel yet
doen en sich vervloecken, maer dit wass de moite niet weert, een quade less voor
mademoiselle Henriette. - Ick had geern geweten wat se gisteren seggen wolde,
doch sie wold niet en wass [309] quaet, omdat ick gasten had gehadt, en meinde
se dat ick droncken wass. - Ick pratede mit vrau Varyck lang van allerley saecken.
- Den heer van Berendrecht seyde mij H.H. wass qualijck geinformeert aengaende
dat het te Dort soo nae wass gekomen in 't kiesen van een burgemeester; hij blieft
daerbij, dat se 31 stemmen hadden tegen 12 van die acht mannen en dat se meester
in den raedt wahren, en al wasser een ander burgemeester gekomen, S.H. sol der
doch gheen dienst van gehadt hebben, omdat den raedt alletijt soud tegen hem
geweest sijn en hem last gegeven hebben die recht tegens S.H. aenginck; den
pensionnariss en twee scheepen nehmen de stemmen op van den olden raedt en
verklaren dan, wie dat burgemeester iss.
25 november/5 december. Ick heb veul stoelganghen gehadt van dat drincken. Ick heb bij juffer Grandperyn geweest, die mij riedt eens te seggen, wahrom dat het
goedt wass dat ick wat apsent wass, naemelijck om de lyden den mont te stoppen
weghen Lessal, al die daer veul aff spreecken, en vrese dat het H.H. mocht meinen,
dat het van mij quam; hoewel ick het voor een groote eer soud achten, soo heb ick
noit soo staut geweest daeraff te durven spreecken. - Sie seyd dat juffer Sevenaer
veul presenten had genoten, wel 30 duysent gulden op 't cantoir en veul meubelen
en silverwerck, soodat se veul profiteert bij H.H. en niet licht sal wechgaen. S.H.
heeft [310] en noch drie anderen gekust, Sibil oock, en dorst Sevenaer S.H. niet
aensien. - Ick adt tehuys; den Raedt had mij laeten soecken en liet mij versoecken
om te vier uir bij haer te komen. - Ick belooffde juffer Grandperyn een drostampt te
bewisen off een ander. - De
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princessjes sullen mahr tweduysent gulden jaers hebben, de rest voor H.H., die 31
duysent gulden douari heeft. - S.H. wil al sijn goedt rouineren en versetten, verteren,
omdat hij gheen kinder kriecht en dat hij het niemantz gundt. - Ick adt tehuys. - Ginck
ick om vier uir in den Raedt, en deden alless aff wat tot den staet van oorloch behoort,
om toekomende maendach oover te geven in Haer Hoochmogende vergaedering,
en bleven tot acht uir daer. - Ick ginck nae den eeten op het hoff bij H.H., die veul
sprack van mijn dronck en andere discoursen, die niet veul om 't lief hadden. - Oock
van de reductie.
26 november/6 december sondach. Broeckhuysen bij mij geweest om sijn saeck
van de compani, doch den armen man wordt van Verhulst en Herbertz bedrogen,
en slaen nu mit Dechand op stalmester, en wass ick heel quaet op Verhulst. - S.H.
verseeckerde mij ahn H.H. niet geseit te hebben van Pijcke, daer ick heel blij om
ben. - Hij wil sien off hij de compagnie van Feitsma kan verleggen. - Ick ben in de
kerck geweest twemahl. - Tehuys gegeten.

[311]
De Bredt seyde mij, dat S.H. wel wedrom soude tevreden worden op Zulestein en
had geseit, hij sal een deel kinder maecken, die sal ick dan moeten onderholden. De prins de Galiss heeft Zulestein oock belooft bij te staen mit sijn gunst en faveur,
als hij weder in Engelandt kompt. - Ick schreef den heelen naedemiddach, ginck
om ses uir bij H.H., daernae bij Kuyn, adt tehuys en ginck nae den eeten weder op
H.H. hof, dahr 4 Donaus wahren. - Gendt meinde den staet van oorloch soud wel
16 miljoen beloopen, en wass verwondert dat ick hem mahr seyde van acht miljoen.
- De heeren De Lange en De Vries sijn bij mij geweest om een compani, seggen
dat alles wedrom gestilt iss in de steden van Ooverijssel en dat se alless sijn
voorgekomen ahngaende de reductie der militie.
27 november/7 december maendach mijne reeckeningen affgedaen en
geschreven. - De heer van Opdam bij mij geweest. - De heer van Somersdijck seyde
mij, dat ick bij H.H. heel wel stond en dat S.H. hem het seyde, dat ick alle daech
beter bij haer in credijt quam. - Hij seyd dat S.H. noch bleef bij de vorige menung
176
om Lessal te avantageren en ahn een van het huys te geven, edoch dat hij haer
niet liefhad, omdat se te trotz en te hoveerdich wass, meer als de courvorstin. - Ick
seyde hem dat van Ragotsky, doch hij lachte dermit en gelooffde het niet, en wass
177
maer haer voorstel. - Hij bleef daer noch bij, dat het sersgr: 942 Othern Cythen
in S.H. uyt wass en niet wieder gelden kost volgens die rechten van Zelandt en
Hollandt en dat sijn vaeder het soo gemaect had op des heeren van Somerdijck
soon, en [312] daerom kost hij niet disponeren van het goedt, maer sijn soon wel.
178
N.B. De heer André. - Hij riedt mij het werck van mademoiselle de Laforce ahn
de handt te holden en, als het toekomende soomer niet gaen wilde - Oranje -, dat
men alsdan dahrmede een einde solde maecken, omdat het avantageux iss in
allerley manieren, de aliantie iss passelijck en wel kost gaen om die andere voordelen
die daerahn vast sijn, 45 mille jaers, 400 mille ahn contanten, en isser
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niet veul sulcken aliantie te vinden als dese. - S.H. heeft sich seer verschreven in
het hauwelijck van mevrau de courvorstin, sijnde geleit onwetende op het testament
van S.H. saliger, 'twelck hem niet aenstaet, en wil hij het beletten, als het hem
mogelijck iss, en voorkomen. - Hij riedt mij nu gantz van die saeck niet te spreecken,
maer als ick wederquam, alsdan te sien die saeck vast te stellen en tot een goedt
einde te brengen en H.H. dan te seggen, dat ick niet langer dorst blieven, om de
lyden geen reden van te praeten en te discoureren van Lessal en mij, als ick H.H.
soo neerstich en vlietich opwachte. - Hij seyd die van Haerlem waeren noch wat
voor de mesnage, doch hij meinde die van Leyden solden wel wesen. - Die van
Dort sneden maer op, doch haer saecken stonden periculeux en had haer die saeck
achterdencken gegeven om voor de reductie en mesnage moderaet te gaen. - Hij
meinde Noort-Hollandt soude wel wesen, als Amsterdam maer wel wass, 'twelck
hij hoopte dat S.H. soude gewonnen hebben, wandt Bicker en Oetjens sijn beyde
geinteresseert om ampten.

[313]
Wie spraecken van het Engelsche werck, en meinde niet dat den koninck prins de
Galiss ahn Lessal soud geven, mahr ahn een kroone off Zavoy. Hij sach mijn huys,
en stond hem wel aen, riedt mij daerin te blieven woonen om het gemackx wil. - Ick
ginck op 't hoff; S.H. iss niet wel en mocht wel eenich ongemack krigen in sijne
lendenen, doordien hij iss geincomodeert door het scheeff gewass en buldt, wahrnae
sich die rugstrang reguleert. - Ick adt bij de heer Raedtsfelt, wahren vrolijck mit
mevrau Vaeryck. - Wijnbergen woud wat disputeren, wat men behoort te doen tegens
Hollandt, doch kost gheen redenen bijbrengen en, als men hem redenen seyde,
wold hij die niet begripen ende verstaen, dat de provintiën niet eenich wahren en
in de provintiën de heeren regeerders, en bleef ick dahr tot ses uir. - Aspren liet mij
sien wat Buseroy hem schreef tot verbetering van S.H. tractement en beneficiën tot
voorndeel en door verlies van den oorloch. - Heel quade tijding uyt Engelandt, den
koninck weder vastgeset van Ferfax in 't leger. - Ick adt tehuys, ginck bij H.H. praten
tot half elf; S.H. gantz niet wel, had te bed gelegen en sal vol pijn en ongemack
worden door die schevicheit, wahr den rugstrang nae luistert, 'twelck hem groote
pijn sal causeren. - Schoonberch wass dahr oock.

[314]
28 november/8 december dingsdach heb ick gelesen en ginck om tien uir in den
Raedt van Staet, alwaer S.H. quam te elf uir, en ginck mit den Raedt in Haer
Hoochmogende verghaedering, alwahr den staet van oorloch en het point van de
mesnage wierdt oovergelevert door den president Meyer, 'twelck door den heer
Musch wierdt gelesen, den aenvanck en het einde en propositie, en geschach alless
mit goedt fatzoen. Vett woude yetwess seggen, doch het had gheen aert weghens
de vrieheit. - S.H. ginck wech, ick oock; den Raedt bleef, en wiert van haer
voorgestelt het groot verlies dat S.H. deedt bij den vrede aen emolumenten, off Haer
Hoochmogende dat niet geliefden te suppleren mit een goedt tractement. S.H. ginck
bij den heer van Asperen eeten vanselfs; de heer van Brederod en ick waeren dahr
oock, doch S.H. ginck wech, en bleven wie dahr tot vijff uir, gingen bij de bruit juffer
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de heer Haeren eeten, dahr Vosbergen, Raetsfelt wass, en bleven dahr om half
vier; de Engelsen wilden questie maecken, quetsteden den heer van Hardenbroeck
soon. Ick gaff en kreech een brieff, en wass alless heel wel en cyvijl. S.H. heeft
aenslagen daer en al gehadt voor het Sas.
29/9 woensdach. Ick sliep tot neghen uir, sach niemantz, schreeff ahn freulen
van Nassau en lass Comedie.

[315]
Ick kreech vrau Varyck, Haeren, Raetsfelt ten eeten, Wijnbergen, en wahren tot 5
uir vrolijck. Varyck seyde H.H. vong het soo hooch aen, hetwelcke sie niet wel soude
kunnen uytvoeren, woud alless soo wellenkomen hebben en had niet genoech
inkomen, als dat van Sevenbergen en Toernholdt niet volcht. - Raetsfelt seyde mij,
dat Vet seer mijn vrundt wass en sochte gelegentheit om onss bijeen te doen eten.
- Wijnbergen sprack lang van Lessal, wenste dat gedaen; ick sprack al nae de olde
manir, al ten grooten ehr en dat het niet gaen kost. - Ick ginck bij H.H., prateden mit
Rintzwoud, Brederod van de vrede. Leyden wil de Munsterse reiss niet betaelen,
belet het om Paus wil, die heel girich, nam alle confituren. - Ick adt tehuys en quam
nae den eeten weder te hooff, ginck lang mit H.H. wandelen; seyde dat Spanheim
S.H. boeck soud maecken, dat hij S.H. manuscript had; roemde seer prins Wilhelms
dochter te sijn, prins Mauritz suster, S.H. vrau, prins Wilhelms moeder, welck geen
kleine eer iss, en sprack H.H. wel anderhalf uir, roemde die drie en hoopte S.H.
soud mainteneren hetgene bij sijn voorsaeten wass gebouw[t] en in sulcken staet
gebracht. Sie sprack oock van den coninck in Vranckrijck, off hij legitime wass, meint
jae, en wass H.H. van goedt humeur, beleeft; wass heel sieck geweest verleden
nacht.
30 november/10 december. Mijn bagagie gaet nae Vrieslandt desen dach,
wesende woensdach.

[316]
Ick liet mij schilderen en sach niemantz. - Ick ginck ongebeden bij de heer Ruisch
eeten, daer wij vrolijck waeren; Ruisch wass beleeft, Berendrecht oock; ick maecte
kenniss mit een schepen van Dort, mit de heer Scaep van Amsterdam, die wel
sprack en deselfde opinie had als ick oover den vrede en oover de regering van 't
landt, looffde sehr het huys Nassau en haere meriten. - Opdam toonde sich oock
seer genegen en maeckte groote complimenten, off het soo geviel in toekomende
tijden, doch ick sloech het in de wint en veranderde van discours. - Ick ginck te half
negen eerst nae huys, en wahren vrolijck; de heer van Brederod ginck te ses;
Borgagne wasser oock, doch ginck wech. - Ick ginck bij de heer Haeren praten,
bleef daer tot elf uir, gaff Pijcke een brief, die heel cyvijl en beleeft wass, sal in
Vrieslandt komen. - Ick sach H.H. den heelen dach niet.

[319]
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December 31 daghen. - 1/11 vrijdach ben ick vroech bij S.H. geweest, om hem te
versoecken in Haer Hoochmogende vergaedering voor te stellen mijn persoon als
general van d'artilleri, 'twelck hij doen wilde. Dahrnae sprack hij van gepasseerde
dingen, hoe hij sich had aengestelt, oock van de bruit en princess en die postuiren
die hij maeckte in 't bed. - Ick ginck mit den admiral [Tromp] wandelen, die seyde
dat den
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graff van Warwyck 31 schepen had gehadt tegens 15, en mehr volck als der heeren
Staeten vloot en prins de Galiss. - Ick ginck in den Raedt. - Ick ginck tehuys eeten,
bleef den heelen naedemiddach in, lass en schreef. - Kuyn seyde mij H.H. had de
grevin van Oost-Vrieslandt [Juliane van Hessen-Darmstadt] laeten versoecken onder
de handt, dat se solde maecken dat die tweden hertoch van Brunswijck Lessal quam
opwachten, doch sie seyde, wat advantage heeft men van S.H. huys, gheen
assistentie en maer onkosten, twelck H.H. gantz niet had aengestaen. - Ick ginck
tehuys eeten, en liet mij den heer Beverling seggen dat de Staeten van Hollandt mij
179
hadden general van de artilleri gekosen mit eenparighe stemmen . - Ick ginck bij
H.H., daer de heer van Brederod het oock seyde en hoe de heeren Keiser,
Stellingwerf, Wevelinckhoven, Ruisch, Bicker, Reul lang hadden geherharangeert
tot mijn eer en reputatie, en wilden der veul hebben dat men mij solde tractement
toeleggen, nu dat men het niet begeert; hadde men het mischien begeert, dan solden
se het niet alleen geweigert hebben, maer het staen laeten onvergeven, en solde
mij het een groote schande sijn geweest, daer nu alless mit goedt fatzoen gaet,
eenicheit en sonder protestatie. Oock soo word ick bij de heeren Staeten van Hollandt
bekendt en bij de pensionnarisen, [320] dat heel goedt iss, nodich in toekomende
tijden, wandt men weet niet hoe het gaen kan. - H.H. begeert ick solde noch 14
daeghen hier blieven, wass wel gesint.
2/12 december saeterdach heb ick bij de heer Haeren geweest en hem
gesproocken van de plaetz van general van de artilleri en hem gebeden een
compliment te maecken van mijnentweghen ahn Haer Hoochmogende, 'twelck hij
doen wilde. - Salomon gaf Pijcke een brief. Ick ginck bij de heer Van Woude, die
180
mij sijn boecken liet sien en sijn register van sijn manuschripte, oock het teste van
prins Mauritz, oock accorden tuschen prins Philips Wilhelm, Mauritz en prins
Hendrick, en wil hij het door Veugling laeten uytschriven en alles verificeren, een
gewenste occasie voor mij, die ick wel in acht moet nehmen, die ick lang gewenst
heb en gesocht, en iss het genomen uyt het originael, oock consultatien dahroover
van een deel advocaeten. - Ick bedanckte de heeren van Noort-Hollandt, oock die
van Amsterdam voor hetgene gisteravont gedaen. - Ick ginck de heer Katz bedancken
en badt hem een compliment te maecken aen de heeren Staeten van Hollandt van
mijnentwegen. - Ick ginck bij H.H. en die bedancken voor die sorge die sie had
gedragen in het werck van de plaetz van de artilleri. - Ick ginck bij de heeren van
den Raedt afscheit nehmen. - Ick adt mit de heer van Brederod, S.H. oock; sprack
lossjes, oock van sijn erven en dat den courvorst en courvorstin alles soud krigen,
[321] had alleffen hoop kinder te krigen, wolde niet dat het soo toeginck als in
Vranckrijck bij de coningin mit haer twe soonen, en wass S.H. vrolijck. - Ginck in de
Commedie. - Ick adt tehuys, ginck bij H.H., en wass niemantz daer als ick alleen en
pratede tot bij elven van allerhande dingen, van de regering van Hollandt, van de
provintiën, hoe die van Hollandt haer soo chikaneerden, besonder Leyden en
Haerlem. - Dat den cardinael haer 20 duisent man had gepresenteert, off S.H. quam
te sterven en dit landt H.H. had willen te kort doen, en gelooft sie dat se het
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ahn S.H. oock hebben gepresenteert. - Sie wass niet wel tevreden op Alphonso en
had geern weder een ander, en heft in een maent 3000 gulden verteert, 'twelck haer
te hooch valt, en wolde het minder hebben, doch wel getracteert, en wahren wie
heel vertrauwelijck; sie seid oock het wedervaeren van Kuyn en hoe si hem had
uytgestreecken. - Als die Staeten-General niet eens sooveul geven als aen de
181
princess saeliger , wil H.H. het niet aennehmen.
3/13 december sondach ben ick mit S.H. in de kerck geweest; ick bedanckte hem,
dat hij mij geholpen had tot de plaetz van general van d'artilleri, hij verseeckerde
mij van sijn genegentheit en dat hij alletijt soude mijne interes in consideratie nehmen
en mij seer geern daerin dienen. - Hij seyde mij, dat die van Amsterdam spraecken
om ruyter te casseren en dat S.H. het socht te beletten.

[322]
Hij vreesde dat Keiser en Stellingwerf oock souden veranderen, die hij wilde
spreecken, alsoock die van Leyden en van Haerlem, die heel op de mesnage willen
gaen. - Die van Dort sijn nu wel, meint S.H., en sullen die stemmen conform de
heeren edelen; soo niet, kan hij se in drie maent wedrom quellen. - Ick sprack mit
Gendt, Mateness, Somersdijck en andere. - Ick ginck naer huys en betaelde alle
mijne schulden mit gelt en assignatiën tot oover de seuvenduysent gulden en heb
ick nu gheen schult mehr in Den Haech en sal wechghaen sonder eenighen penninck
ahn craemers off andere lyden schuldich te sijn. - Ick adt alleen en ginck weder in
de kerck. Jeltinga quam bij mij; Steenhuysen sprack mij van sijn compagnie-saeck.
- Ick ginck op H.H. hoff, sprack mit Heenvliet, die seyde dat de prins sehr melancolijck
wass oover dat Engelsche werck en gealtereert; den hertoch van Jorck ginck nae
Vranckrijck. Rintzwoud seyde dat de Engelsen hadden hem geseit, wie willen dit
182
werck ooveral brenghen, in Vranckrijck, Spagniën en in u eighen landt ; het wahren
van de principaelste die dit seyden. - Ick ginck tehuys eeten en ginck nae den eten
op 't hoff en pratede mit H.H. - Veugling had bij Van Woude geweest, die hem alless
had laeten sijn [zien] aengaende het testament en wil hem copie laeten toekoomen
off mij datselfde tot testament laeten.
4/14 maendach iss den commiss Van der Burch bij mij geweest oover de
commissie van general van d'artilleri. - De heer Musch bij mij geweest en mit hem
geadjusteert van weghen mijn tytel en de commissie. Vertelde mij van sijn oude
questie en rancontre en [323] all wat hij gedaen, wass alless mit resolutie van Haer
Hoochmogende geweest. - De heer Haeren wass bij mij, seit dat Deby wech iss
gegaen, naedat hij het werck van Stockmans had onder handen gehadt, meint dat
sijn saecken wel gedaen. Nu iss Bronckhorst in sijn plaetz, en meint hij die abdie
van Postel te mainteneren. - Casembroot meint die van Hollandt sullen noch 25
companiën te peerdt casseren en alle companiën op 50 man brenghen, soowel de
Neerlanders als natiën. - Ick bleef tehuys, totdat den resident Van der Burch mij
quam haelen om in Haer Hoochmogende vergaedering te komen, de eedt te doen
en mijn comissie te ontfangen. - Ick quam te elf uir daer, en wass den heer van
Wimmenum preses, die mij een compliment maeckte
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van weghen Haer Hoochmogende, en ick maeckte der een weder tegen tot
dancksegginge; doen seyd hij mij, dewiele ick die scharge soude aenvaerden, ofte
ick het niet deedt op dien eedt die ick voor desen ahn het landt gedaen had, 'twelck
ick verklaerde van jae, en dat gedaen sijnde, wenste hij mij geluck, en ginck ick uyt
Haer Hoochmogende vergadering. - Ick ginck bij Brasset, en seyde van cardinal
Mazaryn te Venetiën edelman te sijn, datter geltz genoech in Vranckrijck wass. Ick ginck bij Armaveille, die een ander schilderi wil hebben en liet mij sijn broeders
brief lesen, dat se noch niet van den prins Raggevyl gedesgageert sijn, doch sullen
het mitdertijt en mit fatzoen doen, en sal Beringan sijn best daertoe doen. - Ick adt
bij de heer Haeren; seyde dat ick alless wel had gedaen in Haer Hoochmogende
vergaedering en mit goedt fatzoen.

[324]
183

Sadt bij Pijke, en wass alless wel als voor desen; wil die couverten gebruyck. Ick ginck bij Wickfort, die mij seyde van de questie van de heeren van Dona en
Burxdorf, oock dat hij meinde die van Hollandt souden niet veul doen om den
courvorst gelt te lehnen oft de aliantie, slaende sulcke articulen voor die Sijn
184
Courvorstelijcke Durchlaucht niet kan presteren . - Ick ginck bij de vrau van
Brederod, Somerdijck, freulen van Hanau, bij H.H., die lang mit Knuyt had gepraet,
en wold se hebben ick solde noch in Den Haech blieven. - Ick adt mit de vrau van
Brederod en nam mijn afgescheit dahr in huys; sij had gedroomt dat ick doot wass,
en had gekreeten in de slaep, een goede vrau, mijn vrundinne. - Ick ginck bij H.H.,
en sprack de vrau van Dona van de questie van Burxdorf mit de heer Agatius van
Dona, die heel sehr uytviel tegen de regering van Burxdorf, oock tegen den courvorst,
en kost hij de Pillau niet versetten, want de stenden souden het niet toelaeten. - Ick
sprack lang mit H.H., die mij seyde van de aliantze van den courvorst, en als hij die
niet rass kost doen mit desen staet, soo solde sie hem raeden mit de Sweden;
Schaep wasser tegen geweest, doch iss nu weder verandert; Keiser en Stellingwerf
waeren weder dertegen, maer sijn nu wedrom goedt. Wimmenum, Katz en Musch
willen gelt hebben off sie willen Sijn Courvorstelijcke Durchlaucht niet dienen, hebben
het plat durven seggen, in het Lant van Bresques. - H.H. sal op een brief bekomen
alle diejenige die gelt van Spagniën bekomen, van die in dese regering sijn. H.H.
sal Seuvenbergen krigen in possessie, totdat se 11 off 12 tonne gautz van den
coninck van Spagniën ontfangt, en den hertoch van Aerschot sal soolang ander
landt krigen, totdat H.H. betaelt iss, en dan sal den hertoch Seuvenbergen wedrom
krigen in possessie.

[325]
H.H. sal Tournhout nu in possessie krigen, en gaet het inkomen op H.H. naem zedert
185
de publicatie van de vrede . - H.H. sprack mij van de mesnage en begeerde ick
soud haer een staet ooverschicken voor 64 persoonen en 15 vuiren. - Ick nam
afscheit van H.H., en verseeckerde mij mit veule beleeffde woorden van haer affectie
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souden presenteren, badt mij haer vrundt te blieven. Ick beklaechde mijn vertreck,
presenteerde haer mijne getrauwicheit en gehoorsaemheit, dahr se alletijt staet op
kost maecken, dat haere bevelen mijn wetten souden sijn, en scheiden wie mit heel
groote civiliteit, complimenten en protestatien. - Ick seyd op 't lest, ick sal niet doen
als mit U.H. raedt, als ick U.H. mit mijne saecken mahr durf importunehren. - Ick
nam afscheit van de vrau van Dona, van vrau Varyck, beklaechden dat ick wechginck,
en keef vrau Varyck, dat ick nievers af gesproocken had wegen Lessal; ick sol het
doen, als ick weder komen sal, om voorgaende redenen. - Veugling heeft bij Van
Wou geweest en gecopieert het testament van wielen prins Mauritz, 'twelck
geschreven wass in een boeck van de heer Van Woud van de handt van een klerck
186
van S.H. saligher griffie,... genaemt, en iss het van de heeren Van Woude en
Veugling gefidimeert en gecollationneert, soodat het soo crachtich iss als een original,
'twelck een groot geluck voor mij iss, dat ick dien [326] eerlijcken man tot mijn vrundt
heb gekregen. Oock seit hij, dat het bundich iss en dat het S.H. saliger niet
veranderen kost; der sijn noch andere stucken, die Veugling bij andere gelegentheit
sal copiëren en een reiss express dahrom in Den Haech doen, opdat ick die krigen
187
mach, en heb ick een goeden en geluckigen dach gehadt . - S.H. iss swack, kan
niet lang leven, seit vrau Varyck en docter Van der Straet, sal in een harnass
beginnen te gaen, om sich te cureren, doch ick vrees het iss te laet. Ick ginck te
twaelf te bed.
5/15 december dingsdach. Ick stond te vijff uir op en schreeff aen Pijcke. - Ick
ginck bij de heer Wijnbergen, die mij veul complimenten maeckte en veul
vertrauwelijckheit beloofde. - Ick ginck bij de heer Haeren, nam affscheit van hem
en bedanckte hem voor alle eer en vrundtschap, aen mij bewesen; hij badt mij ten
eeten. - Ick sochte Pijcke te spreecken, maer kost niet om vrau Jongstal wille. - Ick
ginck bij de heer Nieupoort, die mij veul eer bewees; ick bedanckte hem voor alle
ehr en vruntschap, aen mij bewesen, badt hem om continuatie, wahrin dat hij sal
volharden bij alle gelegentheit. - Ick ginck aen Bickers huys, doch hij wass niet thuys.
- Ick ginck bij den heer van Somersdijck, nam affscheit, en hij verseeckerde mij van
sijne vrundtschap en continuatie van sijn dienst. Ick seyde hem dat van Sevenbergen,
doch hij gelooffde het niet en meint Knuyt seit dat maer om H.H. op sijn handt te
holden en bij S.H. te recommanderen en dat het dess Spaenjaertz intentie niet iss
H.H. te contenteren; hij bleeff noch bij sijn vorige opinie, dat ick nievers ahn H.H.
soude spreecken, maer wel in het wederkomen, en dat op die [327] pretenss omdat
die luyden al te veul oorsaeckt wert gegeven te praeten, als ick H.H. soo opwacht,
dat het iss om Lessal wil en dat ick dahr pretendere en sal soo soecken haer meining
en opinie te weten. Voor mij, ick wilde wel, dat H.H. Sevenbergen kreech off de
weerde van dien, wandt dan solde se de dochters kunnen beneficeren en goedt
naelaeten, 'twelck in dien val goedt soud sijn, als ick de Lessal kreech. - Ick ginck
bij Kuyn, nam affscheit; hij gaff mij een boeck van de artilleri, sal hier komen en mij
alle weecke schrieven. - De heer van Brederod en veul lyden wahren ahn mijn huys,
om afgescheit te nehmen, doch niemantz vond mij als Tobias Techneus. - Ick nam
affscheit van S.H.; wass cyvijl, verseeckerde mij van sijne genegentheit en
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dat hij alletijt mijn interess solde soecken te favoriseren en te toon en mijn vrundt
te sijn; hij sprack van Haerens compani en sal die te Campen leggen en had weder
discoursen van de Weyers en Pijcke. - Ick seyd Schonberch goedenacht, ginck van
't hoff en ginck mij verkleden en ginck bij de heer Haeren eeten, sadt bij Pijcke, gaff
haer een brief; toonde mij veul vruntschap; ick seyde haer genacht en kuste se wel
tienmael, en sie oock en toonde sich bedroeft, doch most wechgaen bij die lyden
die haer quaemen aenspreecken en geluckwensen, belooffde mij alleen te sien, bij
de broeder te sullen woonen, vaeder bij Jongstal. - Ick pratede noch mit vrau Haeren,
188
die mij seyde yetwess van een Fransche dame gehoort t'hebben, maer wost meer
niet, seyd Lessal wass te klein en sold maer kosten in 't huys brenghen en grootsheit
en hoverdi, riedt mij ahn een Duitz freulen off anders een goede partie te soecken;
ick nam affscheit, dronck noch eens off twemael.

[328]
Ick seyd alle werelt genacht, ginck te peerdt sitten en reedt nae Leyden bij den heer
Spanheim, had lange discoursen mit hem; op 't lest brocht hem op de histori die hij
sal schrieven, en op dat boeck dat hij had; hij seyde datter van mij niet in stond als
dat van Moerspeu, mijn broeder seer gepresen en beklaecht en maer gesproocken
van de reiss naer Gronningen, sonder yet anders te reppen van mij. - De heer
Spanheim versoeckt dat ick hem soud stuiren alles dat ick had van het huys Nassau,
en oock dahrom nae Dillemburch te schrieven. - S.H. schrieft heel cort en heel
moderat, doch altemitz had men sin ordre gevolcht en geopserveert, het soud anders
gegaen hebben en geluck, Callo, Moervaert en andere. - Ick reedt te seuven uir
vandaer en quam te negen uir te Hillegum, adt en sliep dahr, schreef ahn de heer
Haeren, quam te acht uir te Haerlem.
189
6/16 december woensdach reedt ick te seuven uir van Hillegum en quam te
acht uir te Haerlem, besach de schilderien van signor Van Bree, Grebber, Caesar;
ick quam te twaelf uir te Amsterdam, adt daer, liet mij schilderen bij meester Van
Loo. - Ick besach het raethuys, 'twelck begost wordt, en graven sie de dooden op,
verleggen se en werpen de beenderen soo ooverhoop in kuilen, die gegraven
worden. Ick adt dess avontz te Amsterdam.
190
7/17 donderdach. Ick ginck om half negen bij den schilder, hij vertelde mij, datter
soo veul armyniaenen wahren, oock sociniaenen, die veul mit de armyniaenen
oovereenquaemen. Mijn jacht wierdt afgedanckt. - Oock dat Judas onwetende sijn
moeder had getraut. - Ick adt te Amsterdam en ginck nae den eeten weder bij den
schilder; de heer Roorda vertrock om een uir nae Naerden mit de wagen en bagagie.
- Ick reedt om vier uir van Amsterdam en quam om ses uir te Naerden, adt daer des
avontz; daer wass een hubse vriester, die bij vrau Feree had gewoont, N.B.

[329]
8/18 december vridach waeren wij om ses uir te peerdt en quaemen te tien uir te
Amersvoort, de wagen te elf uir, aeten daer en quaemen des avontz om half ses te
Elsbet; het wass in de windt en fel kaut, vroor sterck.
188
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9/19 saterdach wahren wie te ses uir weder op, quaemen te elf uir te Hattum, aeten
daer en quaemen te half ses te Swartesluys, comende mit de pont oover de IJssel
en door Swol; wie aeten des avontz te Swartesluys, heel fel kaut. - N.B., ick had 's
morgens een ongeluck mit de handt.
10/20 sondach gingen wie te Swartesluys in de kerck, gingen te voet tot de
Blauwehant, aeten daer, passeerden door Steenwijck en quaemen dess avontz te
Wolvega, aten mit Bootsma des avontz in de herberg.
11/21 maendach aten wie om acht uir mit Bootsma en gingen te tien uir van
Wolvega te voet en mit sleden tot De Jauwer en warmden onss bij de heer Baerdt,
die mij seyde dat hij en Krack weder eens wahren en datter gheen jalousie meer
tuschen haer beyden wass, en sie solden eens wesen; ick wass bliede daerom en
seyde, als de heeren onneens sijn, soo ben ick am quaetsten deraen, wandt ick
kan de heeren op soo een val niet beyde gelieven en te vrundt holden. - Hij riedt
mij oock dat werck van de flooreen te behartigen en dat te mainteneren, en maer
de dorpen te executeren door deurwahrders of soldaten; mit de grietsluyden had
men niet te doen, en solden die van de Wolden mij en de heeren gedeputeerden
helpen mainteneren; als men de floreen afsettede, soo solden de steden en groote
dorpen oock willen verlicht wesen, en soo solde de provintie in onrust en disordre
geraecken; hij nam Vosbergen nu voor een Vrys aen. De lottinge der heeren
gedeputeerden stond hem wel aen, en had hij het Collegie lang soo eens niet gesien.
- Ick quam te vier uir te Lewaerden, en quaemen eenigen officiren bij mij, aten mit
mij; ick sach mijne peerden, ginck te elf uir te bed, wies mij, raseerde mij.
12/22 dingsdach quaemen de heeren gedeputeerden bij mij, de heeren van den
Hove, de reeckenkamer, magistraet, om mij te [330] verwellekommen. - Waltinga
recommandeerde mij de ooverdracht van de compani van Teppema op sijn neeff
Roorda. - Hij seyde dat Hottinga soud affgekuypt worden, Botnia oock, en in Ulb
Alua griteni soud Bruinsma tegen Ulb Alua gaen mit Axma wegen de eigenerf;
Kingema wass oock wel, soodat hij geloofde in Westrego had het ghen perijckel. In
Oostrego deden sie haer best, en soud Saeckema mischien uytgekuypt worden. Ick adt alleen. - De heer Jan Herema wass bij mij, seyd mij dat Camminga soo een
bloet wass. - De heer Loo seyde mij, dat hij te Spae veul lyden had gesien uyt
Brabandt. - Wass verwondert den staet van oorloch op acht miljoen gebrocht te
wesen, meinde dat het noch vijftien miljoen soud wesen. - Ick schreef dien avondt
ahn Pijcke. - Adt alleen, ginck te bedt.
13/23 woensdach. De heer Wijckel wass bij mij, meint dat de heer Saeckema
geen noot heeft, als hij Jan Alua stemmen heeft. - Ick wass in de kerck. - De heeren
van de kerckeraedt lieten mij begroeten. - Intema seyde mij, dat alles wel stond en
in stilte wass te Worckum. - Ick lass mit Veugling 'tgene hij gecopieert heeft
191
aengaende het testament , en hetgene ick had; het sijne iss wijtlopiger en
vollenkomener van begin tot einde toe mit de teyckening en getuygen, maer de
materi en substantie iss gelijck mit het mijne van woort tot woordt, 'twelck het
nootsaeckelijckste iss, en heb het in mijn kassje in de kleine camer geleit. - Ick adt
mit de officiren, besach mijn hoff, die heel wel iss en fray gemaeckt. - Tepma en
Viersen quaemen bij mij om de ooverdracht
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van de compani, Glins oock. - Kingema seyde mij sijn vaeder had geteyckent mit
Jongstal, en soud alless wel wesen.

[331]
Viersen wass bij mij. - Raetsheer Grovestein seyd van Axma, dat die wolde volmacht
wesen; ick riedt het hem aff, dat het niet kost gaen, omdat hij ontfanger wass. - Hij
seyde dat Haringsma nu goet wass, en belooffde mit hem te gaen en noit tegens
mij te wesen en dat het hem leet wass hetgene dat hij tegens mij gedaen had. Vringer seyde Hottinga en Burmania hadden gesecht, wie moeten luyden hebben
die tegen den stadtholder willen ahnghaen; wie willen van hem soo niet geregeert
sijn. - Sie meinden Vringer en Imminga op haer handt te krigen en alsoo Waltinga
uyt te kuypen, en dan 1 Hottinga, 2 Imminga, 3 Sjouck Burmania, 4 Ulb Aluva en 5
Piter Walta die griteniën tzaemen te voegen, om alless te ranverceren in Westrego,
doch het iss haer missluckt, en sal de heer Hottinga selver uytgekuypt worden van
Imminga en Vringer. - De heer Haringsma heeft Vringer bij Grovestein geschickt,
om hem te verseeckeren van sijn dienst, soodat 1 Grovestein, 2 Imminga, 3 Tjalling
Eisinga, 4 Jan Aluva, [5] Haeren eens blieven en het staende holden. - De floreen
sal den ontfanger in trein holden en mainteneren tot den nieuwen lantzdach. - Ytsma
wass bij mij, seyde dat hij noch niet hoorde van de floreenrente en dat se dien
betaelden gelijck se voor desen gewendt wahren. - Dat de 9 heren gedeputeerden
wel eens wahren, doch dat het nu soo wel niet toeging als voor desen, doe se 6 off
5 wahren, want sie holden nu gheen communicatie, en een yder soeck sijn profijt,
dan nu één, dan nu een ander. - Dauwe Alua soud Sipke Alua gern captein hebben
en Tjerd gern gritman en alsoo alles ahn sijn sijde. Ick bestelde mij saedels en
sprack mit Tomass van mijn peerden.

[332]
14/24 december donderdach heb ick mijn peerden sien rijden, die sich wel aenstellen.
- Vringer en Andla quaemen in de stal. - Dauwe Alua oock, en brocht hem om de
ooverdracht toe te staen van Teppema op Roorda; hij sprack oock van de flooreen,
die hij wil helpen mainteneren en opserveren door autoriteit. - Ick ginck op het
Collegie, en wierdt de compani aen Roorda gegeven, de luitenantplaetz aen Glins,
Bouritius oock lieutenant, Andla de plaetz als doctor van 't blockhuys, en ginck alles
vredich toe. - De heeren reeckenmeester deden eenighe propositiën tot dienst van
't landt. - Ick adt mit eenighe officiren. - Hettinga sprack mij oover de ooverdracht
van sijn compani op de soon. - Jan Alua lang bij mij, verseeckerde mij van sijn
vrundtschap, meint sijn staet in Westrego wass vast en wel en beeter als die in
Oostrego, omdat Boulens quaet op Dauwe Alua wass, gelijck hij seyt, doch ick
geloof het niet. Hij had oock verstaen van Fockens, dat hij altemitz op mij gealtereert
wass en niet mit mij te doen had. - Raetsheer Ockinga wass bij mij, praetede van
slechte dingen. - Geschreven, alleen gegeten.
15/25 vridach ahn de heer André geschreven; in de kerck geweest. Op 't Collegie,
daer het werck van de winckeliers diende, en waeren Dauwe Alua, Itsma, Egbert
Anness hart tegens de menist en doen se haer kracht en gewelt. - Ick adt mit officiren.
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wijck en Knuyt oock, die Pynjeranda belooft hadden dat men anno 1646 niet te velt
soude gaen, en verweet hij haer dat in de vergaedering van de heeren
192
plenipotentiarisen. - Pau sijn giricheit oover de suycker en confect . - Waltinga
bedanckte mij oover de ooverdrach van de compagnie, Viersen oock. - Keth wass
bij mij, seyde mij alless wass still te Harlingen, en nam de stadt ahn in neering en
menschen; hij had niet gehoort van eenighe onrust te Harlingen. - Gritman Haersma
seyde mij, dat haere ampten stonden voor vier jaeren vast geteycken tuschen vijff
griteniën, Boulens, Haersma, Dauwe Alua, Swartzemburch, Roorda, Aisma, en isser
gantz gheen perijckel in Oostrego. - André de raetsheer wass bij mij, presenteerde
mij sijn dienst. - Simonidess recomandeerde mij sijn persoon tot burgemeester
volgens d'acte van Ytsma en Bourum. - Veuglin wass verwondert oover hetgene
193
den heer van Zulekum had geschreven in mijn glass ; hij meint dat het op S.H.
saliger en H.H. wass geseit; hij iss niet goet voor H.H. en haut niet van haer, hij
meint dat alless noch eens op mij sal komen, omdat se mij soo qualijck hebben
getracteert en ongelijck gedaen, dahr H.H. alleen oorsaeck aff iss. Mamoiselle
Henriette iss staut en hoofdich; Lessal iss modest en verstandich. - Ick lass, adt
alleen.
16/26 saterdach heb ick mijn peerden sijn [zien] rijden, die sich heel wel aenstellen.
- De heer Egbert Anness quam bij mij, presenteerde mij sijn [dienst] [334] in alle
voorvallende saeck, oock wegen de winckeliers en recomandeerde sijn persoon tot
burgemeester, als hij in de overschriving kompt; hij iss tevreden om Hettinga te
helpen en Heucklum. - Beima sprack oock van een ooverdracht. - Ick adt mit
catolijcke edelluyden. - Sicksma weghen de ooverdracht sijner compani. - Meester
Jurgen sal mit Adam een staet maecken wegen H.H. mesnage. - Ick sach mijn
reeckening en heb 17.000 gulden in die 7 maenden verdaen en ben niet schuldich
in Den Haghe. Ick heb een peerdt gekoft voor 200 gulden, Burmania. - Ick adt alleen,
sach mijne peerden.
17/27 sondach tweemahl in de kerck geweest. - De heer Bourum wass bij mij,
die mij seyde Simonidess te willen burgemeester maecken volgens het geschrifte,
mitz dat hij bij hem en Ytsma bleeff. - Hij seyde mij, hoe Ytsma soo groot mit Alua
wass en dat Egbert Annes daer jaerloux oover wass, dat Dauwe Alua alless socht
te regeren en alless socht te hebben voor sijn vrunden en dat hij qualijck dede,
wierdt gehaet daerdoor en sal sich daerdoor heronder brengen; der iss jaelousie
tuschen Jan Alua en Dauwe Alua. - Van de winckeliersquestie sprack Bourum, wass
verwondert dat Ytsma soo verandert wass, en wass hij van mijn menung, dat Hobbe
[Jans Baerdt] de lijsten voldeden en Hachtingius de achtjaerige reeckeninge. - Van
de questie t'Amsterdam tuschen de veerluyden. - Als de vrede continueert, sal alles
beter koop worden; als den aftocht minder wordt, soo sal een ieder sijn waeren
vercopen soo goetkoop hij kan, de arbeitzloonen sullen oock minder worden, voor
10 à 12 stuiver 's daechs.

[335]
Glinstra seyde mij haer saecken stonden wel in Westrego, en wass Waltinga gantz
gecontenteert. - Tjalling Eissinga en de neeffen beginnen nu weder vrunden te
worden en sijn tegen Dauwe Alua, omdat hij in Ferveradeel sooseer gekuypt heeft.
192
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Ipe Dauma soon sal Frans Eisinga dochter hebben, Boulens Ipe Dauma dochter. Dauwe Alua en Jan Alua accorderen gantz niet, en soeckt Dauwe Alua de Wolden,
doch hij kan die beyde niet krigen, soodat ick alletijt drie heeren gedeputeren tegen
drie kan stellen; soo heb ick de electie der griteniën, want Hans Lijckelma en Fockens
kunnen noit eenich blieven. - Hij wil die saeck van de winckeliers bijwoonen. - Van
Hettinga en Heucklum oock. - Hij seit oock, dat Ytsma alless doet wat Dauwe Alua
goet vint en dat andere daeraff jaloux sijn. - Egbert Annis die gaet sooseer niet mit
Dauwe Alua. - Ick heb niet gegeten, mijn peerden gesien.
18/28 maendach heb ick medecijn genomen en nietmantz gesproocken 9 off tien
stoelgangen gehadt, heel soetjes sonder snijding. - Ick adt alleen. - De heer Douwe
Alua quam bij mij, seyde mij dat hij sich mit Jan Alua woud vergelijcken en goede
vrunden blieven. - Hij wass seer beleeft, en het toekomende jaer Ferveradeel soud
het ammeraliteitzampt hebben, dat alless in Oostrego wel wass, en wass hij niet
wel op Tjalling Eisinga van Marsum gesint. - Hij wold sijn broer [Ernst] cornel hebben
in Hettinga plaetz, en Heucklum lieutenant maecken. - Hij seyd dat Walta en
Haringsma hem tegens mij wilden oprockenen en raeden tegens den stadtholder
te gaen, 'twelck hem ongelegen alsoock Botnia, en nu kompt Haringsma selfs mijn
vrundtschap soecken; het sijn vreemde, [336] sonder trau off woordt, heel
veranderlijck, desen dach heb ghij se, morgen verliest men se. - Axma seyde mij,
hoe dat Ulb Alua drie verscheiden acten had geteyckent in een maent tijts en gheen
van allen geholden, dat hij niet bemint wass in de griteni [Wonseradeel], en meint
Axma volmacht te worden tegens Ulb Alua danck. - Ick liet mij yet voorlesen, adt
alleen, schreeff ahn H.H.
19/29 december dingsdach rijden wandelen mit mijn jongen peerden, die sich wel
ahnstellen. - Ernst Alua bij mij geweest om het regiment van Hettinga. - Alleen
gegeten. - Na den eeten iss de heer André hier lang geweest; nae geluckwenschinge
seyde mij het testament van sijn vrau, daer hij wel in bedenckt wass en raetsheer
Ockinga. - Ick liet hem het testament sien, en bleef hij bij dieselfde, die heel contrari
van Somerdijck iss, en seyde dat die veul lichts gaff, en riedt het ander oock te
krigen. - Hij seyde mij, hoe een wijnkoper soo qualijck had gesproocken van S.H.
schulden, dat als hij acht jaer soo leeffde, soo wass hij gerouwineert; van den heer
van Brederod, Rijngraff hadden se oock qualijck gesproocken, doch van mij hadden
se gesecht, dat ick staet maeckte, willeden mij liever leveren als de andere. - Op 't
lest sprack hij om weder staet-general te worden en wil tegens den landtsdach hier
komen, om alles mit mij te verspreecken. - Collonel Alua wass hier, sprack van
generale dinghen. - Jan Alua wass droncken, en gaff ick hem die stucken weder
van de winckeliers, had mit Swartzemburch gesopen, die hem sijn vrundtschap
belooft heeft, mitz dat hij gelt krijcht, en daernae sal hij hem weder licht vallen. - Der
quaemen verscheiden brieven uyt de steden, oock sommige die haer personen
recomandeerden tot burgemeester.

[337]
Haubois wass bij mij; het iss heel tegens hem geloopen, en als ick wil, kan hij geen
volmacht worden, en alsoo wass ick hem quijt; hij seyd naer sollicitatie, dat Sjouck
Burmania daer oorsaeck van wass, die vilain van mij sprack en die tegen die
affsetting der floreen sijn en vijff specien; Haubois quiteerde alle pretensiën van
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gedeputeerde, van staet-general, als hij dit nae sijn wille kost krigen. - Nijs sprack
van Simonidess, dat ick hem van Bourum verseeckerde en soud Ytsma spreecken,
hij stond voor Simonidess in dat hij niet van Bourum en Ytsma soude gaen, en niet
mit Swaelve gaen. - Hij recommendeerde Gorp van Sneeck, daer ick hem niet aff
verseeckerde. - Viersen sprack oock voor die van Sneeck. - Ick ginck in mijn stal,
bij Loo eeten; nae den eeten sprack ick lang mit Dauwe Alua, die alles wilde doen
wat ick goetvond, oock van de winkeliers, en wass hem leet dat het soo wijt gekomen
wass; sijn woorden wahren goet, off hij woordt sal houden, leert den tijt. - Ytsma
wass droncken, seyde dat hij dat van Simonidess doen soude en voortz alless wat
ick op hem begeerde, bedanckte mij voor alle gedaene eer en vruntschap, die hij
noit weder kost vergelden als mit gehoorsaemheit. - Ockinga wass oock droncken
en presenteerde mij verscheiden maelen sijn dienst; oft hij het meint, weet ick niet,
het gaet soo wijt het voeten heeft. - Secretaris Scheltinga sprack van sijn soon
lossheit. - Ick bleef daer tot drie uir.
20/30 woensdach ginck ick in de kerck. - Hettinga wass bij [mij]. - Ick ginck op 't
Collegie, daer veul dingen wierden affgedaen, oock ordre gestelt op de brieven dess
lantdachs, op de schulden en interessen van 't landt en op de cantoren der
ontfangers, op de questie der winckeliers door vijff advocaten af te doen; Hettinga
saeck kost noch niet deur door sijn eigen schult.

[338]
Ick adt mit eenige officiers. - Sach mijn hoff. - Der quaemen veul burgemeesters
solliciteren; de heer Donia sprack mij oock ahn voor Hettinga, Heucklum en om den
predicant van Jelsum niet te recommanderen ahn hem. - Ockinga recommandeerde
Mol en presenteerde mij sijn vrundtschap en dienst op 't nieuwe. - Ick kreege noch
brieven uyt de steden, en gaet alless, Godt sie danck, in stilheit toe. - Ick ginck te
vijff uir slaepen, sliep tot elf, adt wat en ginck weder slaepen, wahrdoor den pijn uyt
het hooft wech iss en weder heel herstelt ben. - Jan Alua, Dauwe Alua, collnel Alua
waeren hier om mij te spreecken, doch ick liet seggen ick wass uyt.
21/31 december donderdach ben ick den heelen voormiddach uyt geweest, heb
mijne peerden gereden, te Cornjum geweest. - Alleen gegeten; nae den eeten iss
Ziercksma bij mij geweest, Hansma en veul luyden van Boolswert om het
burgemeesterschap. - Een luytenant, die te Kassel wass geweest, seit dat de twede
dochter [Charlotte van Hessen-Kassel] van de landtgravin heel fray wass en de
derde en jongste [Elisabeth van Hessen-Kassel] passelijck groot alreetz wass. - Jan
Alua sprack weder van de jalousie tuschen hem en Dauwe Alua, en sie ick die niet
wech te nehmen, want al beloven se het mallenkander in mijn presentie, soo sullen
se malckander gheen woort hauden. Tjalling van Marsum heeft het oock niet geern,
haet Dauwe Alua om Ipe Dauma gritenie wil. - Widefelt seyde mij, dat Tjalling
Eissinga van Marsum had hem geseit sie wolden die plaetz te Cornjum coopen en
verehren sie mij; off sie het doen sullen, sal de tijt lehren. Sie hebben mij noch niet
gegeven zedert ick stadtholder ben, en die van Gronningen hebben S.H.
gedefroyeert, 'twelck veul heeft gekost, en noch 40 duysent gulden vereert, en heeft
194
haer die laeste besending [339] wel 2 mael hondert-duysent gulden gekost . - Ick
adt alleen, schreeff, sach mijn peerden; een brief ahn Burckstorf mit Leps.
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22 december/1 januarii vridach iss het nieuwejaer in Hollandt; ick heb in de kerck
geweest. - Op het Collegie; Hettinga ooverdracht van de compani op sijn soon wierdt
affgedaen, en Heucklum lieutenant, die ick lustich uytstreeck, liet hem gaen. - Het
werck van de winckeliers iss door vier advocaten afgedaen en Hachtingius
gecondemneert niet ontfangbaer. - Den landtsdach vastgestelt tegen den 8 februarii,
en sullen de heeren gedeputeerden tegens den 5 februarii hier komen, ergo soo
heb ick vier weecken rust, wandt de raetsbestelling sal dan oock gedaen sijn, en
het Hoff heeft vacantie. - Ick adt mit colonel Alua en officiren. - Alua riedt tot eenicheit
tuschen Dauwe Alua en Jan Alua. Secretaris Scheltinga recomandeerde mij Fredrick
Bote, Walteri, Haubois saeck en voechde daerbij, als ick wold, soo wass Haubois
deronder, maer als ick wold, soo kost hij noch blieven behauden; hij quiteerde de
pretensiën van gedeputeerde, staet-general off wat het wass, als ick hem nu maer
hielp om noch volmacht te worden, en wass Walteri heel wel en beleeft, en sprack
hem vrie dat ick het doen soud, maer dat hij het most seeckreet houden, om reden,
anders liepen se mit mijn naem sich te roemen en andere te dreigen, gelijck mij
dicwils gebeurt. - Scheltinga seyde van Donia lossheit en sijn onmacht; vana sine
viribus ira. - Ick kreech brieven uit Den Haeghe en Duytzlandt. - Tjalling Eissinga
van Marsum quam mij besoecken, wost niet goetz; Dauwe Alua klaechde oover de
cuyperi van Ferveradeel, seyd dat Jan Alua, Glinstra mochten geen griteni vergeven
als mit de correspondenten haer wil; [340] soud Bouritius volmacht maecken in
Glinstra plaetz, doch wass schrupeleux om Focke Aisma, Videfelt wegen Ferveradeel.
- Dauwe Alua en Jan Alua quaemen om ses uir bij mij en naedat se gekeven hadden
en malckander de wahrheit geseit, soo maeckten accordt alletijt in vruntschap te
leven mit malckander en goede vertrauwen te gaen en verstandeniss, malckanderen
te adverteren, alse yet van doen hadden, geen jalousie meer te hebben, maer
voortaen malckanderen vrienden te helpen bevestigen en mainteneren. Alua soud
in Oostrego die griteniën te disponeren hebben mit mijn goedtvinden, Jan Alua die
in Westrego mit mijn goedtvinden; die in de Wolden souden die heeren in de Wolden
disponeren, oock mit mijn advijs, 'twelck sie malckander in mijn presentie hebben
belooft om als eerlijcke edellyden te holden en in 't werck te stellen; heb alsoo een
goedt werck gedaen, als het geluckt en sie malckander woordt holden, 'twelck de
tijt lehren sal. - Ick adt alleen, sach mijn peerden, die gebrandt sijn op de billen.
23 december/2 januarii saterdach heb ick rijden wandelen nae Hallum op Jongstal
plaetz. - Ick adt alleen, ginck in de kerck tot de voorbereidung. - Daernae sprack ick
eenige heeren die quaemen spreecken tot burgemeester te worden, Egbert Annes
[Itskema]. - Ick kreech brieven uyt Den Haghe en Duytzlandt.
24 december/3 jannuarii sondach te nachtmahl geweest dess naemiddach in de
kerck. - Cornel Alua, Scheltinga, Bourum recommandeerden mij al burgemeesters.
- Ick kreech brieven uyt Den Haech en van de heer van Asperen, [341] en
beantwoorde die stracx en schreeff ahn H.H., de heeren Haeren, Kuyn, Jongstal.
25 december/4 jannuarii maendach Kersdach ben ick tweemael in de kerck
geweest. - Axma bij mij geweest, recomandeerde Ferderick Bote, meint verseecker
volmacht te worden. - Keth recomandeerde oock sijn persoon tot burgemeester. Kingema seyde
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mij door de onnenicheit en jalusie van Alua, Burmania hadden se niet kunnen eens
worden, wandt Ulb Alua woud hebben Imminga soud uyt Hottinga griteni volmacht
worden, en Burmania woud hebben Imminga soud komen uyt Sycksma gritenie;
elck den sijnen willende ahn de handt hauden, en door die twist iss het werck teniet
gegaen, sie hadden anders de kans kunnen krighen, Hottinga, Imminga, Burmania,
Walta, Ulb Alua, doch het iss tenietgelopen, en iss Kingema nu mit Jan Alua eens.
- Hij seyde mij oock, dat de grietsluyden voor desen maer drie jaeren plachten te
sitten en gheen ampt mosten hebben, dahr hij de brieven aff heeft, die hij mij wil
sien laeten. - Ick onderteeckende de brieven van de respectieve steeden en
magistraeten nae den eeten, en iss het noit soo still affgegaen sonder eenighe
questie, dispuyt off protestatie als dit jaer, daer de Heere voor sie gedanckt, en
hoope ick dat het alletijt soo sal continueren, 'twelck geschieden sal, als ick mij
buyten de partieschap holde en wel en vruntlijck mit alle werelt leeff.

[342]
26 december/5 jannuarii dingsdach ben ick weder twemael in de kerck geweest. Op mijn rustcaemer. Glinstra quam bij mij, maeckte swaericheit van Axma, dat hij
niet soude volmacht kunnen worden uyt oorsaeck van sijn commissie en instructie.
- Seide dat alless in Westrego wel stond, dat Waltinga en Grovestein vier jaer solden
stil sitten sonder ampt en daernae solden se de andere plaetz maecken. - Wie sullen
de staet van oorloch tezaemen ooversien. - Hij riedt men solde een derdepart van
de floreen offsetten en een derdepart van de vijff speciën, om alles eegael te holden,
en het schorsteengelt van twe gulden op eenen gulden brengen. - Nijs wass bij mij,
brocht mij de acte van Simonidess, om die Bourum en Ytsma te laeten sien. - Ick
lass den heelen naedemiddach in geestelijcke boecken, adt alleen, sach daernae
mijne peerden.
27 december/6 jannuarii woensdach ben ick in de kerck geweest; mit Loo en de
jonge Nijs gegeten, mijne peerden gesien. - Bourum laeten sien dat geschrift van
Nijs, 'twelck hem heel wel aenstond, alsoock de questie van Swaelve. - Claes Camp
en de backer [Sierd Claess] scheepen. - De nieuwejaersbrieven geteeckent. Kingema wass bij mij, die morgen weder sal bij mij komen om vijff uir; als hij een
ampt krijcht, soo iss het wel, soo niet, soo sal hij weder dolieren; slechte vrunden,
hij traut Andela niet. - Ick ginck bij vrau Alua, die mij haer mans sieckte vertelde. Ock hoe sie in Groeningerlandt beklaechden dat ick gheen stadthauder wass
geworden, besonder vrau Ripperda van Fernsum, die twe brieven van H.H. had
ontfangen in die tijt mit groote beloften voor haer soon [Willem van Ripperda]; ick
sal de copiën sien off originael; daeraen sie ick wat falsche [343] vrau dat het iss,
want sie mij heel anders geseit heeft, oock van de heeren Somerdijck en Walta, die
haer dienst eerst quaemen ahn haer presenteren, die sij affsloech en nievers wilde
affspreecken om S.H. saeck te bevorderen. - Sie seyde oock, hoe cornel Alua Dauwe
Alua soo hardt had aengesproocken om mit Jan Alua in aliantie te gaen en hem
voorgeholden, hoeveul beneficiën Dau Alua en sijne vrunden van mij genoten
hadden; op het lest consenteerde Dauwe Alua in alless, heeft gedaen en sal het nu
wel onderholden en opserveren. - Die Wolden hebben Oostrego alle correspondentie
ahngepresenteert door Fockens en in toekomende door Andringa en Roorda, die
dan gedeputeerde worden. Sijn niet goet Westrego
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en Tjalling van Marsum niet goedt Baerdts, en bleef ick drie uir bij die vrau, tot acht
uir. - Alleen gegeten, gelesen.
28 december/7 jannuarii donderdach mijn peerden gereden. - Sjouck Burmania
wass bij mij, die heel cyvijl wass en recomandeerde mij de saeck van het process
tuschen sijn neef [Jarich van Burmania] en hem aengaende Feverder plaetz en
begeerde ick solde sien off ick gheen middel van accommodatie kost vinden en om
Grovestein daerop te begroeten op die conditie, dat Sjouck Burmania soud sijn neeff
Brixum en die plaetz van tachtentich pondemaet ooverlaeten, als hij Sjouck Burmania
de plaetz te Fervert woud laeten, die Sjouck Burmania anders sold hebben volgens
het testament van Helena [van Bunau]. - Hij seid mij oock van Jouckema process
en hoe die een testament had gemaeckt en dat se [dat] van Jouckema niet [344]
verwachteden, en dat het alleen wass omdat de dochter wass van de religie
geworden, dat sie uyt haerselfs had gedaen. - Mit Herema gegeten en soet
gediscoureert. - D'ontfanger Grovestins wass bij mij, seyde dat het een ehr voor de
provintie wass en een geluck dat ick die raetsbestelling had en dat het nu beter
195
toegaet als bij het Hoffstijden . - Hij seyde dat se heel still en gerust in het landt
wahren en dat de huysluyden de floreen noch in stilte betaelden, dat Hessel Roorda
en Tjalling van Eisinga die floreen all hadden affgestelt in october en november, ehr
die van Oostrego en Westrego het gedaen hadden, en dat om maer disordre te
maecken, 'twelck die heeren maer soecken te doen, omdat se nu niet apsoluyt
regeren kunnen. - Kingema, Andla en de heer Glinstra bij mij geweest, en sal Andla
volmacht wesen en Kingema een ampt hebben. Ytsma lang bij mij geweest, sal
Simonidess burgemeester maecken, liet mij haer acte sien, gedocht noch het
gepasseerde, hoe hij gedeputeerde was geworden, dahr hij mij noch voor bedancte,
en seyd, het iss goet yetwess te cederen, als men alleffenwel tot sijn interesse
kompt. - Mijn volck opgeset om nae Duytzlandt te gaen.
29 december/8 jannuarii vridach in de kerck geweest, booven op de meubelsolder
geweest. - Mit officiren gegeten en lang gepraet. Sterensel bij mij geweest, seid mij
hij soude haest nae nieuwejaer trauwen. - Ick lass en schreeff een brief aen
Heuenfelder van getrauwicheit, gerusticheit.

[345]
30 december/9 jannuarii saterdach heb ick geestelijcke dinghen geschreven tot mijn
onderrichting. - Ick heb rieden wandelen. - Ick adt mit catolijcke edelliden, sach de
jonge Camminga, die mij wel aenstonde; hij begeerde ick solde voor hem spreecken
bij juffer Mertena. - De heer Bourum, die seit dat Nijs soo bang iss dat het noch
misslucken sal mit sijn soon, dat hij elckemael schickt bij Bourum of bij Ytsma, dat
se het sullen uytwercken op Simonidess mit goedt fatzoen, dat se Simonidess desen
avont willen spreecken en yetwess doen teyckenen. - Ick schreef den heelen
naemiddach noch ahn dat werck dat desen morgen begost had. - Ick adt alleen,
sach mijne peerden en ben godtloff heel wel.
31/10 sondach in de kerck geweest tweemael, den meesten naedemiddach alleen
geweest en gelesen in de geestelijcke saecken. - De heer Ytsma bij mij geweest,

195

Tot 1635 kozen Hof en stadhouder samen de magistraten van de steden behalve Leeuwarden
en Franeker. Guibal, Democratie, 29.
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begeerde ick solde de burgemeester Hermen Herckes, de vier schepenen Claes
Pieters, Dirck Jansen, Bouwe Lieuwess, Geerridt Willems spreecken en haer
Simonidess recomanderen. - Ick adt alleen. - Sprack se om half neghenen, en
wahren heel cyvijl en beleeft en stonden het mij strackx toe en belooffden mij Bourum
en Ytsma die saeck te recomanderen en helpen dirigeren tot een goedt einde, dat
Simonidess mocht burgemester worden.

[346]
Ick kan onse Heere Godt en barmhertighe lieve hemelsche vaeder niet genoech
bedancken voor sijne rijcke gaeven en weldaeden, ahn mij bewesen dit voorledene
jaer, soowel ahn siel als ahn lichaem, wandt hij heeft die genaede gedaen en mij
bewaert, dat ick mij bij ghen hoere heb geleit en mijn fleis besudelt, hoewel ick
dicwils genegentheit dahrtoe heb gesocht en gehadt, doch de Heere heeft mij alletijt
bijgestaen mit sijn geest en genaede en bewaert, dat ick er niet toe gekomen ben
en heb ick maer eens mit eenen op de waeghen geseten, doch ghen quaet gedaen
en mij mahr eens vergeten te Swartesluys mit de handt; de rest iss al in den droom
geschiet, soodat ick dahr niet voor kan andtwoorden, en hoop de Heere sal mij dat
niet toereeckenen en dit jaer noch beter bewahren voor sulcke en allerley sonden.
- De Heere heeft mij alletijt gesont gespaert, en heb maer een dach koortz gehadt,
'twelck mij tot gesontheit heeft gestreckt; hij heeft mij in alle mijn voornehmen
gesegent en mit sijn genaede bijgestaen in de provintie, in Den Haech, te hooff, bij
de Staeten-General, bij die van Hollandt, oock bij den heer ridder Waude, die mij
sehr groote vruntschap heeft getoont en bewesen. Och Heere Godt, laet ick u
godlijcke majesteit daervoor dienen en dancken alle de daeghen mijnes levens in
wahre geloove en goede wercken, want all wat wij hebben, sijn gaven van Godt,
soo moeten wie hem dienen in onse lichaemen, in onse gebeden, gedachten,
woorden en wercken, en in all wat in ons off ahn ons iss.

[347]
[27 december] Woensdach. - [28 december] Donderdach. - [29 december] Vridach.
196
- [30 december] Saterdach. - [31 december] Sondach .

[361]
Om een colonelscompagni te lichten van 300 coppen
280 soldaten × 20 gulden de man=5600 × 3 compagniën=
16.800

collonel 3

13.800

majoor 3

76.800

compagniën 24

----196

Voorgedrukt kalenderblad.
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107.400

summa van alle de compagniën loopgelt
197

N.B. Siel heeft maer gesett 90.000 gulden, scheelt noch 10 duysent 7 hondert
gulden; Siel heeft een compani van 200 gestelt op 160 man en daerop 20 gulden
de man gegeven, 'twelck op 30 companiën gereeckent 160 man × 30
companiën=4800 × 20 gulde de man= 96.000, off hij moet den man op 17 gulden
gereeckent hebben.

197

Lees: 17.400 gulden.
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Om een majoorscompani te lichten van 250 man
230 soldaten × 20 gulden de man=4600 × 3 companiën=13.800
Om een capiteinscompani te lichten van 180 man
160 soldaten × 20 gulden de man=
3200
24

companiën

---

12.800
64.000
----76.800

summa van 24 companien loopgelt

Der gaen 298 man aff van die 6000 voor officiren die noodich sijn, soo blieven
noch 5702 man
3

colonels

3

majoors

3

predicanten

3

geweldigers

1

fiscael

1

proviantmeester

2

beul en knecht

3

regimentsquartirmeester

24

capteins

30

lieutenant

30

veendrickx

60

serganten

30

captein des armes

--193

90

tamburs

15

barbiers

--105
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--298

minder alle weeck te betaelen, beloopt
's weeckx 576 gulden, dess maentz

minder 2304, in twaelf maenden 27.648... minder [362/3]
3

colonels

900

3

sergant-mayoors

300

3

predicanten

240

3

geweldigers

120

fiscael

100

provyantmeyster

60

scharprichter

30

quartyrmeyster

150

3

--hooge tractamenten

1.900
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captein

150

lieutenant

50

fendrich

40

2 sergeanten

40

2 tambours

20

feltscheer

20

capitaine des armes

20
---

officiren

340

's maent

680
--4.080
191 gemeine soldaten
tegens acht gulden ter
maent

in 't jaer

1.528

95 gefreyden 3-15 stuyvers
Eene companie in 12
maenden

22.599

somma 30 companiën

677.970

hooge tractementen in de 22.800
12 maenden
----Summa de VI mille man in 700.770
't geheele jaer
loopgelt

90.000

't geweer

45.000

gulden

----835.770
4.080

officiren

----839.850

[364]
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[...] musquetten, 14 cogels op een pondt om de lichtheit halven, hellebarden,
trommels en de draechbandt, vendels, half orange en witt, en concordia, obedientia,
vigilantia dahrin geschrev[en]. - Als een compagni niet sterck iss 150 man, alsdan
deselfde den captein aff te trecken en niet mehr te geven als hij heeft, doch op tien
off 15 man niet te sien, en dat voor de recruten. - Alle avont oft dicwils te weten dess
weecks, hoe sterck elck regiment en elck compagnie iss. - De colonels wat stercker
te maecken als de particulire companiën, alsoock de majoorscompaniën, de collonel
300 coppen, de majoors 250, capteins 181 man mit d'officiers.
collonel

300

250

300

250

major

24

companiën

181

man mit
d'officiren

--300

250

-----

---

900

750

24

750

24

-----

--

1.650

4.344

4.344
----5.994
Sjouck Burmania en den grietman Hottinga te gewinnen elck mit een compagni
ende mille rixdalers, Westrego; collonel Alua een regiment en goede condities,
Oostrego. - Wolden en de steden hoop ick dat goedt sullen sijn, Baerdt en Haubois.
- Armaveille
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oock goede conditien te verseeckeren, opdat hij het in Vranckrijck doorbrengt, 1000
maentz collonel.

[365]
Alle comissiën en acten te geven onder mijne handt en zegel van alle chargiën die
vacant worden onder die drie regimenten. - Alle colonelsen majoorsplaetzen te
vergeven apsoluit. - Noit die drie regimenten vaneen te laeten separeren ende, ofte
het wesen most, noit die troup minder te maecken als tien companien opdat de
hooftofficiren dahr alletijt bij kunnen wesen en des te beter ordre onder het volck
geholden en op de betaeling des te beter gelet kan worden. - Het slimste dat ick
hierin bevinde, iss hoe men het volck in Vlaenderen soude brenghen weghen de
schepen ende scheepsvrachten, die geweldich solden kosten, 'twelck den koninck
most bekostigen. - Ick most aen het gelt gantz niet verlieren, sonderen most twaelf
tonne goltz in 't geheel ontfangen in de banck t'Amsterdam.

[366/7]
Staet van 'tgene het onderhoudt van sesduysent mann ende de officiers te lichten
in den tijt van 10 maenden soude coomen te bedraegen. - 6000 mann elcken ƒ2 's
weecx facit ƒ12.000 N.B. 450 man minder voor de officiren, 15 man elcke compani.
- Doet 's maents 48.000ƒ ende in 10 maenden ƒ480.000,-.
3 colonelstractementen elcken 's maents à ƒ300 facit tsamen ƒ900 ende in 10
maenden ƒ9000,-.
3 majors elcken 's maents ƒ100 facit tsamen ƒ300 ende in 10 maenden ƒ3000,-.
30 capiteins 's maents elcken à ƒ150 facit tsamen ƒ4500 ende in 10 maenden
ƒ45.000,-.
30 lieutenanten elcken 's weecx ƒ10 's maents ƒ40, facit tsamen ƒ1200 ende in 10
maenden ƒ12.000,-.
30 vendrichs elcken 's weecx ƒ8 's maents ƒ32 facit tsamen ƒ960 ende in 10
maenden ƒ9600,-.
90 sergeanten elcken 's weecx ƒ5 's maents ƒ20 facit tsamen ƒ1800 ende in 10
maenden ƒ18.000,-.
4000 - [eventueel:] 3800 - musquetten ende bandeliers à ƒ10 facit, allen op een
calibre en maet ƒ40.000,-.
2000 - [eventueel:] 1900 - pycken à ƒ2 10 stuyvers facit ƒ5000 summa ƒ621.600,-.
De provoosten pro memoria, elck regiment één, de justitie apsoluit. 6000 man, elck
20 gulden op de handt voor aenritzgelt, maeck tsaemen 120.000,-. Summa 741.600,-.
En noch twe maent daerbij gereeckent, om 12 maenden te hebben voor een heel
jaer, bedraecht sich in alless 858.420,-. Om alles wel aen te vangen, elck regiment
een predicant, dess morgens en avontz gesongen en gebeden, sondachs 2
predicatiën en dess weecks een, elck predicant 500 gulden en de kost bij den
colonel. 1500=743.100,-.
Onder elck regiment drie compagniën aen mij te holden, om die tot alle tijt te
vergeven en alle die plaetzen die onder dieselffde companien vacant worden, 'twelck
negen compagniën in 't geheel sijn.
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[368]
Onder niemantz te staen als onder een prince van den bloede off de coninck. - De
tien maanden omme sijnde, alsdan buyten den eedt ende dienst te sijn, en sal den
koninck geholden sijn ons schepen te verschaffen, om weder nae het vaederlandt
te vaeren. - En soo de koninck onsen dienst langher begeert, moet hij weder op het
niew accorderen en geven weder soo een somme geltz om het volck alle maenden
te kunnen betaelen, 'twelck onss volck gewendt iss, en solde ick anders niet mit
haer willen marcheren. - In Vrieslandt de werfplaetz te maecken, om die provintie
alle dat profijt te gunnen, wandt veul geltz dahr blieven sal. Oock mit coopluyden te
accorderen weghen het transpordt der scheepen en volck, oock weghen cooren,
botter en kaes, om de heeren volmachten door dat profijt en gewinst ahn de handt
te krighen.

[369]
S.H. wass niet in Den Haech; ick vond veul te doen, had in een jaer niet present
geweest; de princess-royal, duc de Jorck niet gesien; S.H. reist nae Cleef, om hem
op te wachten.
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[Dagboek 1649]
[0]
*

Anno 1649

[1]
1649 voor Den Haghe
2.500

uyt Lewarden

septembris

1.458

van Castyllego

julii

2.000

van Leonard Caesembroot

julii

2.342.7

van Viaenen

----Somma

8.300
behalven Van Royen en
Brandijn
2.400

van Viaenen ontfangen

800

Van Royen gelevert

200

denselfden

2.030

ahn Brandijn geassigneert

200

Casembroot geassigneert

----13.930

ontfanghen zedert den 26
julii/7 augusti 1649 tot den
24 novembris/4 decembris

[2]
Anno 1649. - 1. Dat de here stadtholder de heeren volmachten behoorlijcke respect
ende ghehoorsaemheit sal leesen ende sich wel waeren om yetwes aen te vangen
strijdende tegens de vrijheit ende souvereiniteit van dien lande. - 2. Dat hij de
gereformeerde religie sal mainteneren, die op de sinode van Dordrecht is
gearresteert. - 3. Dat hij mit de heeren gedeputeerden sal mainteneren ende
onderholden, defenderen des lants privilegiën, wetten ende ordonnantiën. - 4. Dat
hij mit de heeren gedeputeerden goede acht sal hebben op de schantzen, forten
buyten en binnen de provintie. - 5. Dat hij mit de heeren gedeputeerden tsaemen
sal vergeven alle chargiën die vacant sijn, uytgenomen die sich de heeren Staeten
van 't lant hebben gereserveert.
*

Dit blad begint met enige nagenoeg onleesbare regels, die worden gevolgd door enige
berekeningen.
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[3]
6. In 't leger sal de heere stadtholder de vacante plaetsen vergeven, ingeboorne
den uytheemsen voortreckende. - 7. Sall sich reguleren nae de instructie van de
heeren gedeputeerden, sooveul desselfs persoon aengaet, en onderholden voorall
het 33 point, dat luyt dat de stadtholder gheen compagnie mach verleggen sonder
weten van de heeren gedeputeerden. 8. Sall sich hebben te reguleren nae de
instructie van de raetsheeren, soveul sijn persoon betreft. - 9. Sal gheen
gouvernement ofte commandement vergeven sonder weten van de gedeputeerden.
- 10. Sall gheen landt mooghen coopen in de provintie. - 11. Sall gheen survivantie
ofte transport moghen versoecken, op wie dat het sie. - 12. Sall gheen nieuwe
versoeck moghen doen als hetgene hij hier gesworen heeft.
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[13]
Januarius 31 daeghen. - Anno 1649. - 1/11 januarii maendach twemael in de kerck
geweest. - De raetsbestelling is heel stil toegegaen en sonder onlust; daer was heel
goede wacht. Simonides burgemeester tot groot contentement van de gemeente,
de backer [Sierd Claesen] schepen en Claes Camp oock. - Mit cornel Alua en
officiren gegeten. - Bourum vertelde mij, hoe Simonides mit eenparige stemmen
was verkosen van de electeurs, dat mijn recommandatie veul goetz hadde daerinne
gedaen, en hadden sie het anders niet kunnen effectueren. - Simonides quam mij
bedancken, dat ick hem tot het burgemeestersampt had geholpen, soud alletijt mijn
vrundt sijn en danckbaer, oock mit Bourum en Ytsma in goede correspondentie
gaen en Hermen Herckes. - Des avontz alleen gegeten ende gelesen tot tien uiren
en heb ick desen dach degelijck aengevangen; ick hoop ick sal het geheele jaer
soo toebrengen in deuchden. Mij wierdt geschreven, dat monsieur Kuyn doot was.

[14]
2/12 jannuarii dingsdach mijn peerden gereden tot twaelf uir. - Mit Unia, Hemmema
gegeten, den ghehelen naedemiddach niemantz gesproocken, veul brieven
geschreven ende oock gelesen, die uyt Vranckrijck, Duytzlant, Engelant quaemen.
- Alleen gegeten, mijne peerden gesien.
3/13 woensdach ben ick in de kerck geweest, ahn Beringan en Heuefelder
geschreven. - Vandermijlen quam hier, om eenighe patenten te haelen voor de
canonniers om die in de guarnisoenen te leggen; hij seyde die Hollanders die
maeckten de tractementen soo klein, omdat die officiren quiteren souden, en dan
1
souden sie die plaetsen aen haere vrunden vergeven . - Ick adt mit Houwerda en
eenighe officiren. - Ick kreech veul brieven; gisteren acht daech den 26/5 op dinsdach
2
is juffer Sophia getraut . - Ick was den heelen naedemiddach alleen, las en schreef.
- Des avonts adt ick oock alleen en schreef.
4/14 donderdach heb ick Paulus Jansen gesproocken, die seer klaecht oover die
andere heren te Harlingen, [15] namelijck Reinert Oetjes en Frans Dircksen, oover
haere schulden. - Ick reedt wandelen tot twaelf uir. - Adt mit colonel Alua en Unia,
Herema. Julius Eissinga seyde Hottinga boodt hem aen, als hij wolde, hij wolde
hem volmacht maecken mit soo een eigenerf als hij wolde, mitz dat hij Vringer en
Imminga verliet; hij soud het doen, merckte ick, en dat uyt haet van Vringer, maer
hij durft niet om Haringsma wil, die een saeck in compromis heeft en een groot
vrundt is van Vringer. - Hij badt mij Nijs aen te spreecken om het compromis af te
doen tuschen Frans Eissinga en Julius Eissinga. - Denkt eens hoe men sich op die
luyden verlaeten kan; hoe heeft Julius Eissinga wel gesproocken van Hottinga, en
nu soude hij wedrom mit hem gaen en dat om vier, vijff jaer volmacht te wesen,
doch Hottinga soud hem
1

2

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 614: ‘Hollandt wilde geern invoeren het project by
haer al voor eenige maenden ingebracht, waer by de militaire tractementen van alle hooge
officieren seer wierden vermindert, self dat van den prince (om exempel te geven) en alle
volgende, soo te voet als te peerde. Sy drongen dat ten minsten by provisie sulcx mocht
standt grijpen van den eersten Ianuary deses jaers af te reeckenen. Maer de andere provintien
of gedeputeerde van dien (des princen gunst capterende, oock by de veelheyt van de militie
gheinteresseert) hebben gewilt, dat volgens den nieuwen staet van oorlogh by den Raedt
onlancx geprojecteert, by provisie de betalingh mocht werden gedaen. Hollandt slouch dat
plat af’.
Het huwelijk tussen Sophie van Haren en Willem van Vosbergen.
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bedrigen. - Collonel Alua heeft gelijck, die seit het kieven en raesen van die
edelluyden hier te lande is maer geckernie; die malckander dit jaer voor een schelm
en dief schelt, die sijn het ander jaer de beste vrunden weder. Exemplen alle daech
en noch verleden jaer Piter Walta, Ulb Alua, soo sal het noch eens mit Tjalling
Eissinga en Sjouck Burmania wesen, soo is het tuschen Hottinga en Sicksma, dat
swaegers geweest, eerst vrunden, daernae de grootste vianden, nu weder vrunden;
wy kan [16] sich dan op dese edelluyden verlaeten en staet op haer maecken, want
sie mij niet wieder estimeren als haer interes gaet; doe ick haer goet en wat se
willen, soo is het voor die tijt wel, maer als daerna weder niet nae haer sinn haer
help, soo is all het voorgaende vergeten, exempel Tjalling Eissinga van Raedt en
Marsum, Sjouck Burmania, Ulb Alua, die ick sooseer geholpen heb tegens danck
van haere naeste bloetvrunden, maer alse het wech hebben, soo is gedaen en
vergeten; daerom moet ick mij voorsien, laeten haer woelen, kijven en raesen,
swijgen stil, doen mijn dinghen als ick se gebruycken kan, doen recht, vresen
niemant, want Dauwe Alua, Grovestein, die ick soo oovervloedich heb geholpen,
daer en kan ick gheen vaste staet op maecken, niet wieders als haer interes gaet.
Ergo siet u voor, doen recht, swijcht stil en vreest niemantz en hoort alle werelt
spreecken. - Ytsma gaf ick sijn acte weder, die hij mit Bourum had geteyckent; hij
vind Simonides oock voor een slecht man, die gheen ketteri sal maecken.

[17]
Ick heb hem van die steen geseit van de vrede, en vint goedt dat men die voor het
Lantzhuys sett tot een eewighe memorie, dat Spagniën dese landen heeft afgesworen
en voor vrij erkent. - Seit men behoort Brunsveltz wech te jaeghen uyt de stadt. Vandermijlen seit al watter onder de artillerie heurt, daer haut hij boek van, en durven
sie niet uytgeven, oft moeten hem daer een lijste van geven als controlleur. Ick
despecheerde hem hij sal mij planten en rare vruchten schicken. - Ick schreef en
las veul desen naedemiddach.
5/15 jannuarii vrijdach heb ick docter Jacobi gesproocken; hij bedancte mij, dat
hij wass burgemeester geworden, seyde Harlingen floreert seer; hij hoop Keth sal
sich stil hauden en meint Bruyn Gyses sal volmacht worden, dan sal Assuerus
Viersen uytkomen om hem gedeputeerde te hebben. - Doctor Wijckel hoopt dat
Saeckema noch sal volmacht worden, weet niet of Walteri kompt of de secretaris
Jepema; hij was mit die vier advocaten op 't Collegie ontboden. - Ick ginck in de
kerck. - Adt mit collonel Alua en officiren, sach mijn hoff; de heer raetzheer Viersen
quam mij wellekum heeten, had soolang sieck geweest. Sijn soon bedanckte mij
wegen Broer Heres van IJlst, dat hij is burgemeester geworden.

[18]
De twe Tjallings van Eissinga quaemen mij ter bruloft bidden. - Ick lass en schreef.
- De heer Nijs quam mij bedancken vanwegen Simonides promotie en woud niet
gelooven, dat het sulcke swaericheit had gecauseert. - Ick adt mit Maré, die seit dat
alles hier still en wel is; ick las tot elf uir.
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Hemmema. - Ick adt mit catolijcke edellieden, en badt mij Camminga weder sijn
soons saeck te recomanderen. - Jouckema seyde gritman Saeckema seyde, ick
heb een vrundt, die sal mij wel derdeur helpen en volmacht maecken, soo ben ick
op de praet van de lyden, den eenen praet hier, de ander daer, en om alles nae
haer sinne te krigen, souden se mij wel souverain maecken en, dat hebbende wat
se willen, voor den duyvel jaeghen, doch ick moet mij voorsien, gaen recht deur,
doen recht en achten niemantz, want het sijn losse lyden, die haer interess maer in
acht nemen, en voor de rest achten se U Excellencie niet. Ick seyde, Jouckema,
segt de heer Saeckema, als hij de meeste stemmen heeft en dit mit briefjes bewijst,
soo sal hij verseecker volmacht worden, doch anders niet, en dan staet het Alua
naeder, als hij het bewiesen kan. Soo speulen sie mit mijn naem om; ick moet mij
wel wachten voor spreecken en toesijn [toezien] wat ick segge bij dit losse
veranderlijck volck. - Hooren alleen, sien en swijgen, doen recht en vreesen niemant.

[19]
Bourum van de boomen gesproocken, 'twelck hij doen sal. - Seyd oock van
Simonides sijn slechtheit. - Seyde dat hij noch niemantz had gesien die sijn dinghen
so voorsichtich, soo nett, pertinent deedt, al off ick veertich jaer was oudt geweest;
hij riedt mij te trauwen, ick hadder gheen lust toe, want, seyde ick, nu ben ick alleen
en vrij, dan was ick gebonden aen haer humeur, quinten en recomandatiën nae
mijne besoignes, daer nu heel vrij of ben; ick seyde het Widefelt oock. - Ockinga
reeckomandeerde mij Bootsma revijs en bedancte mij voor Mol, dat burgemeester
3
was, en presenteerde mij sijn dienst, doch mit regrett en crèvequeur . - Ick sprack
Bruin Gijsbertz, Jeltinga. - Adt alleen, schreef, las.
7/17 sondach tweemael in de kerck geweest. - Mit Jeltinga, Andala, Wijckel,
Hillema gegeten. - Om de stadt gewandelt. - Wijckelt seyde dat Carel Roorda noch
seer voor Hachtingius was en tegens de menist [Hobbe Jans Baerdt] en andere
4
winckeliers . - Ick heb een peerdt gekocht, adt alleen, sach mijn peerden. - Himstra
is noch heel gebeten op Keth en seer partiaels, sijnde de andere oock soo; hebben
sie de amnestie niet wel onderholden en de reconsiliatie geopserveert.
8/18 jannuarii maendach Wickfort, dat S.H. de magistrature van ter Veer recht
tegens Knuyts vrunden heeft afgedaen, soodat hij heel buyten credijt kompt, 'twelck
5
H.H. niet wel sal aenstaen, die Knuyt draecht en gewoogen is . - Ick heb mijne
peerden gewandelt en gegaloppeert tot twaelf uir heel goedt, de jonge en de
coureurs. - Ounia adt mit mij, seyde mij, dat Herema moeder van slechte luyden
was afkumstich, hoe juffer gekreten had oover haer mans hoverdie. - De
gerichtschultus [Benedictus van Velsen] gesproocken oover den dootschlach, iss
een bloet.

[20]
De raetsheer Oockinga en Haringsma beyegent, wahren heel cyvijl en beleeft, op
het treckpadt. - Hasius de predicant seyde mij, dat alles nu wel wass in de Meyeri
3
4
5

Crèvequeur: hartzeer.
Zie hiervóór 15/25 december 1648, pagina [332].
Zie hiervóór 1648, noot 36, pagina [66].
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en dat de schultussen souden verandert worden van catolijcken tot gereformeerden ,
had

6

Zie hiervóór 1648, noot 128, pagina [234].
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Lessal gesien, wass schoon, doch klein. - De raetsheer Grovestein seyde mij, dat
Jan Alua kost krigen tot volmacht wie hij wilde, vraechde off men Tjalling Eissinga
soon soud nemen off Runia off Hiddema; ick seyd, omdat Jan Alua mit Tjalling
Eisinga had gesproocken, soo most hij het Tjalling Eissinga noch eens presenteren
en nehmen dahrnae wie hem getrauste sold wesen. - Hij seyde mij, hoe de Eisingaes
soo heevich tegens Sycksma gaen en dat het noch niet helpen soud en te beduiden
had. - Oock dat hij in dat process van Sjouck Burmania en den jongen Burmania
niet doen kost om d'accommodatie te vervorderen, dewiele hij van de grootmoeder
[Cnier van Douma] gestelt wass om dat process in faveur van den jongen Burmania
te vervorderen, doch als de grootmoeder hem woud ontslaen van de curateel, soo
wass hij wel tevreden. Oock soo stond het alheel aen de grootmoeder, want die had
sooveul middelen en landen, dat sie Sjouck Burmania en den jongen Burmania
dahrtoe holden kost door dispositie van hare landen en goederen. Meindt anders
Sjouck Burmania sal het process verliesen, en sal hem heel schadelijck wesen om
de vruchten die hij al genoten heeft, en wass hij al versteecken, omdat hij de schriften
niet had ingelevert in tijts. - Gelesen, geschreven. Wiedefelt vertelde mij de questiën
van de meisjes en haere interessen, twe en twe geslapen hadden als man en vrau.
- Alleen gegeten, mijne peerden gesien, die heel wel sien.

[21]
9/19 jannuarii dingsdach gelesen, geschreven. Velsen bij mij geweest, heeft mij
bedanct, dat ick hem geholpen heb in sijn stadt [Bolsward], meint Bruinsma en
Siercksma solden niet lang eens blieven. - De gerichtschultus gesproocken, mit
7
Herema, Hemmema gegeten. - Bij Tjalling Eissinga te Marsum geweest, heerick
gedroncken; des avontz mit die luyden gegeten en Herema heftich gedisputeert,
wass heel qualijck tevreden.
10/20 woensdach in de kerck geweest, gelesen, mit officiren gegeten. Sjouck
Burmania iss bij mij geweest; seyde hem hetgene ick van den raetsheer Grovestein
had gehoort, naemelijck tot accort tevreden te sijn, als de moeder van Sjouck
Burmania hem ontsloech van de borchtoch van Jarich Burmania en dat het alleen
aen de moeder stond om die luyden te veracoorderen, omdat sie het in de handen
had door die landen en middelen die se besat en den eenen die te maecken oft
ontmaecken. Sjouck Burmania bedanckte mij en wil daerop aerbeiden, dat de moeder
Haringsma gebruickt om het werck tot accomodatie te brengen tuschen hem en
Jarich Burmania; hij wass heel cyvijl en beleeft en heel voor den coninck van
Engelandt. - Gritman Grovestein wass bij mij, sprack mij om de floreen nu op den
lantsdach te brengen tot 14 stuiver en de vijff speciën een derdepaert minder alse
nu geven en gheen middelen aff te schaffen; sal den volmacht van verleden jaer
[Juw Tiercx Juwinga] weder op den lantsdach brengen en schicken hem strackx
nae huys; hij iss heel apsoluyt in sijn griteni, klaecht seer datter soo veul catolijcken
in sijn griteni sijn en dat men daer ordre op behoort te stellen en de placaten te
vernuywen. - Bellanus bij mij geweest, en hem gerecomandeert sich niet partiaels
te holden en cinserement te gaen in 't revijs van Bootsma.

7

Heerick: hondsdraf.
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[22]
Mit Maré gegeten; seit dat alles stil en wel iss in de stadt en dat ick noch heel wel
stae bij de gemeente, hetwelcke ick hoop dat continueren sal.
11/21 jannuarii donderdach heb ick den geheelen morgen gereden. - Mit Herema,
Camminga, Hemmema gegeten, vrolijck geweest en de twee eerste droncken. Dess avontz bij Ernst Alua gegeten en bleeff dahr tot één uir, doen ginck ick deur,
sonder afscheit te nehmen. - Den hertoch Fridrich van Lunenburch doot, dahrdoor
de regering verandert iss te Hannover en dien hertoch weder nae Zell gegaen en
sijn broeder te Hannover gekomen.
12/22 vridach in de kerck geweest. - Gritman Grovestein bij mij geweest, heel
cyvijl. - Ick adt mit officiren, collonel Alua en andere. - De heer Carel Roorda,
spraecken lang van de Engelse en die France saecken; beklaechde die twe rijcken,
dahr het sehr bedroeft staet en vol desordre. Hij seyde mij, dat de Bickers en Schaep
het tegens malckanderen balanceerden t'Amsterdam, doch de Bickers prevaleerden,
haere macht ende outoriteit, 12 tonnen goutz inkomen alleen van de convoyen en
licenten, behalven de statsmiddelen. In de Banck lach wel 15, 16 miljoen. - Ick
kreech disperate tijding uyt Vranckrijck; het Hoff te Rouaen, het Parlement en de
stadt [Parijs] souden 25 duysent man ahnnehmen om sich te wehren. Den coninck
hout de stadt geblockeert en belett alle toevoer, sodat het daer heel wonderlijck;
hebben den cardinael [Mazarin] crime lèse majesté verclaert en het hooft verbeurt.
In Engelant spreecken se de heere coninck op sijn leeven aen, soodat het in die
twe rijcken sehr wonderlijck staet. - S.H. iss geluckelijck van Nimmegen gekomen,
8
heeft de magistraet verstelt . - Die procureur-general [Wibrandus Geldorpius] wass
bij mij. Ick lass, kreech brieven. - Adt heel alleen en lass wedrom. - Die blockade te
Paris heeft begost den 27 december/6 jannuarii, soodat het nu al bij de drie weecken
is, en geloof het staet nu wonderlijck daer.

[23]
13/23 Velsen bij mij geweest saterdach en mij gesecht de jalousie tuschen Bruinsma
en Siercksma, oock dat se alletijt moeten lotten die in correspondentie mit Bruinsma
sijn en den eenen niet meer voorndeel heeft als den anderen; hij begeerde weder
een voorschrievens voor een vroetsman. - Mijn peerden gereden gewandelt; mit
catolijcke edellyden gegeten. - Den heelen naedemiddach geschreven, om morgen
te kunnen nae Marsum gaen. - Mit Maré gegeten, mijne peerden gesien. 14/24
sondach twemael in de kerck geweest, heel alleen gegeten en geschreven. Om vier
uir nae Marsum gereden, om op juffer Eissinga bruloft te gaen, te vijff uir dahr
gekomen, wel onthaelt, lustich geweest en gedanst tot vijff uir dess morgens toe;
ick had passelijck gedroncken.
15/25 maendach geslaepen, gelesen tot drie uir toe, niet gegeten als een botteram.
Verkeren gespeult mit Eissinga, Hauwerda en andere. Glinstra seyde mij van Ipe
8

Nijmegen wenste een vrije magistraatsbestelling, maar dat lukte niet. Zie hiervóór 1648, noot
76, pagina [142], noot 84, pagina [157], noot 89, pagina [164], noot 103, pagina [186] en noot
163, pagina [284]. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 613-614: ‘De Prins dan op het
raedthuys komende, heeft begeert dat de magistraet sonder nomineren nae gewoonte, om
by hem daer uytgekoosen te worden sulcke tot burgemeesters ende sulcke tot schepenen.
Maer alsoo sy sulcx weygerden, soo heeft de prins sonder voorgaende nominatie de
verkiesinge gedaen. Ende als de syndicus van wegen de oude magistraet wilde protesteren,
wiert geseyt, geen tijdt van protesteren te zijn’. Ibidem, 614
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Boulens mit Dauma dochter. - T'acht uir aen taefel gegaen, gedanst tot ses uir;
Tjalling Eissinga van Marsum verseeckerde mij van sijn vruntschap en genegentheit,
ick hem desgelijckx en seyde hem hij most gheen ooverdragers geloven, maer
mijselfs spreecken; ick kost wel wat doen, maer niet all gelijck ick woude.
16/26 dingsdach lass ick brieven op het bed, sliep tot middach, adt weder niet en
quam te vier uir eerst uyt de camer, speulde weder verkeren, pratede weder mit
Glinstra, Ockema, Camminga. - T'acht uir aen de taefel, gedanst en gedroncken tot
seuven uir. - Ick ginck mit de juffers nae huys en ginck te bedd, doch de twe heeren
van Eissinga, Hauwerda dansten tot 9 uir; de groote marsepein off paradijs wierdt
opgesneden, 'twelck een teycken wass om woensdachs te gaen, en prepareerde
een yeder sich daertoe. De bouren schooten voor mij, gaff se twe tonne bier, doch
Tjalling Eissinga woud niet hebben, dat ick het betalen soude.

[24]
17/27 jannuarii woensdach. Ick sliep op kussens, ginck niet te bed, stond om elf uir
weder op, ginck bij de juffers, wandelde mit haer, voer mit haer in een schuitje.
Vrauwen Alua, Camstra gingen om één uir omkeren, dansten tot vier uir, dat den
dach onderginck; droncken heel sterck van beyde sijden tot dancksegginge en
affscheit; ick pratede lang mit Tjalling [Eisinga] van Marsum, seyd hem dat ick sien
diener wass en vrundt, dat hij daer staet op kost maecken en most hij gheen quaede
opinie van mij hebben, all deed ick al niet wat hij begeerde; ick wass maer
stadthouder, volgentz de vrijheit had een yeder sijn stemme, alless wat hier
geschach, wass maer bij inductie en kost een falleren; hij gaff mij gelijck, soud het
niet meerder soo gelooven, sonder mij gesproocken te hebben, badt pardon. Ick
seyde, hoe kost ick Viersen en Andele stuiren, den eenen woud gelt hebben, den
anderen had sijn contiëntie te baedt. Ick seyde hem oock wat Tjalling Eissinga van
de Raedt hadt geageert, doch ick seyde, ick acht het niet, ick vrees niemantz noch
den duyvel self, als ick recht doe, en segge als Fockens; recte faciendo et neminem
timeas, en duirde het wel een uir; daernae droncken wie sterck, ick dronck veul te
peert, lijmde, kustede de juffers en de bourinnen op 't peerdt, reet dicwils in 't huys,
en scheiden wie soo mitt een lustigen rousch, goede vrunden; dess avontz adt ick
mit Herema, Camminga, Glins, doch ick dronck niet.
18/28 donderdach reedt ick wandelen mit mijn peerden, adt mit Hemmema,
predicant Hasius. - Ytsma badt mij te gast, Ockinga oock tegens maendach. Jongstal quam mij salueren, seyde dat ick wel bij H.H. stond, dat se heel wel van
mij sprack en sehr particulierlijck ende genauwe nae mij vroech. - Ick stond wel bij
die Staeten-General, besonder Raetsfelt. - Ock bij die van Hollandt en omdat ick
soo geretireert ende modest leefde, soo niet desboucheerde oft in de Comedie
ginck als S.H., die geweldich gelijmpt heeft mit den hertoch van Jorck. - De coningin,
princess-royal hebben sehr gekreten, gaen niet meer in de Commedie om dess
coninckx wil. - De prins van Walliss oudiëntie in de Staeten-General gehadt, en gaet
9
er [25] een ambassade nae toe . In
9

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 617-618: ‘Den twee en twintichsten Ianuary nieuwe
styl quam tydinge van 't bloedigh desseing dat de militie voor hadde tegen den koninck. Dies
de prince van Wales versochte audientie aen de Staten Generael tegen 's anderen daechs,
sijnde saterdach... wiert voorgheslagen een ambassade te seynden. Daer in was ment wel
eens; maer de swaricheyt was wat persoon: hy moeste niet al te seer adherent sijn alhier aen
't hof: want sulcke personen om de alliance van den prins met de princesse royale, suspect
souden sijn by die geene die in Engelandt prevaleerden. Hollandt entlijck slouch voor den
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Vranckrijck staen de saecken heel qualijck voor den coninck, cardinael [Mazarin]
en wel voor het Parlement en den coninck van Spagniën, die door dit middel alles
sullen wederkrigen wat se verlooren hebben gehadt. - Hij sprack oock van prins
Mauritz testament en S.H. saliger, meinde den courvorst soude strackx in posssessie
geraecken bij versterf van S.H., 'twelck mijn opinie niet wass, en prateden wie
10
daeroover . - Hij adt bij mij en ginck te negen uir wech.
19/29 vrijdach geschreven in desen almenack, watt in vijff dagen niet had kunnen
doen. - Der wass een man van Boolswert bij mij, Anne Heress; hij bedanckte mij,
kreech een voorschrievens voor een vroetzman en sal Hansma volmacht maecken.
- Ick wass in de kerck. - Adt mit cornel Alua en officiren. - Vringer wass bij mij, seyde
mij dat Haringsma niet tegens Grovesten soud doen en soude sich nu modester en
degelijcker holden als voor desen. - Meinsma van Franicker iss volmacht,
reeckommandeert hem, N.B. off het mit Andla gaen wilde. - Raetsheer Ockinga
badt mij ten eeten, wass cyvijl. - Ick schreef den heelen naedemiddach. - Ginck
tegens acht uir bij Ytsma eeten; wahren vrolijck tot vier uiren, pratede mit Hiske [van
Aylva] Loo weduwe.
20/30. Ick stond te acht uir weder op, saterdach, reedt wandelen mit Jarich
Burmania. - Adt mit Aebinga, Swartzemburch. Herema sprack mij om een companie,
doch ick sloech het hem aff, seyde de heeren van het landt souden niet toelaeten,
dat eenighe catolijcken chargiën krigen, militair oft politijc, het stond hem niet ahn,
en meinde Unia soud ritmeester worden. Ick verseeckerde hem van neen; daerom
moet men op een eedt practiseren, dat se daerdoor kunnen afgeweert worden, want
nu den eedt tegens Spagniën opholt, willen se alletemahl wel dienen, 'twelck moet
voorgekomen worden om der consequentie wil.

[26]
Vanderlinde, professor van Franycker, wass bij mij, begeerde een boeck van mij
voor de Accademie. - Ick lass Coppenbrucksche brieven, wass slaeperich, ginck te
bedde, adt te acht uir en ginck te elf uir slaepen.
21/31 jannuarii sondach tweemahl in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten. Gelesen, nae de middach gantz alleen geweest. - Ick heb niet gegeten. - Een soldaet
van Copenbrug gesproocken; seit datter vijff dorpen sijn en het vleck, dat de
heerschaft [Spiegelberg] veul eigen goederen heeft. - Ick ginck vroech te bed.
22 jannuarii/1 februarii stond ick om vijff uir op en begost dess maenendachs om
vijff uir mijn reeckening door te sien, had om elf uir gedaen en bleef Wiedefelt oover
de 2600 hondert gulden schuldich. Mit Veugling iss oock gerekent, en ben ick in
Den Haghe gantz niet schuldich, en iss alless betaelt off geassigneert. - Ick lass
mijn Copenbrugsche brieven en beantwoorde die. - Ginck om vier uir nae de
raetsheer Ockinga, dahr veul juffers en vrauwen wahren; raetsheer Haringsma die
wass der oock, wass heel cyvijl en beleeft, wierdt droncken en begost op het lest
de beest tegens

10

heer van Heemstede beneffens den ordinaris ambassadeur Ioachimi, daer mede haer alle
provincien conformeerden’.
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Grovestein te maecken. - Vrau Alua seyde mij Ytsma woud noch wel een ampt
hebben op desen lantsdach, een wonderlijck werck. - Oock sal sie de brieven van
H.H. sien te krigen, aen de vrau [Ripperda] van Fermersum geschreven aengaende
11
het stadtholderschap van Gronningen , hare beloften en presentatiën voor haer
schoonsoon.

[27]
Sie seyd oock, dat Hooghenhoup had ahn docter Widfelt geseit dat S.H. aen Niveen,
Gulsing en andere oover de vijftichduysent gulden had gespendeert om gouverneur
van Stadt en Landen te worden; Nieveen had gesecht, had men van mijnentweghen
hem yetwess gepresenteert, hij soud mij stadtholder gemaeckt hebben. Leewen
had daernae beklaecht, dat hij mij niet genomen had, en kreet. - De vrau van Arnem
[Theodora van Wassenaer-Duvenvoorde] seyde eens, nu kent men ons niet, maer
doe mijn man S.H. stadtholder van Gronningen maeckte, doe wass het, mijnheer
Aernem achter en voor; H.H. seyd, wat heeft sie te seggen. Dat kost S.H. geltz
genoech, en heeft de heer Aernem genoech genoten daervoor. De vrau van Dona
heeft dit ahn vrau Alua selfs geseit. - De heer Aernem disponeerde die vrau van
Fermesum, die sijn nicht wass, en beklaecht nu heel seer, wandt sie heeft geen
profijt dahraff en de provintie maer groote schaede. - Ick danste tot vier uir en ginck
nae huys.
23 jannuarii/2 februarii dingsdach sliep ick tot één uir; adt alleen. - Jan Alua wees
mij die acte die hem Jepema gegeven had om volmacht te worden. - Hij sprack mij
van sijn questie mit Haringsma, die het nu niet wil onder compromiss van
commissariën setten, maer sijn eighen hooft alleen volghen. - Douwe Alua had
gesecht, ghij moet weder eens worden mit Ulb Alua; soo veranderlijck iss dit volck,
verleden jaer wass hij schelm, en nu sien het weder vrunden, soo weinich [28] staet
kan men op haer maecken; dahrom moet ick voorsichtich gaen, trauwen niemantz
veul en doen alleen recht ahn alle menschen. Reeckening geteyckent. - Ick heb
gelesen en mit Maré gegeten, die mij van de heer Walta lossicheit seyde; mijne
peerden gesien.
24 jannuarii/3 februarii woensdach vier brieven geschreven. - In de kerck geweest.
- De heeren Boschuysen, Sjouck Burmania, Andla, Herema; Herema die begost
den beest te maecken tegens Andla, Sjouck Burmania op de heeren van het Hoff,
dahrnae in de Benthem tegens Widefelt, en droncken wij sterck en waeren dess
avontz mit de meiden vrolijck.
25 jannuarii/4 februarii donderdach nae Tjum geweest bij juffers Paffenroy ende
Steerenseel, daer gegeten, quaemen te ses uir weder hier; adt mit Hemmema,
Kingema, capitein Roorda, Glins, Ammama.
26 jannuarii/5 februarii vrijdach die Copenbruckse brieven getekent. In de kerck
geweest. - Grovestein de ontfanger bij mij geweest om executiesaecken, als om
Swartzemburchs reis nae Cleef. - Den volmacht Janne Merckx om een ampt; Popma
oock volmacht. - Ick adt mit officiren. - Julius Eissinga wegen het process en
compromis dat onder de heer Nijs staet. - Ick streeck den gerichtschultus seer uyt,
omdat hij gheen crijchsraedt had geholden. - Nijs bij mij om het transport van het
raetsheerschap op sijn soon. - Ick adt mit Maré, die mij van Walta sprack, sijn
wonderlijck hooft. - Jongstal wass bij mij, seyde mij dat Tjalling Eissinga van de
Raedt
11
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perijckel liep om affront te krigen om dat werck van de bouren neffens Sijtsma.

[29]
27 jannuarii/6 februarii saterdach heb ick dess morgens mijne peerden in de schuire
gereden. - Mit de catolijcke edellieden gegeten. Imminga, Sijtsma sien colven en
verkeren gespeult mit Jongstal, die mij seyde dat Botnia soud volmacht worden, dat
André vrau [Saepck van Vervou] wass wechgelopen en heel geck wass; de speulers
aeten mit mij en wahren vrolijck.
28 jannuarii/7 februarii sondach heb ick in de kerck geweest twemahl, mit officiren
gegeten. - Ick had pijn in de schouder en lass den gehelen naedemiddach; dess
avontz alleen gegeten, mij mit brandewijn gesmeert.
29 jannuarii/8 februarii maendach noch pijn gehadt en mit brandewijn gesmeert;
mit Maré gegeten. - Gelesen, Hansma gesproocken om den man van Bolswert tot
vroetzman. - Ytsma gesproocken om Bourum volmacht te maecken.
30 jannuarii/9 februarii dingsdach. Ich had noch pijne. - Colnel Alua gesproocken,
die mij seyde van Piter Walta sijn lossicheit, hoe hij soo van reformatiën sprack,
maer dat hij niet te werck kost stellen; hij meinde Botnia soude noch volmacht
worden, ahn docter Hettinga twiefelde hij. Jan Aluva seyde mij, hoe dat Haringsma
hem soo wel beyegent had, soo beleeft en wel tevreden, woud nu mit hem gaen en
Botnia sijn stemmen geven en gaen tegens Piter Walta, hetwelck hij Piter Walta
selfs geseit had; hij seyde oock, dat hij beklaechde dat hij soo tegens mij wass
uytgevallen, soud het niet meer doen, dronck mijn gesontheit tweemahl en solde in
toekomende noit in diergelijcke faulte vervallen en alletijt mijn vrundt sijn en
Grovesten, die hij voor een broeder hielt. - De major [Hans Botterwech] seit dat den
gerichtschultus en de assessoren [Teotardus Boelema en Hermanus Feyckens]
verlegen sijn mit hetgene sie gedaen hebben. - Ick heb den geheelen naedemiddach
gelesen en mij laeten voorlesen.

[30]
Mit Maré gegeten; de pijn iss haest wech.
31 jannuarii/10 februarii woensdach ben ick in de kerck geweest; de pijne iss
gedaen. - Mit colonel Alua gegeten en officiren. - Den gehelen naedemiddach
geschreven ende gelesen. - Mit de secretariss van de crijgsraet [Edo Henrici]
12
gesproocken oover het intrommelen en over de citatie en om die te veranderen. Mit Maré gegeten en daernae geschreven. - En soo iss desen maent godtloff
doorgebracht sonder sieckte ofte swaericheit; onse Here Godt helpen mij de
toekomende maent oock dahr geluckelich en gesont door, doch vooral heilich,
godtsalich, rechtveerdich en soober, amen, amen; sterckt mij mit uwen heiligen
geest. - Haubois bij mij geweest, iss volmacht, wass heel beleeft, wass geern
staete-general, doch liever gedeputeerde, iss heel tegens Sjouck Burmania. - Hij
sal de acte van de heeren van de steden vrijer helpen maecken, sonder restrictie.

[39]
12
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geseit en dicht uytgestreecken. - Gritman Botnia seit dat hij tien dorpen tegens Walta
vijff heeft, hoe sich Walta soo wonderlijck ahnstelt tegens hem Botnia, secretaris
[Siricus Zachaei Idsinga], bisitter, dat hij de bouren wijs maeckt sie behoeven gantz
niet te geven, als hij volmacht iss; Botnia heeft alle eigenerfden gehadt. - Mit Jongstal,
Hemmema gegeten, die seit dat Vringer, Imminga volmachten sijn. - Gewandelt nae
Ebinga; vertelde van Donia lossheit en weinich credijt. - Ick adt mit Hemmema mit
de vrauwen.
2/12 februarii vrijdach. De heer André iss hier. - In de kerck geweest. De heer
André bij mij geweest en mit veul complimenten versocht om wedrom staet-general
te worden, doch hij hadde het geerne vrij, sonder mit yemantz te handelen. - Ick adt
mit eenige officiren. - Ick liedt dien knecht van Aisma op mijn manir inroepen en
seyde den secretariss van het crijgsgericht, dat den gerichtschultus en Boulema
heel gealtereert en flauw wahren geweest, naedat collnel Alua haer soo had
gesproocken.

[40]
Ick wass den gehelen naedemiddach alleen en liet mij voorlesen; ick wass op mijn
boeckcaemer. - Ick ginck bij Jongstal eeten, dahr eenige luyden waeren, Grovesten,
Ockinga. - Jongstal stelde voor om een amnestia in Westrego te maecken, en wosten
sie nu niet, hoe sie het mit Andla souden maecken en Kingema.
3/13 februarii saterdach te peerdt wesen wandelen; mit catolijcke edellyden
gegeten. - Hans Lijckelma de gedeputeerde wass bij mij; hij maeckte swaericheit
om het almenack sijn cours te laeten gaen, als die 15 jaer om sijn, hij wolde dan
wel op het nuys lotten, wy dat dan gedeputeerde soud sijn; het staet hem niet ahn,
dat Fredric Roorda, d'oude en de jonge Baerdt het gedeputeerdeampt negen jaer
solden besitten. - Hij hout oock niet van de doliantie en wil de heer Walta dahr niet
in volghen oft gheen van de heeren grietsluyden. - Piter Walta seit hij iss volmacht,
en niemantz sal hem van het Landtshuys holden. - Ick heb geslaepen, gelesen, in
't gebett geweest. - Het doit sterck. - Mit Maré gegeten, die mij seyde dat Walta veul
hooge optochten had en dat sijn opinie wass men soude hem ongelijck doen en
weder tehuys schicken, woud oock geweldich mit de reformatie voort, seyde het
landt wass verlooren ende verdorven.

[41]
4/14 februarii sondach twemahl in de kerck geweest. - Haringsma vertelde van de
papen haere sodomie ende haer godtloosheit in de kloosters. Axma klaechde oover
eenige onwettelijckheden die Ulb Alua gedaen had, doch hij had de minste stemmen;
Ulb Alua had de meeste stemmen gekregen mit beloften, ahn de predicanten en
eigenerfden gedaen, oock omdatter sommige wahren die die gewichte niet recht
hadden en de maete, alsoock die niet getraut wahren voor het gerecht, die kreech
hij uyt vrese van de breucken, oock mit het veranderen van de secretaris, oock de
menisten mit het belooven van haer eedt. - Ick adt gantz niett, pratede mit Maré.
5/15 februarii gelesen. Dauwe Hendrickx [Schilsma] gesproocken, die mij seyde
dat de schepen die tevooren maer 50 à 60 last wahren, nu 150 à 200 last sijn, doch
te groot om de sanden, dat se teveul tijts verliesen mit lichten om het sant. - Predicant
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linnen en sal mahr 6 nacht- en 6 dachhembden hebben . - Ick adt gantz alleen. Twe bouren van Swichum gesproocken om een ampt, die ick geerne wil helpen. De volmachten van IJlst [Aesge van Popma en Rincke Mircks Ecama] gesproocken.
- De volmacht van Staveren seit dat Douwe Simons wel soude willen sijn
gedeputeerde verhandelen oft ooverdragen, omdat het hem ongemackelijck iss hier
te komen en liever te Amsterdam in de Ammeraliteit wesen. - Andla wass bij mij,
seyde mij dat hij niet wost, wy soud volmacht wesen, Walta of Botnia; hij woud geern
raedt van staet wesen.

[42]
De heer Bourum volmacht bij mij, meinde de heren van de Wolden solden de vijff
speciën willen aff hebben en Oostrego, Westrego de floreen, doch hij vond goedt
van elckx een derdepaert, gelijck noch mehr andere. Ick gaff hem den staet van
oorloch, alsoock van de provintie. - Zamstra van Harlingen klaecht oover Vringer,
dat hij hem bedrogen heeft en twe volmachten gestempt voor de gemeente; der sijn
14
veul steeden dahr uyt de magistraet oft gemeente twe volmachten komen . - Mit
Maree gegeten, die mij seyde hoe Walta soo vreempt wass en wonderlijck en dat
hij seyde hij wass van mij gesepareert.
6/16 februarii dingsdach heb ick mijne peerden gereden den heelen voormiddach.
- Alleen gegeten. Uma, volmacht van Dockum, gesproocken, seyde mij dat Rosema
soo rijck wass, dat hij wel 60 plaetzen had, dit jaer mit de geschencken 40 duysent
guldens soud ontfangen van sijn meyers en dat hij haest dertichduysent gulden
dess jaers heeft. - Meest alle volmachten van de steeden gesproocken, oock Bourum.
- Jongstal heel laet, seyd dat Botnia en Dauwe Alua bijeen wahren, om de questieuse
saecken tuschen Walta en Botnia te doorsien. André lang gesproocken weghen het
staet-generalschap. - Mit Maré gegeten; geschreven aen S.H.
7/17 woensdach heb ick Vringer gesproocken, die oock seyde dat de schepen te
groot waeren en daerdoor niet wel oover de sanden kosten en veul kosteden van
het lichten en ontlaeden, oock dat de lasten soo groot waeren, daerom soo veul
tegelijck brochten, dat alle het goet als hout en diergelijcke waeren al te goedtcoop
wierden; hij seyde Haringsma wass nu welgesint en hij soud mit de vrunden gaen
van Jan Alua. - Ick ginck in de kerck, sprack Hasius de predicant.

[43]
Fockens, die morgen de heeren volmachten sal doen vergaederen, om de procuratiën
te ooverhandighen; hij sal wel wesen wegens de floreen en vijff speciën, om elckx
een derdepart aff te doen, doch holden alle de middelen. - De oude Baerdt
presenteerde mij sijn dienst en seyde mij hetselfde aengaende de floreen en vijff
speciën, wass oock heel beleeft. Dauwe Alua lang bij mij geweest, wass oock van
die opinie neffens de floreen en vijff speciën, en om alless nu te laeten loopen tot
de maent maij en dan een derdedeel van beyden aff te setten. Hij meent dat Botnia
volmacht sal worden. - Jan Alua wass oock van die opinie oover den floren en de
vijff speciën en wil helpen, dat alless loopt tot maij en dan een derdedeel aff te
setten. - De heer Hottinga
13
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wass heel beleeft, bedanckte mij, dat sijn neeffs [Jarich van Hottinga] compagnie
wass van guarnisoen verandert, vertelde mij Ulb Alua lichtveerdicheit, hoe hij in
twee daghen tijts drie acten teyckende en hield er niet een van drien. Grietman
Grovesten seyde, hoe hij soo apsoluyt in sijn gritenie iss, dat ghen eigenerf yetwes
tegens hem doen solde, dat de huysluyden heel arm sijn, de schattinge niet langer
kunnen opbrenghen, dat de floren moet opholden als jannuarius, februarius omme
sijn, omdat mit meert het jaer wedrom aenvanckt in de betaeling der floreen. - Mit
Maré gegeten; Andla bij mij geweest om sijn ampt, en presenteerden hem de heeren
een veendel off gelt, en wass hij droncken, doch hij wolde al op het raedt van staet
ampt, en ick wold dahr niet ahn, en scheiden wie soo. - Jan Alua en Grovesten
quaemen om dieselfde reden en wouden het morgen mit vier en een halve gritenie
affdoen om de ampten vast te stellen buyten Andla en Botnia, den laesten in dispuyt.

[44]
8/18 februarii donderdach iss Samstra bij mij geweest om het ampt te Harlingen. Cornel Alua om voor Ytsma te spreecken tot een nieuw ampt. - Om negen uiren
ginck ick op het Collegie, om tien uir op het Lantzhuys. Fockens bleeff in de harangue
15
steecken en wiert gantz stumme; de procuratiën wierden ontfanghen . In Oostrego
wass gantz geen questie, in Westrego drie, Botnia, Hottinga, Ulb Alua gritenie
d'eigenerf. De steeden Bolswert; in de Wolden geen questie. - Die buyten questie
wahren, wierden voor den eeten noch affgedaen. - De heeren gedeputeerden aten
bij mij en waeren soet, vrolijck. - Om drie uir begosten wie Hottinga en Imminga,
Vringer, Teppema saeck te disputeren, en duirde tot acht uir, sonder doch affgedaen
te wesen. - Ick sloech de heeren gedeputeerden voor om een steen voor het
Lantzhuys te stellen tot memorie van den vrede en affswering dess coninckx van
16
Spagniën deser landen . - Ick adt mit Maré, ginck vroech te bed.
9/19 februarii vrijdach sijn de heeren Bourum en Oosterze bij mij geweest en mij
gebrocht den acte van de heeren van de Steeden, die heel breedt wass ingestelt
en sonder eenige limitatie ofte restrictie. - De heer Viersen recommandeerde sijn
schoonvaeder Bruyn Gijsbertz [Geersema]. Ick ginck in de kerck, dahr dien jongman,
dess boode soon, wederom predicte, heel wel en deftich. - Op het Collegie, allwahr
nae lange disputen de saeck van Hottinga en Vringer wierdt affgedaen, elckx op
een quart, en scheelde het maer een halve stemme. - Ick adt mit eenige officiren.

[45]
Om drie uir gingen wie weder booven, en quam de heer Walta mit Botnia; Walta
brocht den advocaet doctor Loo mit sich, en dahrom dat hij papist wass, wierdt hij
teruggeschickt; de heer Walta niet gereedt sijnde, soo hebben se hem affgewesen
17
en Botnia voor goedt gekent; de eigenerfen op de wehrkaemer geweest, wyrden
weder nae huys geschickt en tot nieuwe stemminge uytschrievinge gedaen. - Axma
en de bisitter [Schelte Gabbes Reijnsma] weder nae huys geschict en tot nieuwe
stemmingen, omdat se beyde papisten hadden gebruyckt en en papisten notarius.
15
16
17
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Engelant ontfangen heeft van sijne eigene onderdaenen, een acte die noit voor
18
desen gehoort, sonder exempel, heel tirannijck, onthooft - Ick adt alleen. - Haubois
seyde mij sijne rancontre mit Sjouck Burmania, dat hij heel questieux had mit hem
geweest, oock dat hij tegens sijn danck van achtien dorpen wass volmacht geworden
en noch een ander uyt de gritenie [Wymbritseradeel], wass droncken. - Jongstall
wass bij mij, bedanckte mij voor sijn schoonvaeders ampt, wass droncken. - André
seyde ick, dat hij staet-generael soude wesen, en uyt die oorsaeck versochte ick,
dat hij die van Hindeloopen yetwess wilde verehren tot een present ende recognitie,
omdat sie geen ampt hadden gehadt; hij wilde daer eerst niet ahn en dat uyt gyricheit,
doch op het lest nam hij het ahn en soud het doen, als ick hem getoont had dat ick
niet wel tevreden wass.

[46]
En sulcke impertinente humeuren vint men in Vrieslandt, die noit tevreeden ofte
gecontenteert willen wesen. - Ick ginck laet te bedde en wass den heelen dach in
de Fockense saecken gequelt geweest.
10/20 saeterdach ben ick te vijff uir opgestaen en heb de saecken en ampten der
steden affgedaen ende selfs alless geschreven en haer door den heeren Bourum
en Oosterzee laeten behandighen, die den brieff op der heeren steeden kaemer
hebben gebracht ende gestempt alle de ampten, gelijck als ick se te papier hadde
gestelt. - De secretaris van Jan Alua [Annius van Haersma] bij mij geweest, seyde
mij dat anno 1623 off 1621 de 21 stuyvers op de flooreen sijn gebrocht en tot het
jaer 1649 gebleven. - Dat zedert het jaer 1628 tot 1637 in de provintie wahren
opgenomen 62 tonnen goutz, dahr se interest mosten off betaelen, oock dicwils gelt
negotiëren om den interest te betaelen en dat daeromme dess landtschaps landen
en cloostermeyers sijn verkoft geweest. - Hasius bij mij geweest, wold weten wy
dat eenighe ampten moste hebben, doch ick seyde het hem niet. - Bourum seyde
mij alless wass affgedaen en wass het heel still ende gerust toegegaen. Ick seyde
dat in het toekomende jaer solde men op sijn persoone letten en sorge voor hem
draegen. - Ick heb den gerichtschultus gesproocken, wass heel cyvijl en beleeft. Ick adt mit Hasius en officiren. - Oosterze, Inthema, Ryntje Mercx [Ecama] quaemen
mij bedancken voor haere chargiën en wahren seer wel tevreeden, seiden [47] dat
de heeren van de steden oock alle sehr wel wahren tevreden, si credere fas est. De heer André mit veule heufelijckheeden en complimenten bij mij geweest,
bedanckte mij dat hij wedrom staet-general wass geworden, had ordre gestelt door
sijn soon, dat Hindeloopen sehr gecontenteert wass, etc. etc. etc. 300 rijxdalers. Hij seyde, hoe Donia sooveul schuldich wass ende geregistreert. - Grovesten bij
mij geweest, seyde mij dat de drie edelluyden Camminga, Herema, Ockinga in
19
Wonseradeel enich waeren en sullen Ulb Alua veul te doen maecken en veul spuls
in sijn gritenie. - Axma woud geerne wedrom cuypen, doch ick seyde, een ontfanger
behoort niet tot het volmachtschap te komen; laet hem de jonge Scheltinga nehmen,
maer om secretariss te worden, mach hij wel sien in de drie stemmen te komen. Ick adt mit Maré, die seyde

18

19

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 681: ‘In den Hage quam de tijdinge door een expresse
pinck op Schevelingen afgesonden aen den heere prince van Orangie, sondaechs den
veertienden February’.
Spul: ruzie.
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dat Walta niet wel tevreden wass, dat ick sooveul kredijt hadde, want mijn oom,
vaeder noch broeder hadden sulcken credijt niet gehadt als ick nu heb, want in alle
de collegiën wass ick off ick had der mijne vrunden; hij iss quaet, dat hij niet
stadtholder iss en het gesach heeft dat ick heb.
11/21 februari sondach ben ick niet in de kerck geweest, omdat ick noch geen
lange mantel hadde. - Cornel Alua wass bij mij, seyde dat Focke Aisma mit de
Eisingani gaet en kompt niet bij haer noch Abraham Roorda, sijn oude vrundt. - Hij
meint Hillema te holden mit het ampt van Tjalling Eisinga van Rauwerderhem,
ammeraliteit te Harlingen, en Douma mit het veranderen van ooverdracht sijner
grieteni op de soon. Saeckema iss loss, doch Wijckel iss seecker voor Alua. - Douwe
Alua, Swartzemburch, Abraham Roorda, Boulens, Haersma sijn vijff vaste griteniën,
Frans Eisinga, Saeckema, Collum[erland], Ype Dauma passelijck seecker.

[48]
Tjerd Alua sal één van Frans Eisinga dochters hebben. - Cornel Alua soon oock
één van de dochters. - Himstra soon de oldste dochter van Frans Eisinga, en wil hij
sijn dochter ahn Ipe Dauma soon niet geven. - Hij gaet nae Oost-Vrieslandt. - Alleen
gegeten; gelesen in de postil. - Carel Roorda heeft den gerichtschultus geweldich
bekeven, dat hij sich soo tegens mij hielt en mij niet mehr respecteerde; hij iss nu
heel oodtmoedich ende gehoorsaem. - Saeckema wass bij mij, wolde het gemael
aff hebben, het hooftgelt en de vijf speciën ten deelen en alless mit mij en sommighe
heeren offdoen en ooverleggen. - Brieven gelesen. Mit Maré gegeten; alless iss
still, sie meinden alle dat Bourum soude gedeputeerde worden en vinden heel goet,
dat ick soo recht ben doorgegaen.
12/22 februarii maendach iss de heer Jan Alua bij mij geweest en bedanckte hij
mij, dat ick sijne saecken had bijgewoont en dat sij in Westrego wahren boven
gebleven; hij soude alletijt mijn vrundt blieven ende noit van mij gaen; hij wass heel
openhartich en toont sich sehr mijn vrundt te sijn. - Douwe Alua en Carel Roorda
wahren bij mij, recommandeerden mij in de ooverdracht van Ipe Dauma op sijn
soon, dat ick sorge woude dragen dat hij mit haer in correspondentie ginck, en
toonde sich Carel Roorda heel confident ende openhertich; sie klaechden oock
oover Aisma, dat die sich aen de Eisinga hielt, oock oover Boulens, dat hij een ampt
wilde hebben. Ick riedt haer, en bij de ooverdracht had hij het anders belooft vier
jaer still te sitten; Hillema sullen sie oock contentement geven en sijn [zien] de
saecken staende te holden. Ick was verwondert, dat die twe heeren sich soo wijt
tegens mij blootgaeven, hetwelcke goedt iss, en sal het wel weten te mesnageren
en mijn profijt daermede doen.

[49]
Boulens woude niet mit Saeckema gaen, omdat hij dess te meer van nooden soude
wesen; hij wil sijn neeff munstercommissaris maecken. - Ick sprack wel een uir mit
de Fransche officiren. - Adt mit Haringsma, Hemmema, Hammema en Coehoorn,
die mij seyde van de gravin van Solms haer quaet comportement. - Ick sprack de
geweldiger [Folckert Jansen Plumioen], Wiglius, raetsheer Viersen, die mij de rouw
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beklaechden . - Ick schreeff voortz den geheelen naedemiddach om captein
Haeringsma nae

20

Over de Engelse koning.
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Den Haghe te schicken, den rouwe te beklaeghen, en gaff hem dess avontz alle de
brieven. - Ick adt mit Maré, die seyde dat alless stille wass.
13/23 dingsdach Hannenburch bij mij geweest wegen den staet van oorloch, om
die mit mij t'examineren. - Wydefelt seyde mij hij soude Focke Aisma stuiren, dat
hij mit Dauwe Alua soude gaen, mitz de seeckretari op sijn neef. - André liet mij ten
eeten bidden, doch ick excuseerde het. - Meinsma bedanckte mij en seyde dat alles
wel wass affgedaen geweest tot contentement der steeden. - Haubois bedancte mij
en wass heel wel tevreden, wil nu wel in Den Haghe sijn in de Staeten-General, als
André ooverleden iss. - Het raedt van staete ampt iss het beste en profijtelijckste,
want behalven dat se hier hebben, soo hebben sie in Den Haeghe drie- à vierhondert
21
gulden, haere vacatiën en chencasiën . Haubois wil Haringsma niet geven en meint
Jan Alua, Sjouck Burmania, Haringsma eens sijn en den buyt sullen deylen. - Ick
22
heb mit Hannenburch den staet naegesien, en wass gelijck mijn klagge van point
tot point. - Ick lass dahrnae tot half acht. Adt mit Maré, die seit dat de heer Walta
heel still iss. 14/24 woensdach heb ick mit Hannenburch gebesoigneert oover den
nieuwen staet van oorloch, om nae te sien het verschille der lasten, off dese provintie
te veul oft te weinich belast wass, en wass mahr één post dahr het wat in scheelt
in de oorlochskosten, doch daer quaemen twe posten van interessen in, die alletijt
moeten betaeld worden van 36 duysent gulden, soodat het noch 30 duysent gulden
scheelt, daer oock al op moet betaelt worden.

[50]
Tjalling Eisinga van Marsum, Baerdt en Jouckema quaemen bij mij en
recomandeerden mij de ooverdracht van Ipe Dauma gritenie op de soon; ick seyde
dat ick het wel tevreden wass, als de heeren gedeputeerden die saeck genegen
wahren, ahn wie dat het stond. - Tjalling Eissinga seyde als ick het niet goedt vond,
soo wolden sie het niet doen en kunnen sie het oock niet doen, omdat ick het
balanceren kan. - Hij badt mij dan nochmahls; ick seyde, ghij moet Focke-oom
[Aysma] de secretarie laeten ooverdraegen, dat wil hij doen, en soo sal alless wel
wesen. - Hij begheerde ick soude doch in het Mindergetal compareren en dese
swaere besoigness bijwonen. Ick seyde, als de heeren het mij bevelen, ick sal die
besoignes geerne bijwoonen, en badt de heeren wat voorsichtich te gaen, opdat
men de gemeinte in rust en stilte holt, en willen se die saeck van affschaffing der
middelen mit communicatie doen van de heeren van het Mindergetal, opdat alless
mit fatsoen gaet. - Dahrnae spraecken wie van het Engelsche en France werck. De professoren van Franycker klaechden oover Roseus en wolden hem geerne
23
wech hebben . - Bourum quam om twaelf uir, pratede wat mit mij van de middelen
en landtsdach. - Ick adt alleen. - Jongstall seyde mij, dat het in Oostrego gehapert
had, dat sie die saecken haest gantz verstelt hadden en dat Dauwe Alua soo heel
vast niet satt. - Het hauwelijck van Vosbergen docht niet. - Ick lass den heelen
naedemiddach. - Adt mit Jongstal, die seyt dat sijn vrau en Hemmemaes vrau niet
wel
21
22
23

Chencasiën: geschenken.
Klagge, lees: klad?
In 1653 werd Willem Frederik benoemd tot curator magnificentissimus van de Franeker
universiteit en kreeg hij het recht samen met de curatoren voor iedere vacante leerstoel een
drietal kandidaten voor te dragen, waaruit de Staten of Gedeputeerde Staten zouden kiezen.
Ook vóór die tijd werd Willem Frederiks advies reeds ingewonnen. Guibal, Democratie, 60.
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tevreden sin, dat ick niet mehrder bij haer komme, en meinen dat het vrau Alua
schult iss. - Ick seyde hem, dat ick geen lust te trauwen had en dat [51] ick heel
gerust en wel tevreden wass, en dat ick most affwachten, wat humeur de vrau soud
hebben, en als ick lang gebesoigneert had, soo most ick noch de vraws cop
naeloopen, dat ick nu niet van doen heb, want ick doen en laet wat mijn lust. - Hij
seyde datter yet op Lijsfelt stond en van Casembroot van de scheepen gehoort te
hebben. - Ick liet hem dat van Huygens lesen en sijn brieff, 'twelck hem wel aenstond.
15/25 donderdach mit Hanneburch gesproocken oover de affschaffing der middelen
nae onse opinie. - De heeren van het Mindergetal quaemen bij mij, beklaechden
mij de rau weghen den koninck van Engelant en begheerden ick soude in de
vergaedering van het Mindergetal compareren. Ick bedanckte haer voor die beyde
ehren die Haer Edelmogende mij deeden, en spraecken hoe dese landen nu soo
geluckich wahren, dat se souden besoigneren van middelen aff te schaffen, mahr
noch twee tonne goutz oft anderhalf te holden oover de lasten op voorvallende
saecken, hetwelcke sie goedtvonden, doch de heeren gedeputeerden te restringeren,
dat se van dit gelt niet abuseren ofte verquisten, N.B. - Twe heeren van de
Ammeraliteit [Rudolph van Paffenrode en Hendrick van Wijck] bij mij geweest van
Rotterdam. - Haersma oock, die seyde dat de saecken in Oostrego geen last hadden
geleden en dat alless wel stonde. Mit Hemmema gegeten; den gerichtschultus iss
bij mij geweest. - Secretaris Scheltinga wierdt van de heeren van het Mindergetal
bij mij geschickt, om mij een brieff te communiceren die sie ahn de heer Haeren
schickten, hebben noch niet gedaen. - Glinstra bij mij geweest, meint alless sal wel
gaen op desen landtsdach en dat se malckanderen wel sullen verstaen wegens de
middelen; Walta iss still en doet nietz. - Ick heb gelesen en geslaepen.

[52]
Sjouck Burmania beklaechde mij de rouwe van Sijn Majesteit van Engelant en woud
hem vreecken mit goedt en bloet. - Hij seyd mij het werck van Swartzemburch mit
den courvorst van Brandenburch en dat hij oock in de companie iss en Grovestein,
dat hij drie weecken dahrhenen gaet, om daer landt te besayen en dat se hoghe en
leeghe jerudictie hebben. - Hij klaechde oover Haubois, dat hem die socht te kort
te doen in sijn griteni en bij Jouckema, en hij begheerde ick soude dat helpen beletten
bij Haubois. - Sjouck Burmania wass heel beleeft en protesteerde sehr van sijn
dienst en vruntschap. - Kingema seyde mij sie hadden Gemmenich gestempt en
bedanckte mij, dat hij reeckenmeester wass geworden, soude alletijt mijn vrundt
sijn en mit Andla eenich. - Loo, Widefelt klaechden, dat de schrievers niet wilden
accordeeren mit de capteins. - Mit Maré gegeten. Walta will niet gelooven, dat ick
soo veul landt in Duytzlandt hebbe, iss heel quaet op mij, doch durft niet seggen.
16/26 februarii vrijdach aen Heuenfelder te schrieven, als het vrede wordt, dat hij
mij eens laet weten, wahr dat hoeven leech leggen sonder besait, opdat ick vanhier
huysluyden dahrheenen stuir op seekere conditiën en vrijheeden, om het lant te
peupleren en te herstellen en herbauwen, N.B. - Ick sprack André, die mij nochmahls
bedanckte, dat staet-general wass, verseeckerde mij van sijne vrundtschap en
getrauicheit, oock van alle hetgene dat hij kost bijbrengen en stemmen alle. - Ick
ginck in de
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kerck, op 't Lantzhuys, daer wij de petitiën examineerden en den nieuwen staet van
oorloch. Ick adt mit officiren. - Ginck weder op het Landtshuys; de drie goen waeren
eens, mahr die van Westrego die wolden den flooreen op 10 1/2 [stuiver] hebben,
en kosten die heeren het niet wel eens worden.

[53]
24

Adt alleen. Vosbergen achtduysent gulden verspeult, een slecht hauwelijck .
17/27 februarii saeterdach Hottinga, die mij veul complimenten maeckte en
verseeckerde mij van sijn vruntschap; hij wolde mij niet recht seggen, wahr dat hij
gelogeert wass wegens de floreen en de vijff spetiën, hoe men die most in balance
stellen. - Vringer seide mij, dat Haringsma de brieven van Julius Eisinga had voor
drie jaer sonder revocatie; hij wass wel voor de flooren, en meint Hottinga het noch
naerder te brengen toekomende jaer. - Tjalling Eisinga van Marsum seyde mij hij
wolde den voorslach, bij het Mindergetal gedaen wegens de middelen, in Westrego
caemer voorstellen, doch meint niet dat sie het sullen ahnnehmen; hij seit dat Hessel
Roorda en Tjalling van Eisinga de floreen op seuven stuyver wilden hebben. - Hij
recommandeerde de saeck van Ipe Dauma en mocht lijden, dat hij mit Alua ginck.
- Mit catolijcke edellyden gegeten. Gelesen. - Mit Maré gegeten.
18/28 sondach in de kerck geweest tweemael, mit officiren gegeten. Captein
Walta had dieselfde optochten van Piter Walta en woud alless reformeren, doch
tegens reden ende fondement, spreeckende uyt Piter Walta mont. - Gelesen. - De
heer Nijs, die wedrom sprack van de overdracht op sijn soon wegen het
raetzheerschap, hetwelck tegens het einde van den landtdach sal doen. - Hij sprack
van Ulb Alua lossheit, ongestaedicheit en veranderlijckheit en wass verwondert, dat
hij mij de secretari had gepresenteert en nu mij niet eens dahroover aensprack,
N.B.N.B.

[54]
Ick adt niet, sach mijn peerden, nam pillen inne, om te purgeren.
19 februarii/1 meert maendach. Ick heb wel gepurgeert, mijn Duytsche brieven
gelesen. - Alleen gegeten. - Wiedefelt seyde mij Focke Aisma inclineert tot 14 stuivers
25
op de floreen en de helft van de vijff spetiën. Krack wil de almenack in train holden,
die niet veranderen, gelijck Hans Lijckelma voorheeft. Ergo de Wolden weder in rust
en sonder moite. - Hij vindt die voorschlach goedt ahngaende Vranckrijck, om dahr
te senden. Docter Imminga seyde mij, dat Tjerd Alua had Ulb Alua laeten belooven
om hem de secretari te laeten komen op docter Imminga, om also sijn acte te
voldoen, die bundich en vast wass en die ick gelesen heb. - Hij seide de heeren
van de steden souden de vijff speciën wel heel willen aff hebben. - Mit Maré gegeten,
die mij seyde Walta seyde ick wass soo hooch geklommen, doch ick moste toesien
te blieven staen, want als men te hooch klimpt, valt men heel lichtelijcken.
20 februarii/2 meert dingsdach heb ick mijne peerden gewandelt. - De heeren
van het Hoff quaemen bij mij eeten en wahren heel vrolijck en beleeft, Haringsma
24
25

Willem Frederik kan zijn ongenoegen over het huwelijk van Sophie van Haren niet verbergen.
Zie ook hiervóór 1649, pagina [50].
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oock. Grovestein sieck, André absent. Ick sach mijn hoff. Kreech veul brieven uyt
Den Haeghe. - Adt mit Maré en ginck vroech te bedde.
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21 februarii/3 meert woensdach in de kerck geweest. - Oosterse wass van mijn
opinie oover de floreen en de vijff spetiën, de floreen 14, de vijff speciën de helft en
alless nae advenant. - Hij seyde dat de floreen 2 jaer 12 stuiver wass geweest en
daerna alletijt 14 stuiver, daernae lange tijt 21 stuyver en dicwils tot 28 stuiver
verhoocht. - In de kerck geweest.

[55]
De professoren van Franycker sijn weder bij mij geweest om de saeck Roseus. Gegeten mit de heeren van het Mindergetal en vrolijck geweest tot seuven uir.
Tjalling Eisinga die meinde dat Ostrego en Westrego eens solden wesen. Hemmema seyde mij van de losse discoursen van Walta en dat hij dicwils buyten
westen wass. - Ick ginck sonder eeten te bedde.
22 februarii/4 meert donderdach tweemahl op het Lantzhuys geweest, en kosten
de quartieren malkander niet verstaen oover de flooreen en die vijff spetiën. Oostrego
en Westrego waeren het eens en de heeren van de Wolden en steeden meest eens,
en ginck den dach door sonder datter yetwess in geschach. Tjalling Eisinga seyd
dat Oostrego en Westrego souden tzaemen besoigneren, als den Wolden ende de
Steeden sich niet wolden laeten geseggen. - Cempe Donia bij mij geweest wegen
het proses van Bootsma in revijs; hij seit hoe de bouren soo arm sijn geworden. Ick adt dess avontz alleen en sprack mit Haubois, Oosterze en Bourum van desen
handel, doch ghen van haer wilde de floreen laeten onder de 14 stuiver, en dorsten
sie het niet doen om haere gemeinte, die liever het hooftgelt en schorstengelt aff
willen hebben als de flooren. 23 februarii/5 martii vrijdach iss de heer Haubois bij
mij geweest, Geersma, Dauwe Heindrickx [Schilsma], om mij te versoecken die
flooreen te willen staende holden op 14 stuiver, en begeerden de vijff spetiën aff;
ick seid, ick ben buyten raedt en in groote perplexiteit, dat de provintie in disordre
geraecken sal tot schand van de naburigen provintiën, van de regenten, tot schaede
van de gemeinte, badt haer de saeck oock te willen behertigen, dat de leeden
malckander mochten verstaen.

[56]
De secretaris van Het Bildt [Albartus van Wijngaerden] bij mij geweest, die oock al
op de flooren wold gaen en die op de 12 stuiver hebben. - Ick ginck in de kerck. Uyt de kerck komende, quaemen Osinga, Teyens en Scheltinga bij mij vanwegen
de heeren van de Wolden en begeerden ick solde de floreen op 14 stuiver helpen
mainteneren, die oover de 30 jahr dahrop gestaen had, en hadden liever de speciën
aff, omdat anno 1609 de floren op 10 stuiver wass en de kloostermeyers niet gaeven,
soo iss de provintie de kloosterlanden quijt geworden, niet doende als negotieren.
Sie solden niet gedoogen, dat de floreen aff quam, al ginck het onderste booven.
Ick seyde, mijne heeren, als Oostrego en Westrego oock soo seggen, wahr wil dat
heenen, soo kompt de provintie in disordre, in schande en schaede, en weete ick
ghen raedt; ick bad haer oock te dencken op middelen van accomodatie, om de
provintie te vereenigen; ick solde ahn mijn vliet en neersticheit niet manqueren, als
sijnde het schuldich amptshalven. - Ick adt mit officiren. - Dauwe Alua en Carel
Roorda quaemen bij mij om de griteni van Ipe Dauma, baeden ick solde maecken,
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dat hij mit haer in correspondentie ginck, en wahren sie mit Boulens en Aisma in
haer goo verlegen, willende allebeyde ampten hebben, als oock Hillema.
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[57]
Baden mij Aisma te laeten spreecken en Boulens. - Ick recomandeerde Douwe Alua
de floreen op 14 stuiver te laeten, hetwelcke hij aennam om in Oostrego vast te
doen stellen. - Bourum quam bij mij, wass oock mit het werck verlegen, badt mij te
dencken op middel van accomodatie, om de provintie in rust en eenicheit te holden,
en sold hij oock sijn best doen. - Om vier uir quaemen Hessel Roorda van Eisinga
bij mij, Hillema, Grovestein, Andla vanwegen Oostrego, Westrego, om mij te
versoecken, dat de floreen mocht komen op 12 stuivers, omdat de huyslieden soo
arm wahren door het lang geven, alsoock door het quaet weder, dat se niet meer
kunnen geven, en begeerden ick solde de heeren van de Wolden en van de steden
doch brengen, dat se die 12 stuivers toestonden; sie wolden haer in alles dan
toegemoet komen in alle andere middelen die de steden en Wolden begeerden. Ick
bedankte haer eerst voor die ehr en moite die sie nahmen en mij deden, en
beklaechden, nu dat wie in vrede quaemen, dat wie strackx in perijckel stonden om
in disordre te geraecken, sach ghen raedt om die twe leeden dahrtoe te persuaederen
als door conferentie om malckanderen mit reden te beyegenen en te convinceren,
opdat de provintie in rust mochte komen, en presenteerde ick die conferentie bij te
woonen, om mijn debvoir te doen, de [58] eenicheit te helpen bevorderen. Sie
bedanckten mij sehr dienstlijck en solden ordre stellen op de conferentie en mij
alsdan laeten haelen. Haubois quam bij mij en wass mit het werck verlegen, woud
die conferentie bijwoonen. - Om ses uir quaemen Grovestin en Andla, seyden mij
dat de conferentie wass teniet gegaen, doordien dat de heeren van Oostrego de
floreen hadden vastgestelt op veertien stuyvers en dat Hessel Roorda doen wass
wechgeloopen, hetwelcke mij sehr verheuchde, en wass bliede, doch ick toonde
het haer niet en stelde mij heel verwondert te sijn ahn. - Ick adt alleen. - Bourum
quam nae den eeten bij mij, verhaelde mij hetselfde van Oostrego, meinde der solde
morgen een resolutie te bouck komen, seide hoe Tjalling van Marsum soo gealtereert
wass geweest en had geweldich op die jongeluyden in Oostergo gescholden en
oover Douwe Alua. - Ick ginck te bed en wass passelijck gerust.
26 februarii/4 meert saterdach is een burgemeester van Harlingen bij mij geweest,
om van de vijf speciën en het hooftgelt te spreecken, Samstra. - Tjalling Eissinga
van Marsum, ick vermaende hem tot rust en vrede te arbeiden, en dewiele nu drie
gooën eens sijn wegens de floreen, dat hij in Westrego oock sijn best wilde doen
om sich mit die [59] andere drie leeden te veraccorderen, doch hij wilde niet en bleef
bij de twaelf stuyvers, seyde, Westrego moet alless dragen, en dan geckt men noch
mit haer, en soo scheiden wij. - Oosterze wass blijde mit dat werck van Oostrego
en wil sijn best doen, dat de saeck gevonden wordt. - De gerichtschultus wass bij
mij. - Captein Haeringsma vertelde mij, hoe dat hij in Den Haech beyegent wass en
hoe het dahr stond. - Secretariss Scheltinga seyde mij, dat de heeren van het
Mindergetal mij om twe uiren begeerden en dat hij meinde, dat de resolutie soude
te bouck komen. - Ick adt mit Haeringsma den captein. Tjalling Eissinga van Marsum
en Vringer die quaemen bij mij en versochten, dat ick soude voorstellen uyt haeren
naem ahn die drie leeden dat als men bij die resolutie wolde voeghen, als men in
toekomende tijden yetwess mehr solde affschaffen van de middelen, dat men alsdan
eerst ahn de floreen soude twe stuyver affdoen en dahrnae, als mehr van doen,
ahn andere lasten, en dan wilden die
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heeren van Westrego alless mitdoen, en de floreen soud op veertien stuiver beginnen
jannuario en februario. Ick nam het ahn en ginck om twe uir booven en ginck ick
niet in de predicatie van voorbereiding van het nachtmahl, om te sien off men die
saeck kost affdoen en in vruntschap bijleggen.

[60]
In 't Mindergetal komende, stelde ick hetgene voor 'twelck mij van Tjalling Eissinga
van Marsum geseit wass en Vringer, en nahmen het de heeren in 't Mindergetal
ahn haere principaelen voor te draghen ende ten besten te helpen dirigeren, dat de
provintie in rust mochte blieven en in eenicheit. Oostrego quam heel in disordre en
brocht Westrego oock op de loop en veranderde; de Wolden wahren vijff tegen vijff
griteniën, de steden consenteerden het voorstel bij gevolge van de voorsittende
leeden. Dahrop quam Tjalling Eissinga van Marsum en seide hij had het mij gesecht
en verseeckert, mahr de heeren van Westrego wahren door die heeren van Oostrego
weder verandert en stonden het nu niet mehr standt. Oock had ick van de turf dahrbij
gestelt, en dat had Vringer noch hij mij niet gesecht. - Ick wierdt heel gealtereert en
seyde, ick had beter gedaen in de kerck te gaen als hier te komen, mij op het tonneel
26
te laeten brengen, om opentlijck mit mij te gecken en te bysen ; ick had het den
heer Eisinga niet toebetraut, ick docht als men sijn woordt gaff dat het genoech
wass, doch de heeren sijn mijn meesters, ick moet het lijden; het sal mij een less
sijn int toekomende tijden niemantz mehr te gelooven bij haer woordt, maer het
schriftelijck te nehmen. Eisinga en Vringer, [61] sijnde [ziende] dat ick het soo hooch
nam, wierden bang, gingen in haer caemer, setten het weder om en seyden dat sie
het stand deden hetgene datter door mij haerentwegen wass geseit en voorgestelt;
als die heeren van Oostrego, Wolden en steden het wilden ahnnehmen, soo wahren
sie gereet om het oock te teyckenen. Oostrego wilde niet, mahr wolde protesteren;
de Wolden en de steden naemen het ahn, en de secretaris Scheltinga brocht het
te boeck, en wierdt door Westrego, Wolden, steden geteyckent. Oostrego had het
boeck en wolde het niet weder leveren, wahroover een boode en doorwahrder ahn
haer werden geschickt; alsoo wierdt die resolutie te acht uir vollentrocken tot dienst
en rust van de provintie en de gemeinte, tot ehr en reputatie van de regenten. Godt
de heer sij gelooft en gedanckt, dat hij de saeck, die periculeux en disperaet stond,
tot een geluckige uytkompste heeft helpen dirigeren, wahrin hij getoont heeft sijn
vaederlijck ooghe oover dese provintie en mijn persoon; ick hoop sijn godlijcke
majesteit sal dahr lang bij continueren en volharden en mij wijsheit en voorsichticheit
geven alletijt.
27
27 februarii/5 meert sondach te nachtmahl geweest, alleen gegeten. Jongstal
bij mij geweest; gelesen en den geheelen naedemiddach in geestelijcke saecken
gebesoigneert.

[62]
Mit Maré gegeten, die seit dat alle werelt wel tevreden iss mit hetgene gister iss
gepasseert op het Landthuys wegens de vermindering der middelen. - Saeckema
26
27
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26 februarii/8 meert maendach heb ick gelesen, geschreven; de gerichtschultus
wass bij mij, de gewaldige. - De heer Velsen, Anne Herckess klaechden oover de
onwettelijckheit van Hansma, Bruinsma en de sijne, oover een vroetzman en
begeerden recht. - Ick had de heele magistraet ten eeten, die sehr cyvijl waeren,
en wahren heel wel tevreden mit de affschaffinge der middelen die voorleden
saeterdach wass bij de heeren Staeten vastgestelt, vonden die heel equitabel en
dienstich voor de gemeinte. Sie bedanckten mij in corps, dat ick die besoigne had
bijgewoont, die tot een goet einde gebrocht en sorge had gedraghen, dat de provintie
in rust en eenicheit wass gebleven, die perijckel lyp van scheuring tot spot van onse
nabuirige provintiën en van de regenten, tot schaede van de ingesetenen en
gemeinten. - Ick schreeff den heelen naedemiddach. - Viersen en Ropertus bij mij.
- Ick adt mit Maré, die niet genoech kan seggen, hoe de gemeente soo wel tevreden
28
iss mit affschaffing der middelen en [67] schrieven mij alle ehr toe, dat ick de heeren
volmachten heb bijeen geholden, die haest souden gescheurt hebben en oneens
gebleven tot mijn schande en der ingesetenen schaede. - Laet geschreven.
27 februari/9 meert dingsdach mijne peerden rijden wandelen tot elf uir; Focke
Aisma sal mit Douwe Alua gaen en setten alles mit hem vast toekomende jaer, als
sie woort ahn hem holden. - Ick adt alleen - Focke Aisma en Sminia quaemen bij
mij, en nae groote complimenten die sie mij van dancksegginge deden van
weldaeden, ahn haer gedaen, spraecken wij van de floreenrente, en wass Focke
Aisma oock van die menung, dat men die meerder had moeten verlichten, en sprack
gelijck die grietzluyden in Oostrego en Westrego, oft haer het landt toequam, en
dencken niet dat in de steden oock ingesetenen wonen die landen in Oostrego en
Westrego hebben; op 't lest seyde Focke Aisma hij wolde sich mit Oost- en
Westdungeradeel vergelijcken en mit haer de middelen vaststellen, en scheiden
wie goede vrunden. - Douwe Alua en Baerdt quaemen klaegen, dat de twe Tjallings
van Eisinga den equipagemeester [Andries Pieters Stellingwerff] hadden gecasseert
en dat buyten reden, want hij een commissie had, en als men soo doen wil, soo iss
niemantz sijn ampt seeckers, men kan een yeder sijn griteni op die manir nemen.
29
- Sie waeren heel cyvijl en willen S.H. de natiën wedrom geven, de coningin versien
met een pensioen en H.H. oock. Oostrego sal oock teykenen de resolutie, van de
drie leeden genomen. - Meinsma brocht mij de procuratie van Het Bildt en seide
dat alle de ingesetenen wel tevreden waeren mit het affsetten der impositiën en mij
sehr bedanckten, dat ick de leeden had eens gemaeckt.

[63]
30

De continuatie van dingsdach 27 februarii/9 mars . - Dauwe Alua seyde mij sie
wolden Focke Aisma verseeckeren een van de drie ampten schriftelijck en, als sie
haer
28
29
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handen stelden, soo kost hij sijn handt oock wel stellen en sol hij verseeckert wesen,
maer den grietman [Ipe van Douma] most twe jaer stillsitten; sie wolden het Wiedefelt
sien laeten en het mit hem ooverleggen om Focke-oom [Aysma] te stuiren. - Alleen
mit Maré gegeten; Walta iss quaet, dat het mij soo wel gaet.
28 februarii/10 meert woensdach iss Bourum bij mij geweest, sprack mij van 's
lantz saecken. - Ick ginck in de kerck. - De heeren van Oostrego aeten bij mij, doch
eer se alle hier waeren, teyckende de heeren van Oostrego de resolutie van de
affschaffinge der middelen, soodat alle vier leeden nu geteyckent hebben. - De
heeren van Oostrego wahren lustich en bleven tot oover sessen. Saeckema quelde
alle werelt; Eisinga kost sijn geslacht van nehgenhondert jaer bewisen en toonen
mit brieven; sie gaven malckander al scheuten, doch wahren cyvijl en lustich. - Ick
ginck dess avontz bij de heer Viersen noch ten eten, bleeff dahr tot drie uir, wahren
vrolijck en lustich; Jongstal wass wech, doch quam weder, [64] en sijn vrauw volchde
den goeden man; ick ginck noch bij hem en bij de secretariss Viersen en ginck eerst
te vijff uir te bedde. - Alsoo iss dese maent oock geluckelijck gepasseert door Godes
segen en genaede; ick hoop den Heere sal mij alletijt bijstaen mit sijn genaede en
geest, dat ick mach geluckich regeren, vreede in de provintie holden en het beste
van de gemeinte soecken, hetwelcke mij de Heere gunnen sal, als ick hem diene,
vrese, ehre en lieffheb, mijn leven in onergelijckheit toe te brengen en mijn contientie
voor besmettinge te bewahren, beyde voor Godt en de menschen. Oock Heere
Godt, regeert mij mit uwen heiligen geest, dat ick danckbahrlijcken mach dienen en
betaelen den heere sijne beloften; gheeft, Heer, wat ghij gebiedt, en gebiedt wat
ghij wilt, en ghij sult niet tevergeeffs geboden hebben. O Heere Godt, laet ick dese
toekomende maent oock leven in uwe vrese en geluckich wesen in de regering;
gheeft mij uwen heiligen geest en verstandt en all wat mij tot de saelicheit en de
31
regering nodich iss, dat ick heilich, sober, rechtveerdich mach leeven. Amen, amen .

[69]
Martius 31 daghen. - 1/11 martii donderdach. Ick heb tot elf uir geslaepen, alleen
gegeten. - André bij mij geweest, had niet te seggen, frivole. - Brieven van Aernem,
't Hoff en Reeckenkamer gekregen aengaende den Lymers. - Douwe Alua, Carel
Roorda quaemen mij seggen, dat Focke Aisma tevreden wass, sie wahren nu mahr
mit Boulens en Hillema bekomert en lieten mij de acte sijn [zien] die sie teyckenen
wilden; ick riedt haer mit Boulens te gaen en Focke Aisma in alless contentement
te geven. - Ick recomandeerde aen Douwe Alua, dat de heeren Staeten mochten
bijeen blieven en doen den landtsdach aff, en wahren die beyde heeren confident,
32
en stelde sich Carel Roorda heel cinceer in en als een vrundt. - Bourum seyde mij,
datter niet gedaen wass van desen dach; eens in consideratie te nehmen, off de
heeren van de Wolden, steden den staet van oorloch niet kosten approberen en
dien vast te stellen; als die eens sijn, soo kunnen de anderen dahr ghen verandering
in maecken, Oostrego en Westrego, en Oostrego iss oock wel. - Ick heb geschreven.
- Grovesten den raetsheer bij mij geweest, wil sijn broeder vermaenen om den
landtach te continueren en volgens [70] aff te doen;

31
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hie iss cyvijl en beleeft. - Mit Maré gegeten; Walta kijft en iss heel wonderlijck volgens
sijn gewoonte.
2/12 vrijdach heb ick Bourum gesproocken wegens de saecken van het landt en
hetgene watter voor het Mindergetal te brengen was, wegens de coningin van
Behmen, wegens H.H., de Fransche, Engelsche, Schotten, om die weder S.H. toe
33
te voegen, wegens den nieuwen staet van oorloch , oock om de heeren Staeten
noch bijeen te holden toekomende weeck; hij seyde oock Jacob Stevens wedrom
begost sijn saecken aenhangich te maecken aen 't Hoff en dat de heeren van het
Hof veul dingen nu opraepten, om de grietzluyden in toom te holden. Carel Roorda
had geseit, wie solden wel wat beginnen, maer de grietzluyden hebben sooveul
processen, dat se het niet eens kunnen worden. - Vringher oock gesproocken om
dieselfde materie als voren. - Ick ginck in de kerck. - Op 't Landtshuys, dahr eenighe
resolutiën genomen wierden, oock van de natiën voor S.H. - Ick adt mit de heeren
van de Ammeraliteit en die van Den Bosch - De heer Baerdt wass bij mij, sprack
mij van den equipagemeester, om die te salveren, presenteerde sijn dienst en
vruntschap in alle maniren. - Haubois recommandeerde ick oock eenige dingen,
voor desen verhaelt. Ick ginck om drie uir booven, en wierden eenige resolutiën [71]
geteyckent; de coningin saeck wierdt vastgestelt, H.H. in suspens, en bleef ick tot
seuven uir op het Landtshuys, sijnde rapport gedaen van veul saecken. - Erasmus
Dauma recommandeerde mij de saeck van sijn broeders transport. - Adt mit Maré,
lass brieven van Gelderlandt.
3/13 saterdach heb ick de heer Dauwe Simons gesproocken, de heer Ytsma en
hem gerecommandeert de affdoening der France officiren. - Docter Jacobi
gesproocken, die mij seyde dat de gemeinte wel tevreden wass mit het affsetten
der middelen. - De schrievers bij mij geweest, de Fransche officiers. - Ick ginck in
het Mindergetal, dahr eenige resolutiën wierden geteyckent van de caemers. - Ick
adt mit catolijcke edelluyden. - De heer Boulens wass bij mij, sprack mij van de acte
die Dauwe Alua hebben wolde dat hij soude teyckenen, en wass hij eerst daer niet
toe geneicht; op 't lest seyde hij, als ick het monstercommissarisampt tot mijn
dispositie heb en Douwe Alua mij een veendel off schrieverschap verseeckert, dan
sal hij het doen. Oock de acte als gedeputeerde van Douwe Alua en Carel Roorda
geteyckent op hem off die Boulens daertoe wilde hebben, off bij sijn affsterven die
sijn kindtskindt dahrtoe solde willen promoveren, sullen hem de heeren oock
behandigen. Hij woud niet geern mit Wijckel gaen, liever mit Hillema en had geern
dat, als Wijckel dit jaer en noch een jaer had geseten, dat alsdan Hillema het ampt
kreech. - Hij wil niet mit Tjalling Eissinga, Hessel Roorda van Eissinga gaen, die
hebben hem uyt het gedeputeerde geworpen, daer Boulens Hessel Roorda had
grietman gemaeckt, een ondanckbaer stuck.

[72]
Jouckema en Dauma spraecken mij van de ooverdracht van Ipe Dauma griteni op
33
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de soon; ick seyde als Aisma contentement had en de heeren gedeputeerden
tevreden, ick wass gereedt. - Boulens hoopt het hauwelijck sal voortgaen mit Ipe
Douma dochter en sijn soon. - Ick heb gelesen, geschreven. - Mit Maré gegeten,
die mij seyde van Walta sijn lossheit en hoe hij mit Jan Alua gekeven heeft in de
herberge. - Ick liet mijn haer affsniden en ginck vroech te bed.
4/14 meert sondach twemael in de kerck geweest. - Mit officiers gegeten. - Haubois
seyde mij, dat Sjouck Burmania H.H. het pensioen wil laeten volgen, iss heel beleeft
en cyvijl. - Ick wass den heelen naedemiddach alleen, schreeff in sacris. - Nijs mit
Simonidess seyden mij, dat de heer Nijs kranck wass en versocht d'ooverdracht op
hem en brocht mij de resignatie. - Jongstall quam bij mij; ick ginck bij hem eeten,
en wahren vrolijck.
5/15 maendach iss Ockinga en de jonge Baerdt bij mij geweest om het process
van Bootsma. - Jan Alua seyde mij, dat Tjalling Eissinga van Marsum quaet op
Glinstra wass en wolde hem haest den oorloch aenseggen; hij vertelde mij oock
34
sijn questie mit Walta. - Ick recommandeerde hem H.H. saeck , 'twelck hij aennam.
- Ipema, sijn adjonct, wass oock bij mij. - Ick heb aen Intema geschreven wegen
Andela tot raet van staet. - Ick had de heeren van de Sevenwolden te gast, waeren
vrolijck en beleeft en bleven tot oover achten.
6/16 dingsdach. Ick ben dess morgens rijden wandelen. - Ick adt alleen mit Maré.
- Grovestin de raetsheer badt mij te gast. - De heer Abram Roorda quam bij mij;
nae veul complimenten en [73] dat mij het landt schuldich wass recompensie te
geven voor mijne diensten, soowel in den tijt van oorloch als in vrede, soo
recommandeerde hij mij de saeck van de dijken, om die te bewahren voor inbreuck,
dat die hooch genoech sijn en wel onderholden worden. Ick bedanckte hem vooreerst
voor sijne complimenten; op de recompens antwoorde ick het landt had mij sooveul
ehr gedaen, doen se mij tot stadtholder kosen, die soo jonck wass, dat ick het noit
niet weder kan verdienen; dahrom behoeft Haer Edelmogende op geen recompens
te dencken. - Hij seyde oock, dat die van Groeningen beklaegen nu, dat sie mij niet
tot stadtholder hebben gemaeckt; ick seyde ick wass geluckich, want men solde mij
35
die schult hebben gegeven van de questiën en geseit, hadden sie S.H. gekosen,
soo solder geen questie sijn gekomen, en soo prateden wij al hen en weder; hij
trock mij wat op, en ick betaelde hem mit dieselfde munte. - Major Grovesten wil
sijn veendel op den soon ooverdragen. - Mit Widefelt gewandelt in den hoff. - Ick
adt alleen mit Maré.
7/17 woensdach heb ick in de kerck geweest. - Dauwe Alua seyde ick al wat mij
Boulens had gesecht, hetwelcke hij aennam en wil sijn [zien] de acte te teyckenen.
- Hij wil H.H. saeck recomanderen in Oostrego. - Intema quam bij mij, wass wel
tevreden mit mijn voorstel en iss heel wel tevreden, neemt de transport aen. - Ick
adt mit den heer van Amelant en eenige officiers. - De heer Baerdt bij mij wegen
d'equipagemeester, wil H.H. saeck afdoen. - Hasius bij mij geweest. - Ick lass en
bleef alleen; daernae om half acht ginck ick bij den heer raetsheer Grovestein eeten,
dahr alle
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raetzheren wahren; [74] wie wahren heel vrolijck, Haringsma kreech sijn olde potzen
wedrom en wierdt beuss. - Ick ginck om drie uir nae huys, dronck noch mit de twe
Grovesteinsen tot vijff uir. - Ick sliep tot twaelf uir dess donderdaechs.
8/18 donderdach. Ick adt alleen, quelde Andela watt mit het Raedt van Staet, en
wass hij heel bang en gealtereert. - De heeren Tjalling Eissinga van Marsum en
Jouckema recommandeerden mij d'overdracht van de griteni van Ipe Dauma op sijn
soon. - Ick ginck in 't Mindergetal, dahr eenige resolutiën wierden genomen, en
bleeff ick dahr tot seuven uir. Om half achten quaemen de heeren van Westrego bij
mij, waeren heel lustich en vrolijck tot drie uir, en bleeff ick mit eenige heeren tot 5
uir. Gravius seyde mij, dat hij alle buytendijckxdorpen had aen sijn handt en had hij
daer meer credijt als Sjouck Burmania; als Haubois, Nijs eens sijn mit Gravius, soo
solden se Burmania kunnen lichten. - De adjunct van Grovestein [Juw Tiercx Juwinga]
kost niet genoech seggen, hoe den huysman soo blijde iss mit de floren en andere
affschaffselen. Wijngaerden wass daer oock, en bleven tot vijff uir op dess morgens.
9/19 vrijdach. Ick om vijff te bed, stond om acht uir weder op en sprack de heer
Bourum en recommandeerde hem de saeck van Nijss en Andla. Ick ginck in de
36
kerck, op 't Landthuys, en nahmen de heeren Staeten de resolutie wegen H.H. .Ick adt alleen, sprack Intema, Bruinsma, die mij seyde dat Ulb Alua soo rude iss en
sijn ingesetenen soo haert valt.

[75]
Ick ginck weder op het Landtshuys en naedat eenige resolutiën geteyckent wahren,
naemen de heeren resolutie om te scheiden en drie weecken nae de may weder
bijeen te komen. Ick nam affgescheit van de heeren van het Mindergetal, bedanckte
Haer Edelmogende voor all eer en vruntschap aen mij bewesen en goede
communicatie. Sie bedanckten mij voor de genomene moite en sorge die ick
genomen heb op desen landtsdach, en soo scheiden wie goed vrunden. - Ick adt
alleen mit Maré, schreeff.
10/20 mars saeterdach heb ick Haubois gesproocken wegen de ooverdracht van
de heer Nijs op sijn soon en van Inthema op Andla, 'twelck hij aennam om het te
helpen effectueren en uyt te wercken; doen lieten wie Bourum haelen en Inthema,
die het oock aennaemen te doen; dat van Nijs ginck mit meerder stilte als van Andla,
en wilden sie het eerst niet doen en schickten Geersma, Imminga en Potter bij mij
om het mij aff te vraeghen, oft mijn menunge wass, Bruinsma en Imminga sijnde
dahr hart tegen, doch ick recommandeerde haer die saeck, seggende, het geeft
niemantz prejuditie, Worckum sal drie jaer stil sitten, en rapport doende ahn de
heeren van de steden, deeden sie het alltemahl aff, en wierdt het oock affgedaen.
- Alle die heeren quaemen bij mij eeten, wahren vrolijck tot bij tien uiren. Geersma
wolde Haubois quellen, die hem niet quiet schold, en droncken sterck.

[76]
11/21 meert sondach ick ginck in de kerck twemael; de heer Boulens liet mij de
teyckeninge sien die tuschen hem en de heeren van Oostrego wass geschiet, seven
griteniën, behalven Saeckema, 1 Dauwe Alua, 2 Frans Eisinga, 3 Aisma, 4
36
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jaer '50 en '51 buyten disordre iss. Oock heeft Boulens een acte van Dauwe Alua
en Carel Roorda, die hem verseeckeren het gedeputeerschap van anno 1652, en
iss dat alless wel. - Sijn soon sal trauwen mit Ipe Dauma dochter. - Vringer wass bij
mij, vraechde mij raedt, off hij de secretari van Hottinga soud aennehmen; ick riedt
hem van jae. - Inthema en Andla hebben mij beyde bedanckt. - Mit officiren gegeten;
een coopman Van Hoeff acht tonne goutz rijck, gevangen oover quaede munte. Jongstall bij mij geweest en gepraet, Herema oock. - Bourum seyde mij, dat de
secretariss Haersma correspondentie hielt mit Keiser en Stellingwerf en dahr veul
naericht meinden te krigen van den staet van oorloch, en trauden sie Haeren niet,
imagineerden sich dat hij haer niet recht bericht dede om S.H. will oft de mijne; hij
vertelde oock, hoe het gisteren soo dol gestaen had in de steden caemer. - Ick lass,
adt mit Maré en ginck vroech te bed.
12/22 meert maendach Focke Aisma gesproocken wegen de ooverdracht der
secretari en griteni [Ferwerderadeel]. - Geersma gesproocken, die prins Wilhelm
37
saliger noch te Harlingen had gesien.

[77]
Ick gaff Reinert Oetzess een brieff ahn Ulb Alua wegens de secretari van
Wonseradeel, die heel wel wass ingestelt, scherpjes. - Tjalling Eissinga, Joeckema,
jonge Douma wahren bij mij. - Focke Aisma, Sminia, Widefelt, om te accorderen,
mahr door Focke Aisma eigensinnicheit bleeff het achter, gevende hem Sminia en
Widefelt ongelijck. - Grovestein lang bij mij geweest, wass heel cyvijl en exalteerde
onss huys sehr en die ehr die hij van onss alle ontfangen had, hij en sijne broeders
en vrunden. - Mit Maré gegeten, geschreven. Ick gae vroech te bedde. - Mit Haubois
ahn H.H. geschreven.
13/23 dingsdach heb ick niemantz gesien, heb mijne peerden gereden. Heb gantz
alleen gegeten. - Sminia quam mij seggen, dat Focke Aisma nu solde ahnnehmen
mijn voorschlach van drie à vier jaer het ontfanck te beholden en het daernae op
de gritman helpen dirigeren, doch het most secret sijn. - Den heelen naedemiddach
mij laeten voorlesen. - Mit Maré gegeten. Camstra heeft desen dach sententie gehadt
om in drie maenden sijn groot revijss ahn te stellen, oft hij iss dahraff versteecken,
en iss hij heel qualijck tevreden oover die uytspraeck, fulmineert seer op de heeren
van 't Hoff. - Ick ben heel verkolt.
14/24 meert woensdach heb ick in de predicatie geweest; mit officiren gegeten.
- Ick heb gelesen off mij voorlesen laeten tot vijff uir, doen ginck ick wandelen op
de wal, adt bij Jongstal, die mij yetwess seyde van mademoiselle Laforce schilderi
gehoort te hebben van juffer Jametz, die deselfde wel kent en haer gelegentheit.

[78]
15/25 donderdach meert heb ick mijne peerden rijden wandelen. Hettinga iss
gestorven, de colonel. - De heer Nijs liet mij door Hasius sijn dienst presenteren en
soud mijn diener sterven; voortz bedanckte hij mij alleen voor de promotie van sijn
soon tot raetsheer, iss dootlijck kranck. Ick adt mit Jongstal, Haeren, Hasius. -
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gelegentheit van Laforce en wat dahrahn dependeert. - André bij mij geweest, lang
van stijl. - Mit de speulders gegeten en gespeult tot tijyn uir.
16/26 vrijdach in de kerck geweest. - Twe luyden van Boolswert gesproocken. De predicanten hebben bij mij gegeten. - Mijn bedt gesien. - Mijn oom graff Hans
Ludtwich [van Nassau-Hadamar] wil hier komen. - De heer André bij mij geweest;
nae veul complimenten ende rediten nam afscheit. Ick recomandeerde hem de
persoon van de heer Donia tot de schambre my-partie. Hij recommandeerde mij
Burmania, swaeger, tot major. - Frans Eisinga bij mij geweest, woud curator
academia sijn. - De raetsheer Viersen bij mij geweest. Gelesen. - Alleen gegeten,
geen vlees.
17/27 saterdach heb ick mijn peerden gereden en gewandelt. Ick adt mit catolijcke
edelluyden, die seyden hoe dat Herema noch yet ten achteren wass ahn die griteni
[Menaldumadeel] en datter questie wass tuschen Tjalling Eissinga en Herema, wie
het betalen most, en daer speulden Swartzemburch, Cempe Donia, Ockema onder.

[79]
Ick sprack Tjalling Eissinga, die seyde dat Hottinga tegens sijn instructie wahren
ahn de ammeraliteit had gelevert en Dawe Alua nievers op lettede, in de ammeraliteit
sijnde. - Wass hij blijde, dat Focke Aisma mit drie jaer tevreden wass voor den
ontfanck, nam het aen. - Vringer seyde mij Hottinga soch hem ahn om de secretari,
om mit hem te veraccorderen, doch hij wilde buyten mij niet doen. Ick riedt hem de
secretari aen te nehmen. - Haringsma beklaecht sich, dat hij laestemahl soo mal
wass; hij wass heel droncken geweest, verseeckerde mij van sijn dienst. - Ick speulde
mit Jongstal, Loo, Haeren, Hemmema; Jongstall seyde mij, dat Janette had gesecht
mademoiselle Laforce wass klein, vet, niet schoon, doch heel wit, veul goedtz, heel
godtsaelich, verstandich en wel opgetrocken.
18/28 meertz sondach tweemahl in de kercken geweest; gelesen. - Mit officeren
gegeten. Burmania, Haringsma sijn bij mij geweest om de majoorsplaetz, Poppema
om de overste-lieutenantzplaetz. - De coninck van Vranckrijck weder binnen Paris,
38
het accordt gemaeckt, Mazaryn superintendent van dess coningins huys . Burmania, Haringsma hebben mij gesproocken om de majoorsplaetz. - Ick heb den
geheelen dach nae de predicatie geschreven. - Grandperin iss uyt Den Haghe hier
gekomen; Polman heeft mij een peert veereerdt en geschoncken.
19/29 meert maendach iss de raetzheer Ockinga bij mij geweest, bedancte mij
voor het octroy van Boolmans. - Seyde datter nu beter ordre wass op de
consignatiepenningen en nu sulcke disordre niet geschach als voor desen. - Dauwe
Alua settede mit mij vast, dat den 28 meert/7 april de heeren gedeputeerden souden
beschreven worden tot ooverdracht van Ipe Dauma griteni.

[80]
Ick riedt hem Ernst Alua te laeten pretenderen het regiment sonder tractement, om
de opspraeck te beletten ende alle opstaeckelen bij tijt van vrede. - Hij klaechde
oover Boulens giericheit en onversaedicheit, die noch een veendel en schrieversampt
heeft geist, ehr hij teyckende, en neemt voor alle ampten gelt oft landt, gelijck hij
38
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anno 1652 wel mocht gedeputeerde verblieven, want de heer Swartzemburch
begeert het niet noch Frans Eisinga, die sal staet-general blieven, off Carel Roorda,
dahr ick op moet letten. - Grandperyn affgeveerdicht en, omdat hij geen Duytz kan,
isser niet ofgevallen; hij seit H.H. sal Sevenbergen hebben, begint de officiren al te
veranderen; H.H. solliciteert nu het pensioen bij Haer Hoochmogende en
Grootmogende en had geseit, als die van Hollandt al die edelluyden sien, soo en
sal der niet off komen, iss van die olde humeur; Alphonso iss heel qualijk te hooff.
- Ick heb den geheelen naedemiddach gelesen en geschreven nae Duytzlant en
niemantz gesien. - Vrau Varyck schreeff mij, dat H.H. mij sehr bedanckte voor het
pensioen en veul van mij hielt, had van mij ghedroomt.
20/30 meert dingsdach. Een edelman, hebbende een brieff van de princessroyal
aen de coninck, quam juist dat de coninck naer de justitie wierdt geleidt, presenteerde
hem dien brieff, doch hij wilde se niet aennemen, seyde, ick denck niet mehr op
39
mijn kinders, ick heb wat anders te dencken en geeff haer mijn benedictie . - De
coningin heeft S.M. affgeraeden de bischoppen te verlaeten, schreeff, il faut tout
maintenir ou rien posseder. De coninck seyde, sie weeten niet, hoe ick hier sit op
't eilandt Wicht, en [81] soo iss de coningin mit oorsaeck van 's coninckx doot, die
mit Germein huysholt. - De prins de Galiss off coninck iss half paeps door de
coninginne, soo men seit. - Ick heb mijn peerden gepykeert. - De gesworen gemeente
aeten bij mij en wahren lustich en vrolijck tot acht uiren toe. - Rompt Jacobs seyde
hij had die Engelsche prophetie al voor 16 off 20 jaeren ghehoort. - Hij seyde dat
de prins de Galiss gedroomt had, dat Jacobus liet sijn soon Carel drie koninckrijcken
nae, en coninck Carel liet aen de prins de Galiss niet één coninckrijck nae, waeroover
de prins de Galiss heel bedroeft en gealtereert wass geweest. Captein Laeder had
dit aen Rompt Jacob geseit. - Ick ginck bij Hemmema, lachten en praeten, daer
Jongstal en sijn vrau quam tot twaelf uir. - Ick seyde Ytsma, hoe Ulb Alua mij mit
de secretari had uytgestreecken, hetwelcke ick sal ontholden en gedencken.
21/31 woendach. De heer Nijs iss gestorven. - Jongstal sprack mij weghen de
40
curatele der Accademie . - In de kerck geweest. - Cornel Alua bij mij geweest. - De
burgerhopluyden bij mij geweest. - Gelesen. - Jongstal het testament van prins
Mauritz gecommuniceert, hetwelcke hij heel bundich ordeelt en dat het niet kan
41
verandert worden, en wil het eens mit aendacht naesien . - Hij seyde hetselfde
weder van Laforce, prins Raggevyl en Turaine gehoort te hebben, prees se heel
seer.

[82]
Jongstal 12.000 gulden 's jaers, verteert acht, sal sijn susters en broeders goet noch
krigen, heeft 1600 gulden jaers noch aengekoft zedert het ooverlieden van sijn oom.
- Mit Maré gegeten, die mit Walta lang had gesproocken, en iss hem leet bij mij niet
geweest te sijn. 22 meert/1 april donderdach mijn peerden gereden en gewandelt
den
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... . - De burgerveendrickx hebben bij mij gegeten. - Der sijn heeren van het
Mindergetal hier geweest en hebben de captein en schrievers veraccordeert. - Ick
kreech brieven van Beringan. - Alleen gegeten; Frans Eissinga sprack heel hart om
het curateelschap.
23 mars/2 april vrijdach heb ick Vringer gesproocken, die mij seyde dat Hottinga
een menist woud secretariss maecken, en die soud eerst gedoopt worden; hij liet
mij eenige cedullen sijn [zien], off die goedt waeren. - Coronel Alua seide mij, dat
43
Coenders acte had van het drostambt van Den Oordt doch de grevin [Juliane van
Hessen-Darmstadt] heeft hem affgewesen. - Mit coronel Alua en andere officiren
gegeten. - Ick heb gelesen, alleen geweest, wass niet wel, kreech een beleeffden
brieff van H.H.
24 meert/3 april saterdach te Cornjum geweest mit mijn peerden. Hasius 100
gulden geschict. - Mit catolijcke edelluyden gegeten. Gespeult; Jongstal seyde mij,
dat het testament heel bundich en vast wass en datter de primo genituire seer in te
pass quam, een mannelijcke stam, en niet kost te niete gedaen worden. - Jenette
had hem gesecht, der wass noch een ouder soon geweest, die had een soon
naeghelaeten, en die soud duc et pair wesen; de middelen waeren niet groot, 20
off 25 duysent [83] gulden dess jaers, en wass het soo breet niet als men seyde en
den roep wass; de vader en moeder wahren niet rijck. Sjouck Burmania iss bang
voor sijn process, geeft heel goede woorden.
25 meert/4 april sondach, Paessen in de kerck geweest tweemahl; mit officiren
gegeten. - De heer Bourum, van Amsterdam komende, seyde dat hij alless wel had
affgedaen tot contentement van dese stadt, dat die burgemeesters hem veul eer
hadden aengedaen, 's middachs, avontz alletijt getracteerten gedefroyeert, Pancras
en Oetjes. - Wahren niet wel tevreden, dat dese provintiën de middelen hadden
afgeschaft. - Waeren geweldich op de mesnage gesint, de colonels en hoghe officiren
aff te schaffen en de vreemde natien. - Waeren beter Parlementz als conincks, al
voor de vrijheit. - Waeren beter Spaens als Frans en bliede mit dese troubelen in
Vranckrijck, hadden gheen sinne in S.H. dissoluyt leven, in summa, wat S.H. off
luyden van qualiteit aengaet, dat iss haer tegens den borst, alsoock de coningen
en haere regering, besonder die macht hebben. Nu dat Spagniën leech iss, hebben
se hem lieff, vresen niemantz, noch Vranckrijck, Spagniën, Engelant, Sweden, sijn
wel tevreden mit die harange van den ambassadeur Ulefelt, dahr hij den coninck
leech stelt en het rijck off de steeden hooch. In summa sijn vianden van alle macht
en authoriteit behalven de haere, die se gern willen absoluit hebben mit haere
vrunden in de burgemeesters, schepen en vroetschap, en soo iss het in alle Hollantse
steden en dat iss de vrijheit, als die heeren en haer geschlachten maer vrij, absoluit
sijn en doen se die soldaten wech, soo doen se de honden wech, en den wolf sal
haer krigen en grijpen sonder faulte, de onnenicheit sal der oock inne komen door
giricheit, ambitie, rijckdom, ergo het landt verloren, dat sooveul goet, bloet en moite,
sorge gekost heeft, oft de Heer moet versien en bewahren het, gelijck voor desen.
- Ick heb geschreven ahn H.H., Haren, Haubois, Van Woud tot twaelf uiren toe.
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[84]
26 meert/5 april maendach, Paeschen in de kerck geweest. - Ytsma de gedeputeerde
bij mij geweest, liet mij de antwoorden van die van Stadt en Lande sien op de brieff
van de heren Staten van Vrieslandt en de heeren van het Hoff. - Ick adt mit Loo en
officiren. - Ick ginck in de kerck. - Raetsheer André recommandeerde mij sijn swaeger
Poppe Bormania tot major, seyde mij hoe de heer Nijs mijn had laeten bedancken
voor het transport op sijn soon en dat hij mijn diener storf; spraecken van Fransche,
Engelsche saecken, Roussel en André, beyde door Burmania raetsheer geworden.
- Jongstal seyde mij het testament wass heel wel gemaect mit voorbedacht, en
hadden het geleerde, gauwe luyden geweest en nae sijne opinie ende ontholdt en
nae veuler schribenthen, en kost het niet verandert worden, wandt het wass een
reel en eewich fidecomiss en supstetutie, soodatter geen veranderinge plaetz heeft
44
en niet gelden kan; sall sich wieder informeren op de Hollantsche rechten . - Brieff
van S.H. dancksegginge voor de vreemde natiën en S.H. geantwoordt, Armaveille
geschreven. - Maré seyde Walta begeert nu geen gouverneur, de liberteit moet
grooter sijn en alless alle drie jahren verandert in de grieteniën, in 't Hoff en ooverall,
en quelt sich den man, dat hij alless niet nae sijn sinne kan krigen.
27 meert/6 april dingsdach heb ick gewandelt tot middachs toe en in mijn hoff
geweest. Alleen gegeten. Maré nae Hettinga begraveniss geschickt. D'ontfanger
Grovestein seyde mij de staet van sijn quantoir. - Seyde ick wass oorsaeck, dat de
provintie in rust bleeff en dat se malckander hadden verstaen oover de middelen.
- Seyde dat Ulb Alua vijfduysent gulden had genoten van de secretari aen gelt en
dat Solckema hem noch 1500 gulden des jaers most geven tot sijn onderholt. Een
gierich en een ondanckbaer kerel, N.B. hem geen ooverdracht meer toe te staen.

[85]
Als hij in swaericheit iss, leit hij mit sijn wijff op de kniën en beklaecht sich oover sijn
ongeluck, danckt God voor broot. - Grovestein seyde mij de Brandenburchsche
saecken, het goedt accordt dat se mit de heer courvorst gemaeckt, alletijt vrie en
geven mahr drie copstuck van de morgen en wieders niet, ses jaer vrie en, als er
chrigsvolck kompt, dat affgetrocken en haer niet toe te reckenen; hij sal nu mit haer
aenspannen. - Hij seit, hoe Hessel Roorda soo vuil iss en hem voor neffjen schold,
doe hij nae den ontfanck stond. - Dat een edelman hier niet kan regeren, want alle
werelt wordt yaloux en vallen dien op 't lijff. Oock regeeren die dan als tirannen,
exempel ahn Tjalling Eissinga van de Raedt, nu Douwe en Jan Alua. - Ick kreech
Fransche brieven, dahr het schlecht staet; ick lass. - Adt alleen, sach mijne peerden.
28 mert/7 april wonsdach. Wickel ginck nae Den Haghe, nam sijn affscheit. In de
kerck geweest. - Gelesen. Mit officiren gegeten. - Tjalling Eissinga van Marsum gaff
mij de request van de ooverdracht van Ipe Dauma op sijn soon. - Seyde Hessel
Roorda van Eisinga, Tjalling van Eissinga, haer suster [Hylck] en Anna Eisinga,
Boshuysens vrau, kosten van haer goet niet diverteren oft vermaecken, omdat het
fydecommys wass, en daerop heeft hij het hauwelijck mit sijn dochter [Aeltje van
Eisinga] toegestaen. - De plaetz van Hessel Roorda quam hem mit recht toe
vanwegen Heringa sijn moeder, die in de kraem storf. - Dahrnae spraecken wie van
de Engelsche, Fransche saecken en hoe
44
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sijn grootvaeder mit graff Lodewijck correspondentie hielt en brieven wisselde. - Ick
wass dahrnae alleen, lass en schreeff. - Ick adt alleen en ginck te bed.
29 mart/8 april donderdach heb ick rijden wandelen mit mijne peerden; Haeren
seyde mij, dat Pijcke in Belckummer merck hier soude komen. Ick ginck in mijn hoff,
dahr Beima en Herema quaemen, en gingen wie tzaemen eeten en speulden
verkeren tot 12 uir.

[86]
Beima seyde hij had oover de twintich jaeren secretariss geweest, maer noch tot
geenen tijt de heeren gedeputeerden soo eenich gesien als dit jaer en dat ick wel
deed de heeren daertoe te vermaenen, te raeden, te bidden en te holden, want het
den dienst van de provintie iss en het gemeinebesten, sij doen beter recht en alless
iss oock secreter.
30 maert/9 april vrijdach. Ick heb Samstra burgemeester gemaect; in de kerck
geweest. - Op 't Collegie; de heeren gedeputeerden stonden Ipe Dauma de
ooverdracht toe van de griteni op de soon. - Beima het veendel, Andla plaetz op
een ander docter [Gerbrandus Ansta]. - Ick adt alleen. Samstra bedanckte mij. - Jan
Alua seyde Fockens wilde geern sijn griteni op de soon ooverdragen en nu de acte
wel teyckenen, dat elcke gedeputeerde van sijn goo sijne griteniën soud vergeven.
- Jan Alua en Douwe Alua sijn nu goede vrunden en accorderen wel. - Ick schreeff
daernae alletijt ahn Pijcke. - Adt mit Maré, die mij de begraffeniss van den ooversten
Hettinga vertelde, heel magnefijc. - Jan Alua seyde mij om negen uir, dat Douwe
Alua noch eenige schrupeul had mit die compani en dat hij mij soud spreecken. Vertelde mij het recht dat hij had tot sijn susters goet en hoe men haer bedroogen
heeft en wat sij hem en ahn Bellanus en andere op 't lest heeft gesecht.
31 meert/10 april saterdach het gelt voor de armen te Dietz niet te vergeten nae
te vragen.

[87]
Ick reedt wandelen; Dauwe Alua quam bij mij op de wal, sprack mij van de compani;
ick riedt hem hij soude se voor sijn broeder nehmen, omdat dese ockasie nu sich
presenteerde, en hij wost niet wat hier naemaels op sijn beurt soude komen; hij
vreesde S.H. soude se vergeven, dahrom moet men het strackx doen en prevenieren
S.H., die de Fransche, Engelse, Schotsche nu heeft en sich dahrmede moet
contenteren; die tijden sijn verandert, en sprack ick hem moet in, om het te
mainteneren; Loo heeft die compani eens gehadt en most se om S.H. saeliger wil
quiteren, dahrom wass Alua swaerhoofdich, doch hij resolveerde die aen te nehmen,
en soud ick te elf uir booven komen op 't Collegie. - Ick reedt voort wandelen en
pratede mit Imminga, die mit mij reedt. - Ick ginck op 't Collegie. Sipke Alua kreech
de companie en Glins mijn veendel. - Deden requesten aff, en begost Hans Lijckelma
te kijven tegen Jan Alua. - Ick adt mit catolijcke edelluyden, pratede lang mit haer.
- Ick speulde mit Jan Alua, Jongstal, Beima, Loo, andere, en waeren soetjes, vrolijck,
lustich. - Siercksma klaechde mij oover de lottinge te Boolswert; ick seyde, dat iss
u eigen wil en schult, ghij moet het reglement holden, dat iss u fondement; gaet ghij
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swaegers daerin willen setten, en gelooff ick daer sal scheuring wesen onder de
teyckenaers. - Ende alsoo heb ick door Godes segen ende genaede desen maent
wedrom mit geluck en voorspoet geindicht [88] door Godes segen, hulp en bijstandt,
weet niet dat ick eenich tegenspoet heb gehadt, wandt alles dat ick bij de handt heb
genohmen, iss mij geluckelijck gesuccedeert, heb de provintie in rust helpen holden
en de leeden in eenicheit, die in perijckel stonden om te scheuren; de Heere heeft
mij bij de goede gesontheit geholden, dahr hij oock voor sie gedanckt, en laet ick
mijn lichaem en leeden aenporren, aendrieven om Gode te looven en te dienen
voor sijne rijcke gaeven, segenen ende weldaeden tot danckbahrheit en betaelen
den Heer mijne beloften, leeven in heilicheit, rechtveerdichlijck, maettichlijck alle de
daegen mijnes leevens, doen niet als de hondt, die weder tot sijn uytspoensel loopt,
of den swijn, die sich in den slijck wentelt, als hij gewassen iss, maer laet ick doen
als de bruit Christi, die seit, hoe solde ick mij weder vuil maecken, hebbende mijne
voeten gewast, hoe solde ick mijn nieuwen rock wedrom verontreinigen. Laet ick
oock niet doen als de schlange, die als hij drinct, het fenijn afleit, gedroncken
hebbende, neemt hij het wedrom aen sich; laet ick in eenvoudicheit dess herten
leven, in geloove ende gebede, in goede wercken, gaen den engen wech, die ten
eewigen leven leit, en schouwen den breeden wech, die tot verderven leit; laet ick
soo leven [89] en doen dat ick wilde dat aen mij geschach, niemant ongelijck, leven
cyvijl, beleeft tegens alle werelt in voorsicheit, veul horen, sien, swiegen en weinich
te spreecken, mij wachten van alleen te sijn, voor quaet geselschap, ledicheit, maer
leven in heilicheit, gerechticheit en onergerlijcke contiëntie, beyde voor Godt en
voor de menschen. Ick bid, segent mij en begaeft mij uwen heiligen geest, dat ick
tegens den duyvel, de werelt, mijn vlees mach strijden, gestelijck saeyen. - O Heere,
wilt mij desen toekomende maent op het nieuwe biestaen mit uedele genaede en
segen, geven mij uedele vrese, geven mij verstandt, gesontheit, al wat tot mijne
saelicheit, ehr, reputatie, glorie van noden iss. Daerom moet ick eerst het coninckrijck
der hemelen soecken en sijne gerechticheit, en het ander sal mij van den Heere
toegesonden worden. Vreest dan Godt en haut sijn gebodt, en u en sal niet
ontbreecken, het sie alsoo, heere Jesu Christi, amen, amen.

[95]
April 30 daeghen. - 1/11 sondach tweemahl in de kerck geweest; mit officiren
gegeten, niemantz gesproocken. - Nae den middach gelesen en geschreven; niet
gegeten, heel vroech te bedde gegaen.
2/12 maendach gelesen, geschreven; Reinerdt Oetjes bij mij geweest, die mij
claechde oover Ulb Alua sijn lichveerdicheit, dissimulatie en hoe hij hem dess nacht
een boode geschict had om nae de secretari te staen, alleen om hem te bedrigen
en van andere vrunden aff te trecken, dat hij een ouden ontfanger affgeset heeft
om Hentema vrundt die te geven, om die weder te gewinnen. - De heer Nijs iss
beghraeven; ick wass mit op de maeltijt, ginck daernae wandelen mit de heer
45
Jongstal, en spraecken van Laforce en Oranje , en kost niet wel resolveren, het
één wass goedt om de groote inkomsten, die seecker waeren, het ander om het
testament, dat onveranderlijck iss en niet kan gebroocken worden door wie het oock
sie, en wahren wie beyde dahrmede verlegen
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en kosten niet concluderen om de onseeckerheit van de uytkomste, en moeten het
den Heer befehlen, die sal doen wat geordonneert, hem welgefallich en mij am
besten sal wesen, dahrom ick sijn [96] godtlijcke majesteit bidt en versoeck; ick adt
dahr, en laesen Fransche brieven, gingen wel anderhalf uir in 't hoff wandelen.
3/13 april dingsdach heb ick gewandelt mit mijne peerden. Tjalling Eissinga van
Marsum wachte mij op de wech, om mij te versoecken die griteni te helpen faciliteren
om aff te doen, verseecker dat de jonge Dauma de continuatie der ampten soud
presteren en twe jaer still sitten, en badt mij Douwe Alua dahrvan te verseeckeren,
'twelck door een brieff gedaen heb, verwachte dahrop antwoordt. - Ick adt mit
ritmeester Haeren, touste mit hem van peerden. - Kreech ick Dietsche brieven, die
niet dochten. - Den heelen naedemiddach mit Jan Alua, Herema en andere gespeult
tot 12 uir. Jan Alua blieft noch hier, om op Douwe Aylua antwoordt te wachten.
4/14 woensdach heb ick geschreven, de heer Ytsma gerecommandeert het werck
van de winckeliers, om dat mit Jan Alua aff te doen. - Ick sprack hem van mijn ooms
komste, van de burgerie en soldaeten in de waepenen te krigen, hetwelcke hij heel
goet en wold het mit eenighe heeren bespreecken.

[97]
Ick ginck in de kerck. - Jan Reinir de Gavre wass bij mij, seyde alless wass still,
gerust te Harlingen, en ginck de partijschap heel wech. - Ick adt alleen, en alless
iss still en gerust, seid Maré. - Ick sprack de heer Ytsma van Douwe Alua brief en
antwoordt, die ick om één uir kreech; hij communiceerde die ahn Tjalling Eissinga
van Marsum en Jan Alua en schreef de heeren van de Wolden hier te komen. - Ick
schreeff den heelen naedemiddach mijne brieven. - Om ses uir ginck ick in mijn hoff
wandelen. - Melander broch mijn sijn broeders testament. - Adt mit Maré en schreeff
tot elf uir, ginck te twaelf te bed.
5/15 april donderdach heb ick mijne peerden gewandelt en mijn hoff besien. - Ick
adt mit Maré. - De heer Bourum seyde hij wil de burgeri om mijn ooms wil en hem
ter ehren in de waepenen laeten komen, hem salueren mit het canon; in de stadt
iss het heel still. - Imminga, Bruinsma bij mij geweest, hadden noch al gefulmineert
oover Andla; Bruinsma kan sijn jucken en quaetspreecken niet laeten. - Carel Roorda
recomandeerde mij de jonge Loo tot edelman, wass heel cyvijl en beleeft, sprack
mij van Ipe Dauma ooverdracht en om de verseeckering, dahr ick hem opening van
deedt; hij seyde, hoe Hessel Roorda Rienck Burmania bedrooch, sullende gaen yet
46
uyt konschappen , en hij bedrooch hem heelendal, worp Burmania en sijn vrunden
heel uyt de regering, en daerdoor wierdt Tjalling van Marsum gritman van
Rauwerderhem, de jonge Frans Eissinga wierdt afgewesen, wass te jong om
volmacht te wesen oft in de stemmen.

[98]
Magduel wass bij mij, kost de Schotten niet excuseren, most haer in het ongelijck
stellen. - Ick ginck in den hoff; Jongstal seyde noch, dat het testament niet kost
verandert worden, en bleeff dahr constant bij. Hasius seyde dat het hoe langer hoe
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op het broot een groote verlichtung iss, de arme gemeente heel aengenaem. - Dat
Hollant weinich geeft, Amsterdam sooveul niet van impost als Lewarden. - In
Ooverissel drincken se de kan Rijnsche wijn voor 4 stuivers en hier 16 stuivers,
ssodat hier alless exact en duir wordt betaelt en in Hollant en andere provintiën niet;
daerom sijn onse bouren oock alle arm geworden. - Ick ginck in de kerck, adt alleen,
lass en schreeff. - De heer Glinstra het process van Bootsma weder behandicht en
de heeren van den Hoove laeten vraeghen, wanneer dat sij het revijs gelieven aff
te doen. - In den hoff mit Jan Alua gewandelt. Jongstal dat werck gerecommandeert
vanwegen der catholijcken, om die de stemmen te benemen in 't stemmen van de
47
grieteniën , omdat de catolijcken soo stout worden uyt veelderley redenen, omdat
de gritsliden de catolijcken moeten belooven haer vrijheit te geven haer te
adverseren, als er onraedt iss om haer te stooren, omdat se in de steden nie te
seggen hebben, de onse in Braband goet Spaensch sijn. - Ick adt mit Maré, sprack
mit Bellanus weghen het revijs [99] van Bootsma, en wahren wel twe uir bijeen te
praeten.
7/17 april saeterdach. Tjalling Eissinga van Marsum bedanckte mij voor hetgene
ahn Ipe Dauma soon geschiede, beloofde alless standt te doen van continuatie en
twe jaer still te sitten. - Wij spraecken van de catholijcken, dat die all te veul machts
hadden, 'twelck hij advoueerde, doch most hij se te vrundt holden, om sijn cuyperi
te drieven, als een grietman quam te sterven. - Hij meint dat Frans Eissinga sijn
swaegher en de hautfester Buermania sullen beide eens cuypen nae de griteni van
Lewerderadell en is dahr all bang voor tegen Hessel Roorda doot, iss jaloux van de
Alua en wolde wel, dat alle Eissinga de griteniën alleen hadden en, alse te machtich
sijn, scheuren se doch strackx en schelden malckanderen voor schelmen en dieven.
- Ick ginck in de stal mijn peerden wandelen, sach mijn hoff. - Ick ginck op 't Collegie,
en wierdt Ipe Dauma soon, [Bartholt] Dauma, grietman; de heeren nahmen resolutie
oover de brieff van Haeren wegen Dennemarcken en Brandenburch weghen het
48
gelt . - De heeren vernieuden de resolutie om die saeck van de Accademie van
Herborn te helpen bevorderen, dat het geconsenteerde gelt eens mocht
bijeengebrocht worden; de heeren sijn heel eens, en wierden noch ettelijcke
requesten affgedaen. - Ick adt mit catolijcke edelluyden; Une Roorda den colonel
wass dahr, een schlechten broeder.

[100]
D'oude Glins bedanckte mij, dat sijn soon veendrich wass geworden van mijn
compagnie; ick vermaende hem den soon te seggen nuchteren te sijn, wel exercitie
te lehren en neerstich te studeren, omdat het hem en alle menschen alletijt te passe
kompt. - Cornel Schwartzemburch seyde mij sijn reis van Cleef, hoe den courvorst
hem soo cyvijl wass geweest en hoe Burxdorf soo gehaet wass. - Ick schreeff, ginck
in mijn hoff en stall. - Adt alleen, wass godtloff wel gesont, daer ick sijn godtlijcke
majesteit sehr demoedelijck en onderdaenich voor bedancke, en hoop hij sal mij
47
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heer mijne beloften, gaen den enghen wech en de smallen, die ten eewighen leeven
leit, mijden en vlyden den ouden mensch, maer een onergelijcke contiëntie te
bewahren en besitten voor Godt en de menschen.
8/18 sondach ben ick in de kerck geweest tweemahl; mit officiren gegeten. - De
heer Bourum lang bij mij geweest, mit hem gepraet wel twe uir lanck, en seyde
verstaen te hebben dat de Staeten van Hollandt voorhadden een repartitie te
maecken van alle de schulden die se op Hollandt hadden staen, oover all de
provintiën elckx nae haer quota, omdat sie die schulden gemaeckt hadden voor en
vanwegen de andere [101] provintiën, hetwelcke de provintiën niet sal aenstaen oft
sullen aennehmen, omdat se sullen seggen dat de Hollanders niet gegeven hebben
van haer landt en consumptiën en dat dese heel veul gedraegen van 't landt,
consomptiën, vijff spetiën en andere lasten, wahruyt een twist, onenicheit, scheuring
te vresen iss, 'twelck Godt behoude. - De schepen van hier op Amsterdam sijn nu
in train, en sijn de coopluyden hier en t'Amsterdam heel bliede en wel tevreden
dahrom. - Ick wass in mijn stal en hoff, adt niet, nam drie pillen desen avondt in, om
te purgeren.
9/19 april maendach. Ick begost te één uir desen nacht te purgeren en heb desen
morgen wel seuven stoelgangen gehadt, den naedemiddach wel ses, en heeft mij
heel soet en sachtjes gepurgeert sonder snidinge oft eenich ongemack. - Mit Maré
gegeten, twemahl gepraet, gelesen, in mijn hoff gewandelt, vroech te bed gegaen.
10/20 april dingsdach heb ick mijn peerden gewandelt, te Cornjum, te Hallum
geweest en in mijn hoff. Gantz alleen gegeten, geschreven nae Den Haghe mit
Veuglin. - De heer griffir [Epeus van Glinstra] bij mij geweest, seyde de Edelmogende
Heeren van den Hoove al eergisteren in vertien daegen gereet wesen om het revijs
van Bootsma [102] off te doen op maendach den 23 april/3 maij. - Hij seyde mij, dat
den eenen sterven soude van de gevangens, Snappens en sijn vrau gepijnicht, de
rest gegeselt. - Ick ginck in mijn hoff wandelen, sach mijne peerden. Adt mit Maré.
Loo heeft sijn dochter van Nimmegen laeten haelen wegen dess vrauws sieckte.
11/21 woensdach. Het iss biddedach en danckseggingedach voor de vrede en
om continuatie, oock de rust en die eenicheit inwendich onses lieven vaderlantz. Ick adt niet als vooravontz te ses uiren. - Hasius preeckte veul van mij en van het
huys Nassau, 'twelck mij niet aenstonde. - Andla seyde dat ick wel bij S.H. en H.H.
stonde en dat H.H. mit groote genegentheit en reputatie van mij had gesproocken
en verlangde nae mijn kompste. - Ick lass in sacris en liet mij voorlesen. - Mit Maré
49
gegeten hebbende, ginck ick in mijn stal, in 't hoff wandelen. - Sijtsma, Dauwe en
50
Christoffel, sijn gecieteert om 2000 en 4000 gulden van docter Nijsten. - Ick lass
avontz brieven uyt Den Haech en ginck om elf uir te bedde.
12/22 donderdach. Ick heb mijn peerden gewandelt. In mijn hoff geweest. Mit
Hemmema gegeten. - Den predicant Wiglius bij mij geweest, mij bedanckt voor de
100 gulden en van sijn kinder gesproocken. - Mijne peerden in de weyde gedaen.
- De heer Van Haudorp bij mij geweest. Raetsheer Ockinga recommandeerde mij
het process van Bootsma. - De heer Jongstal seyde dat docter Veno, Feyckens,
Teyens geseit hadden ick had te veul te seggen en quam te veul in 't Mindergetal.
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[103]
Gelesen, mit Maré gegeten.
13/23 april vrijdach. Haudorp seyde gisteren Pauw had twintichduysent gulden
gepresenteert ahn Schonberch oft Buadt voor het baljouschap van Muyen, hat Pau
soon dat kunnen krigen, doch S.H. heeft het Bickers soon gegeven. - Amsterdam
heeft H.H. 40 duisent gulden dess jaers toegelecht tot pensioen. - Den coninck
Jacobus placht seggen, nohr bishops no king, dat door de bischoppen had hij alle
de predicanten, en die preecten het volck dan voor nae sijn meinnung en
goedtvinden, en dahrdoor besat hij de gemouderen der ingesetenen; de bischoppen
wech sijnde, iss het heel verandert, en doen nu de predicanten mit de gemeinte wat
se willen. - Het Opperhuys wass als de pylaeren van het rijck, en mit de bischoppen
verenicht, had den koninck veul macht en credijt, 'twelck nu beydess uyt Engelandt
iss gebannen. - Wiglius seyde mij, dat de questie voor desen oover het hauwelijck
van Hum nu gantz terneder wass gelecht en vaeder en moeder het de dochter
vergeven hadden. - De rector bij mij geweest, Camminga, badt mij weder te bruiloft.
- In de kerck geweest, gelesen, in mijn hoff geweest. - Mit officiren gegeten. - Docter
Veno gesproocken, die wel kost excellentie seggen, die ick [104] process van Unema,
Crack tegens Paulus heb gegeven te doorsien en mij van advijs te dienen. - Gelesen;
de predicant van 't Veen [Phocaeus Ioachimi Stellingwerff] bij mij geweest. - In den
hoff geweest, bij Jongstal gegeten, die mij seyde dat hij de rechten van Hollandt
had naegesien, die Grotius beschrieft, en dat hij daerin vindt dat alless tot mijn
voordeel streck, advantagie en dat het niet heeft kunnen verandert worden wat
51
tevooren gedisponeert wass .
14/24 april saeterdach heb ick mijn peerden gewandelt; der iss justitie geholden,
gehangen, gegeselt, gebrantmerckt. - Ick adt mit catolijcke edelluyden. - Ick speulde
mit Loo, Jongstal, Beyma tot tien uiren.
15/25 april sondach twemahl in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten. - De
heer Nijs quam mij bedancken voor die ehr die ick hem gedaen had, oock ahn sijn
vaeder geduirende sijn sieckte en dat hij sijn vaeders voetstappen soude volgen,
om mijn diener te wesen en sijn ordre en laeste woorden, mij in alless te
gehoorsaemen en sich alletijt nae mijn goetvinden ende meinunge te voegen, die
te effectueren en in 't werck te stellen en dat hij sich wel soude wachten voor
ondanckbahrheit, 'twelck een groote faulte iss, [105] en soude niet manqueren om
mij in alless danckbahrheit en gehoorsaemheit te betoonen. - Henricidess van
Dockum bij mij geweest. - Den gerichtschultus gesecht den krijchsraet op te seggen
van morgen maendach en die op donderdach te laeten aenseggen, op donderdach
den 19/29 april. - In mijn hoff geweest.
16/26 april maendach ben ick naer Belckum geweest, bij Hemmema gegeten,
dess avontz mit Loo, Herema gegeten in mijn huys.
17/27 april dingsdach gingen wie op 't Bildt bij Jongstal eeten, gingen op de dijck
wandelen mit de koetz, waeren heel vrolijck; dess avontz adt vrauw Jongstal en
Hemmema bij mij en wass nu weder beleeft als voor desen, en Frens maeckte de
beest. 18/28 woensdach in de kerck geweest. - Secretariss Gabbama bij mij geweest.
- Twe predicanten van Franicker [Matthias Walsweer en Hajo Johannes Waalkens]
wegen de Accademie te Herborn. - Ick wass op mijn rustkaemer. - Ick adt mit Maré
alleen.
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- Ick lass en sliep. - Om drie uiren ginck ick in mijn hoff en voer om vier uir uyt mit
de koetz, om mijn veulens te sien, en nam de heer Yetsma mit op de wech in 't
gaen, en waeren te Wurdum, Cornjum en te Cambuir. Yetsma adt mit mij, en quam
Herema oock dahr, en wahren soet vrolijck. - Ick ginck strakx te bedde.

[106]
19/29 april donderdach ben ick neffens Jongstal, Alua en andere nae Sexbirum
gereden, aeten dahr, wahren vrolijck; dahr quam de vrauw Swartzemburch, juffer
Donia, de jonge heer Alua en sijn vrauw, quaemen te half negen wedrom tehuys.
Vrauw Martena beloofde Herema mede op de bruloft te bidden. - De heer Bottinga
quam bij ons, om te monsteren.
20/30 vrijdach. Der iss gemonstert; de gerichtschultus bij mij geweest. - Ick ben
in de kerck geweest. - Ick heb gelesen; mit Grovestein en Haeren gegeten. - Wie
gingen in den hoff wandelen tot half drie. - Den assessor Boulema quam mij rapport
doen, watter in de krijgsraedt gepasseert; den misdader sal mit den pijnichbanck
gedreicht worden en, soo hij niet bekendt, driemahl gewipt worden. - Ick lass, adt
mit Haeren, ginck wandelen, quam bij juffers Viersen en Meinsma.
21 april/1 maij saterdach heb ick rijden wandelen mit mijne peerden. De gevangen
heeft niet bekendt op de pijnichbanck, sal de stroppaede hebben. - Mit catolijcke
edelluyden gegeten en Glins. - De heeren Sicksma en Ulb Alua quaemen bij mij
wegen het revijs van Bootsma en verhaelden van Hottinga sijn harde regeringe. De heeren Nijs en Tjalling Eissinga van Marsum quaemen bij mij wegens het
treckwech van Collum, 'twelck Rosema en Dauma sich willen aentrecken ten eewigen
daghen, de tollen en regaliën van dien.

[107]
Eissinga bedanckte mij voor de promotie van de jonge Dauma tot de griteni,
presenteerde en verseeckerde mij van sijn dienst. - Ritske Eisinga mit twe
gecomitteerde van Collum quaemen oock wegen de questie van Collumer treckwech
mit Rosema, Daumans. - Gelesen en geschreven, niet uyt geweest, wass colik. Alleen gegeten; mij die questie en stucken van Collum laeten voorlesen.
22 april/2 maij sondach tweemahl in de kerck geweest; Bellanus gesproocken en
een process gegeven. - Gelesen. - Veuglin iss weder uyt Den Haech gekomen,
brengt noch eenige copiën uyt het voorseide boeck. - Niet gegeten; gelesen.
23 april/3 maij maendach ben ick op de Cantzeleri geweest in Bootsma revijs,
52
tweemael, achtermiddachs oock. - Ytsma,... , Marceliss Govertz quaemen bidden
voor den gevangen. - Ick adt mit Hasius, die mij seyde dat men seyde, dat ick meer
te seggen had als mijn oom, vaeder en broeder hadden gehadt. Ick seyde, mijnheer,
dat sijn mijn vianden die dat seggen, om mijn jalousie te verwecken, wandt die hier
yet te seggen heeft, die wordt gehaet en hem naegeset om sijn outoriteit te
benehmen. Ick doe niet als wat de heeren Staeten willen. Ick houde mij still; wil
iemantz een ooverdracht hebben, soo doe ick het en mijn best om de heeren
gedeputeerden daertoe te
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vermaenen. Hij seyde, sij woelen geweldich in de stadt, Jacob Stevens, en in 't
landt, om de regering te veranderen; ick seyde, ick sit in mijn caemer, sie het ahn,
sal mijn meesters verwachten. - De heer grietman Baerdt de jonghe recommandeerde
mij heel instantelijck [108] het process van Bootsma. - Uyt den Raet komende,
schreeff ick tot acht uir nae Den Haghe en tot tien nae den eeten, adt gantz alleen.
24 april/4 maij dingsdach is Swaelue, Jan Cijtses, een burger bij mij geweest, om
te spreecken voor den gevangen. - Op de Cantzeleri geweest, Bootsma process
affgelesen en een ander begonnen te lesen; dat van Bootsma sullen wij maendach
affdoen. - Ick heb de heer Grovesten gesproocken, die seit dat Haestrecht veul
naericht van Bootsma saecken weet, dat men hem ongelijck doet en Jongema het
mit veul advocaten heeft ooverleit, eer die preferentie wierdt uytgesproocken,
recommandeert die saeck van Bootsma, dewiel hem ongelijck heeft gedaen, kracht
en gewelt. - In mijn hoff geweest, alleen gegeten. - Ick droomde, dat Iperen desen
morgen oover wass gegaen, soo vastelijck oft ick het sach; N.B. oft wahr is. - De
heer Nijs quam bij mij, naedat ick uyt den Raedt quam, spraecken van Bootsma
werck, en vond hem voor Bootsma nae sijne discoursen. - Ick sprack Yetsma in de
hoff, die bij mij adt.
25 april/5 maij woensdach in de kerck geweest. - Docter Jacobi en Jan Rogir de
Gavre oover een questie tuschen de stadt Harlingen en de Ammeraliteit. - De justicie
iss gedaen, allen uyt landt gebannen. - Ick adt mit officiren. - Dauwe Alua bij mij
geweest, woud een resolutie nehmen in faveur van Frans Eissinga, daer ick
swaericheit in maeckte, omdat men se dan tegen het Hoff niet kan meinteneren. Ick schreef ahn S.H. wegen de compani. - Vringer seyde mij Hottinga had gesecht,
dat ick maeckte het soo, dat alle edelluyden mosten mij de haver uyt de [109] handt
eeten, de steden en Wolden had ick all onder, de rest most volgen, doch het solde
niet lang duiren, het solde wel veranderen, alle ding had sijn tijt; sulck phylten sijn
hier, alse mij van doen hebben, dan praeten se heel beleeffdelijck en, alse het wech
hebben, dan heeft den stadtholder te veul te seggen. Siet voorsichtich, beleefft,
heurt veel, swijcht, doet niemantz ongelijck, alle werelt gelijck en recht en vreest
niemant als Godt, besit een onergelijcke contiëntie, beyde voor Godt en de
menschen. - Alleen gegeten, mit Bellanus gepraet; twe Botniaes slecht geweest.
26 april/6 maij donderdach heb ick dess morgens gewandelt mit mijne peerden.
- Ick ginck om tien uir op 't Collegie, dahr sommige ooverdrachten wierden toegestaen
en andere saecken. - Ick lass den heelen naedemiddach en ginck dess avontz bij
de heer Ytsma eeten, bleeff dahr tot één uir, wahren vrolijck mit de heeren
gedeputeerden. 27 april/7 maij vridach in de kerck geweest, op 't Collegie, dahr de
saeck tuschen Frans Eissinga en Hillema diende en van de heeren Nijs en Waltery.
- De heeren gedeputeerden aeten bij mij, en wahren wij recht lustich en vrolijck
sonder questie, en seyde Beyma hij had de heeren gedeputeerden noit soo eenich
gesien, bleven tot seuven uir. Ick had wat te veul gedroncken, meer als ick mij had
voorgenomen.

[110]
28 april/8 maij saterdach heb ick te Cornjum geweest en mijn peerden gereden. Adt mit Haeren, Ockinga, Mauryck. - Wass in de kerck tot de voorbereyding van 't
nachtmahl. - Ick sprack Glinstra, Ockinga, Copius van het process van Bootsma. Ick ginck in mijn hoff en stal. - Adt mit Maré, ginck vroech te bedde.
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29 april/9 maij sondach het h. nachtmahl geholden, tweemahl in de kerck geweest.
- Dess naedemiddachs gelesen. - Morgen iss den lesten; niet te vergeten de heer
voor desen maent geluckelijck doorgebracht te hebben, te dancken. - Ick heb mit
Jongstal in mijn hoff geweest, en adt hij bij mij.
30 april/10 maij maendach ben ick in de Cantzeleri geweest, en wahren alle de
heeren van één advijs, behalven ick en de heer Haringsma, en sal ick saeterdach
en 5/15 maij weder op de Cantzeleri komen om het revijs van Bootsma aff te doen.
- Ick schreeff nae Den Haeghe ahn alle vrunden, H.H. - Ick adt alleen. - Schreeff
wedrom en lass. - De heeren Carel Roorda en Ytsma wahren bij mij weghen den
steen die voor het Landtshuys sal staen ahngaende de publicatie van de vrede, en
praeteden dahrna. - Ick ginck in mijn hoff, in mijn stal, adt mit Maré, wandelde om
de wall; hij betuichde mij en beleet recht onss geloove te hebben en onse
sacrementen te gebruycken, iss te Leyden te nachtmahl geweest.

[111]
En alsoo heb ick desen maent wedrom doorgebrocht door Godess segen en genaede
in goede gesontheit ende voorspoet, in ruste en vrede sonder eenighe quaede
rancontre, heb mij oock niet verloopen, als dat ick eens ben droncken geweest,
hetwelcke mij heel leet iss en wenste wel dat het niet geschiet wass; ben sondach
aen het heilighe avontmahl geweest; voor die en alle andere genaede moet onsen
heer Godt gelooff en gedanckt wesen, wahrtoe ick mijn uitersten best sal doen om
den Heere te dienen, te looven, te dancken, te prijsen mit gedachten, woorden en
wercken, om mit de wercken dess geest de wercken dess vleesch te ooverwinnen,
om tegen den duyvel, de werelt en mijn eigen vleesch te strijden, den duyvel te
onderdrucken, de werelt te verachten en mijn vleesch kastijden, leven in wahre
heilicheit en gerechticheit alle de daegen mijnes levens in wahre danckbahrheit en
betahlen den Heere mijne beloften, in een onergerlijcke contiëntie te leven beyde
voor Godt en de menschen. Geeft mij dahrtoe uwen heilighen geest en genaede.
Geeft, Heer, wat ghij gebiedt, en gebiedt wat ghij wilt, en ghij sult niet tevergeefs
geboden hebben; laet ick den enghen wech gaen, wandt den wech iss smal die ten
eewigen leven leit, den wech iss breet die te verderven leit; den enghen wech iss
Christus, het sie alsoo, heere Jesu Christe, amen, amen.

[121]
Majus 31 daeghen. - 1/11 maij dingsdach. Ick ben godtloff sehr wel ende gesont;
daervoor sij sijn godtlijcke majesteit gelooft en gedanckt. Mijne peerden gereden,
in den hoff geweest. - Mit de vier heeren ontfangers gegeten en gepraet tot 3 uir. Vringer quam bij mij, seyde dat vrau Martena heel rijck wass, behalven die plaetz.
- De heer Jan Aluva bij mij geweest, om de dijcken van de Vijff Dehlen weder te
herstellen. - De heer Grovestein de raetsheer bij mij geweest, sprack van allerley
dingen, sijn broeders hauwelijck, seyde de heer Nijs soude juffer Mauweryck trauwen.
- Mit Maré gegeten. 2/12 maij woensdach iss Oosterze bij mij geweest, verseeckerde
mij dat hij alletijt soude helpen arbeiden om het Collegie in rust en vrede te holden,
als het nu tegenwoordich iss, en het landt getrauwelijck te dienen. - Ick ginck in de
kerck. - Jan Alua quam bij; hadden niet kunnen doen op het Collegie, omdatter maer
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Morgan seide dat Ferfax en Crommel 60 duysent man in dienst hadden en bedreven
groote tirannie; de
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graff van Pembroeck seyde ahn die twe, doet wat ghij wilt, ick sal het advoueren,
laet mij mahr mijn innekomen holden, 'twelck 500 duysent gulden 's jaers iss. - De
generaels hadden eens geresolveert om alle die dess coninckx parthie hielden, die
te massacreren op één tijt, en had mahr één stemme in 't Parlement gefailleert, oft
het wass geschiet.

[122]
Ytsma quam mij bedancken, dat ick hem had gedeputeerde gemaeckt en dat hij
die drie jaeren had uytgeseten. Ick bedanckte hem oock van goede correspondentie
en dienst, ahn het landt gedaen. - Hij seyde mij, dat Nijs wass nu heel gecontenteert,
Walteri, Scheltinga oock. - Ick lass, ginck in mijn hoff, mit Hemmema eeten; Jongstal,
Hemmema wahren vol, en alless was wel en beleeft.
3/13 maij donderdach Hemelvaertzdach. Ick ben twemahl in de kerck geweest. De heer Hauwerda wass bij mij, seyde dat Dorp mit 40 schepen in dess coninckx
van Engelandtz dienst ginck. - Dat een jesuijt had gesecht den coninck socht de
absolute macht te krigen ahn sich, opdat dahrnae door sijne authoriteit de catolijcke
religie kost ingevoert worden, hetwelcke dess coningins [Henriette Marie van
53
Bourbon] werck wass, die den coninck heel gouverneerde . - Hollandt wil 20
Francen, 20 Engelsen, 10 Schotten affdancken en 30 compagniën peerden. Gelesen dess naedemiddachs.
4/14 maij vrijdach ben ick in de kerck geweest, heb mijn peerden gewandelt. - Mit
officiren gegeten. - Dess naedemiddachs gelesen. - De gerichtschultus bij mij
geweest om den tambour die noch niet wech iss, en sal wechgejaecht worden oft
den hals aff. - In mijn hoff geweest. - Mit Maré gegeten.

[123]
5/15 saeterdach. Ick moet gout bij mij nehmen. - Captein Walta, Hemmema. - Ick
wass op de Cantzeleri wegen het revijs van Bootsma en de schuldenaers, en
gewonne Bootsma het revijs, en wierdt die sententie soo wijt geretracteert, al wat
Abbe Frerickx [Gabbema] heeft opgenomen nae anno 1626 3 november, zedert hij
op Bootsma cantoir heeft geseten, dahr sullen de schuldenaers niet off hebben,
mahr hetgene voor 't jaer 1626 iss mit hypoteecke van Abbe Frerickx opgenomen,
dat sullen de creditoren genieten, en heeft de heer Viersen de notulen geholden,
en wahren de stemmingen 1 Nijs, 2 André, 3 Jongstal, 4 Viersen en 5 ick eens. De
contrari adviesen, dat Bootsma niet te pretenderen had en de schuldenaers voor
hem Abbe geprefereert, wahren 1 Jepema, 2 Saeckema, 3 Scheltinga. - Mit catolijcke
edelluyden gegeten. - De heer Tjalling Eissinga wass bij mij mit de jonge gritman
Dauma en de jonge secretariss, stelden alless vast wegen de secretari en wegens
haer goede correspondentie. - Ick sach mijne jonge peerden te Wirdum, Cornjum.
- Adt bij Jongstal, wass lustich. - Ick sach mijne peerden en ginck om mijn hoff.
6/16 sondach in de kerck geweest. - Mijn caemerlinck nae Sexbirum geschickt,
om op de bruloft te gaen. - In den hoff geweest. - Mit officiren gegeten. - Uyt de
kerck komende, ginck ick nae Sexbirum, sach bruit en bruigum [Sophia Anna van
Pipenpoy en Wijtse van Cammingha], waeren vrolijck, dansten tot den dach.
53

Deze opmerking slaat op de onthoofde koning, Karel I.
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[124]
7/17 maij maendach tot drie uir alleen geweest, mit vrau Haringsma gewandelt nae
Harlingen, op de jacht geweest, wahr derthien juffers en vrauwen quaemen,
droncken, schooten het geschut loss. - Aeten om acht uir en dansten wedrom tot
den dach, en brocht juffer Viersen, Alua thuys.
8/18 dingsdach weder soo lang alleen geweest, mit vrau Haringsma, Glinstra,
Steerenzeel gewandelt den wech nae Fraenicker en vrolijck gepraet. - Om acht uir
gewandelt mit vrau Ebinga [Andrea Lucia van Bronckhorst]. - Om half negen gegeten,
gedanst tot den dach. - Seneca heeft geseit, seyde vrau Glinstra, het wass hem
leet op zee geweest te hebben, als hij te land kost gaen, een dach hebben te laeten
voorbijgaen sonder een vrundt te maecken oft iemantz dienst te doen en sijn vrauw
de secreten geopenbaert te hebben.
9/19 woensdach bij de jonge vrau Camminga geweest, vrau Jongstal. - Ontbeten
te twaelf uir, lang mit de heer Donia gepraet van het werck in Den Haghe om de
préceantie, en wass hij noch al niet wel mit mij tevreden. - Gedanst, gedroncken;
ick voer mit Haringsma vrau weder nae huys, en adt mit mij mit Ockinga, Jongstal,
wahren vrolijck, en iss Haringsma nu wedrom heel wel mit mij tevreden.
10/20 donderdach alleen mit Maré gegeten. - De heer Viersen seyde mij, dat
Scheltinga en Saeckema noch gesocht hadden het process van Bootsma op te
holden. - Ick heb te peerde gewandelt, in de heer Saeckema hoff geweest.

[125]
11/21 maij vriedach in de kerck geweest. In mijn hoff. - Mit officiren gegeten. - De
heer Ockinga bij mij geweest, bedanckte mij wegen de affdoeninge van Bootsma
revijs, iss nu wel tevreden, als het nae sijn sinne gaet, anders heel moreus en mutijn,
en presenteerde mij verscheiden mahlen sijn dienst. - Die heer Nijs bedanckte mij
van het affdoen van sijne veenen, seyde mij hoe Scheltinga soo heevich had geweest
tegens de affdoeninge van Bootsma saeck, seggende, het steeckt, drie tegens drie.
Ergo het blieft soo het iss. Die het meeste consenteert, die staet het minste oock
toe, seyde Nijs, en soo ginck het aff. Jepema iss oorsaeck, dat Jongstal en Nijs
daeroover saeten, en dahrdoor ginck alless soo. In een revijs moeten seuven sitten
volgens d'ordonnantie en ick beschreven worden, als ick niet tehuys ben. - Gelesen,
in mijn hoff geweest. 12/22 saterdach heb ick gewandelt te peerde tot den middach;
mit Maurik alleen gegeten. - Doctor Jacobus wass bij mij, seyde datter wel 10 mille
lasten coorn wahren ahngekomen en dat Harlingen wel 12 hondert dahronder had
en naest Amsterdam den grootsten trafyck dahraff. - De heer Haubois bij mij geweest,
Bottaket. Ick voer mit de calesch uyt, om mijne peerden te sien. Adt mit Maurick,
kreech brieven van André, die niet dochten, doch dahr iss niet tegens te doen, en
moet men patiëntie hebben in alless wat ons bejegent.

[126]
13/23 sondach maij in de kerck geweest twemahl; mit officiren gegeten, Pingsteren.
- Niemantz gesien als Van der Laen, gaet nae Braband. Lesen laeten. In den hoff
geweest. - Gantz alleen gegeten, laeten lesen.
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Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

665
Nieclaesgild iss geweest van autz, die de raetzbestellinge bestelde, doch die sijn
uytgestorven, omdat se catolijck wahren, en dahrop fondeerde S.H. sijne saecken,
wandt soo quam het wedrom ahn de heeren Staeten van Gelderlandt, en die hadden
S.H. de raetzbestelling opgedraghen; hij heeft de magistraet mit drie vermedert, en
54
iss nu alless stil en in rust . - Gelesen door mijn pages, in 't hoff geweest. - Alleen
gegeten. 15/25 maij dingsdach mijne peerden gewandelt en veulens gesien. Mit
Mauryck gegeten; de Swytzers exercitie sijn [zien] doen. - Den naedemiddach de
heer Sjouck Bourmania gesien, nam sien affgescheit, ginck nae Duytzlandt, om die
landen te besien die hij mit sijn compagnie wil bebauwen op seeckere conditiën,
mit den courvorst gemaeckt; hij wass heel cyvijl en beleeft, en droncken wie drie
glaesjes op sijn gesontheit en reiss. - Ick wandelde mit de calesch; adt mit Mauryck.
- Ick kreech brieven uyt Den Haghe en Vranckrijck, dahr het slecht staet.

[127]
16/26 woensdach in de kerck geweest, mit Assuerus van Viersen gewandelt, die
mij seyde van sijn reisen, van Spanheim. - Ick sprack de commissaris Bijekorf. - Ick
adt mit officiren, reedt Sjouck Burmania en die heeren nae die nae Brandemburch
sijn gegaen, en trof haer eerst te Visvliet aen, bleef daer te nacht; Widefelt en andere
bleven terugge, kosten niet volgen.
17/27 donderdach gingen wij te drie uir te peerde sitten, quaemen te vijff uir te
Gronningen, gingen de stadt heel om en gingen te seuven uir in 't hoff mit Ammema
en Maurick, aeten dahr des middachs. - Jelis seyde mij, dat se beklaechden dat ick
geen stadtholder wass geworden en beschuldigden Julsing en Nijveen gelt genoten
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te hebben, vertienduysent gulden. Sohnius kan noch niet wel bijkomen , en bleven
in de stadt te praten tot ses uir, quaemen te half negen onbekent weder te Visvliet,
aeten daer, gaff de meisjes bier ten besten.
18/28 maij vrijdach stonden om twe uir op, quaemen te vijff uir te Lewarden; ginck
in den hoff, sach een corporaelschap exercitie doen. Ginck in de kerck; de heer
Haeren quam uyt Den Haghe, seyde mij S.H. sijn staet wass oovergelevert, die soo
gebrouliert wass dat se niet te redresseren wass, dahr S.H. den heelen nacht niet
oover had kunnen slaepen en was bedroeft geweest. S.H. staet niet wel bij die van
Hollandt, leeft noch niet wel, geeft altemitz geen audiëntie, iss sijckelijck en niet wel
te pas. - Hollandt heeft op dess koninckx voorslaegen niet gedaen en gescheiden;
56
de coninck van Engelandt vertreckt [128] nae Vranckrijck en Irlandt . - Mit officiren
gegeten; de heer Carel Roorda wass bij mij en de heer van Amelant wegen de steen
voor het Landtshuys aengaende de vrede. - Een weinich geslaepen, geschreven,
in mijn hoff geweest. - Mit Maré gegeten.

54
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Zie hiervóór 1649, noot 8, pagina [22].
Zie hiervóór 1644, noot 10, pagina [27].
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 811: ‘Die van Hollandt tegen Pinxteren scheydende,
sonder yet te resolveren aengaende de assistentie by den koninck versocht, is by sijn Majest.
besloten te vertrecken op Breda, van daer over Brabant, ende door Vranckrijck nae St. Malo...
Den koninck entlijck alhier den achsten luny hebbende laten notificeren sijn vertreck, wiert
des anderen daeghs ghevalediteert van haer Ho. Mog. en corps... De heere prins van Orangien
heeft des konincks schulden alhier aengenomen om te betalen... Den thienden is de coninck
vertrocken’.
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19/29 saeterdach maij mijn corporaelschap exercitie sijn [zien] doen, rijden wandelen.
- Mit Roorda, Hemmema gegeten. - Melander wass bij mij. - Geschreven aen vrau
57
Varyck, Hagha en... - In 't hoff geweest. Mit Melander gegeten, die mij seyde hoe
men in Den Haghe soo quaelijck van S.H. sprack.
20/30 maij sondach twemahl in de kerck geweest; de heer Haeren en officiren
aeten bij mij. - Een professor van Herborn seyde dat de catolijcken nu veul civiler
wierden en veul toegaeven in het nachtmahl, alsoock de luttersen, en wolden
58
gereformeerde catolijcken maecken. - Alletijt mit Melander geveckseert geweest,
weinich gelesen.
- Niet gegeten, gewandelt.
21/31 maij maendach heb ick gelesen en geschreven. Alleen gegeten, gelesen;
bij vrau Haeren geweest, dess avontz daer gegeten, alle mijne brieven oovergelevert
aen Pijcke.
22 maij/1 junius dingsdach exercitie sijn [zien] doen, nae de heer Viersen plaetz
geweest, daer vrolijck geweest. - Dess avontz bij Jongstal gegeten, bij Hemmema
geweest, N.B.
23 maij/2 junii woensdach in de kerck geweest, in den hoff, bij Schuirmans gegeten
mit de heer Haeren en sijne vrunden. - Dess avontz bij Jongestal gegeten en vrolijck
geweest; de heer Haeren seyde yetwess van mademoiselle Laforce gehoort te
hebben en mij, N.B.

[129]
Ick ginck bij Hemmema om elf uir.
24 maij/3 junii donderdach. De exercitie begost, doch den regen belettede onss.
Ick wandelde mijne peerden, sach het hoff, adt mit Haeren, Hemmema, Maurick. Ick sliep, ginck om 5 uir in 't hoff, vond vrau Jongstal, vrau Hemmema, Vosbergen.
- Adt bij Jongstal; de heer Haeren vertelde mij, dat Vosbergen geseit had dat prins
Mauritz een testament had gemaeckt en dat had hooren lesen, dat S.H. saliger geen
59
ander had kunnen maecken, maer wel S.H. prins Wilhelm . - Hij seyde oock, hoe
ick soo wel bij H.H. stonde, die mit sulcken reputatie van mij sprack en estime en
dat ick behoorde te trauwen, dat ick dahrom naer Duytzlandt ginge, en had H.H.
gehoort, dat ick yvers vrijde, doch de heer Haeren antwoorde maer in 't general en
sprack van mamoisel niet. - Ick seyde hem dat van Laforce; vond het niet buyten
reden, soo om de middelen als omdat se een eenich dochter en erfdochter iss en
bij mamoisel niet veul te krigen als in toekomende en onseker, estimerende meer
het presente als onseeckerste. - Wij waeren vrolijck, en sat ick bij Pijcke, en wass
alless wel.
25 maij/4 junii vrijdach heb ick Jan Alua en Oosterze gesproocken van den
landtsdach. - Ick ginck in de kerck, op 't Collegie, en wierdt den landtsdach vastgestelt
60
maendach oover acht daeghen. - Ick adt mit officiren. - Ick sach den baroen... , die
captein iss bij de Spaenschen; hij seyde dat de cadetz in Spagniën niet hebben als
een degen en mantel 200 à 300 gulden.
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[130]
61

Hij seyde dat een secretariss vanwegen den coninck van Spagniën,... genaemt,
alless teyckenen most wat den ertzhertoch [Leopold van Habsburg] resolveerde off
teyckende, oft het gold niet, en wass hij in groot credijt, doch den ertzhertoch verdroot
het. - De heer Haeren wass bij mij, sprack mij van S.H. en H.H. en de papisten. Gedeputeerde Glinstra seyde datter gheen questie wass in de kercken van
Vrieslandt. Hasius seyde mij, dat hij meer tijding van hier brocht als hij in Hollandt
vond. Ick ginck in den hoff; hij adt bij mij en seyde dat ick meer macht had als mijn
voorsaeten hier gehadt hadden, doch ick most voorsichtich wesen, menageren het
wel, dencken dat het veranderlijcke dinghen sijn, worden niet hooffveerdich ofte
nonchalant, maer sijn voorsichtich en sorchvuldich, doen een yeder recht, niemantz
ongelijck, gaen recht door.
26 maij/5 junii saterdach exercitie gedaen, niemantz gesien, mijne peerden
gewandelt. - Mit catolijcke edelluyden gegeten; geschreven. Ick speulde verkeren
mit Jongstal, Vosbergen, adt in mijn nieu hoff. Jongstal seyde de heer Haeren had
hem gesecht H.H. wost dat van mademoiselle Laforce en had de heer Haeren dahraf
gesproken.
27 maij/6 junii sondach tweemahl in de kerck geweest. - Gelesen, geschreven,
tijding gekregen. - Bij Hemmema gegeten en Pijcke twe brief gegeven, wass wel
gesint. - Gritman Saeckema sprack van de Accademie tot Franycker, hoe den
baumeester [Gerbrandt van Hottinga] die bedorven had.
28 maij/7 junii maendach. Ruis van Uytert wass bij mij.

[131]
Ick adt alleen mit Maré. - De heer Haeren badt mij ten eten morgen te Blije. - De
heer Nijs seyde mij, dat Saeckema moeder [Hylck Boner] hadde gesecht, de jonge
raetsheeren durven niet seggen als wat den stadtholder seyt, en de heer Nijs heeft
sijn vaeders mont leugenachtich gemaeckt. So praet die vrau en dat huys alletijt,
alsoock Bellanus moeder. - Ick adt mitt monsieur Hemmema en de heeren Haeren,
Vosbergen en de vrauwen; Pijcke een brief, en waeren vrolijck.
28/7 maendach heb ick lang geslaepen, alleen gegeten, gelesen; de heer Haeren
ginck nae Blie, badt mij ten eeten. - Ick lass, adt alleen mit Maré, dess avontz oock,
adt ghen vlees, ginck in de hoff.
29 maij/8 junii dingsdach heb ick exercitie sijn [zien] doen, reedt nae Blie; Pijcken
een brief, waeren vrolijck; adt dess avontz mit Hemmema en waeren heel lustich,
brocht Viersens vrau en susters tehuys.
30 maij/9 junii woensdach heb ick gelesen en in de kerck geweest, alleen gegeten.
- De heeren Ruisch en Brassert quaemen bij mij, om mij haere propositie bekendt
te maecken, die bestond in de nootsaeckelijkheit om de Westijnsche Compagnie
te secureren en dat volgens de Unie, alsoock wegens de ehr en reputatie van 't
landt, omdat soo een kleinen coninck als Portugal dese landen niet soude affronteren,
62
die soo glorieulx sijn door den vrede mit Spagniën . Ick antwoorde weinich, wees
haer ahn
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de Staeten van het landt, om mit haer niet in despuyt te raecken, [132] haere quaede
impressie van mij te geven, die sie alreetz hadden, als ick uyt haere discoursen kost
vernehmen. - Ick ginck in den hoff, pratede mit Wiedefelt van mijne saecken, bleeff
daer tot acht uir. - De heer Bourum vertelde mij sijn wedervaeren te Amsterdam,
dat Bicker nu civyler wass en de soldaten meer toegedaen. - Hij verhaelde mij sijn
wedervaeren mit Haringsma, die noch heel gealtereert iss. - Ick adt alleen, liet mij
yetwess voorlesen.
31 maij/10 junii donderdach ben ick te peerde geweest den geheelen morgen. Douwe Alua gesproocken, die mij van sijn broer sprack en presenteerde mij sijn
dienst en vrundtschap. - Der aeten eenige volmachten bij mij, Tjerd Alua, Wijckel,
doctor Walteri, Bouritius, Hendema, Bourum, en wahren vrolijck tot negen uir en
wahren alle droncken; Walteri sneet lustich op tegens Bourum, Alua sprack van sijn
avancement. - Ick wass niet droncken, ginck wandelen. - Ick kreech een brieff, dat
H.H. in possessie wass gestelt van Sevenbergen en het leen van de heeren Staeten
van Hollandt had ontfangen, soodat sie nu in vollenkomen possessie moet wesen.
- Ick lass des naemiddachs, adt alleen.

[133]
Alsoo hebbe ick desen maent may wedrom doorgebracht door Godess segen en
genaede in goede rust ende gesontheit sonder questie ofte tegensspoet, oft eenich
leet en heb mijn tijt in vrolijckheit doorgebracht en weet niemantz quaet gedaen te
hebben als mijselfs eens oft twereis, droncken sijnde geweest, 'twelck niet behoorde;
dahrom heb ick Godt de Heere noch mehr te looven en te dancken, dat bij mijne
menichfuldige oovertredingen en boosheiden hij soo genaedich iss en segent mij
aen siel en lichaem, wahr sijn godtlijcke mayesteit voor moet gedanckt en gepresen
sijn, en hoope hij sal mij bijstaen mit sijnen heiligen geest, opdat Gode mach
danckofferen en betahlen den Heere mijne beloften, dat ick mach soecken dat
booven iss etc., dat ick het coninckrijck der hemelen mach soecken etc., dat ick het
coninckrijck der hemelen mach gewelt doen etc., dat ick den engen wech mach
gaen, wandt etc., dat ick mit de wercken dess geest de wercken dess fleesches
mach dooden, [134] dat ick mach bestendich sijn totten einde toe en verwachten
den heer Jesum Christum mit vrese en beeven in wahre demoet en eenvaudicheit
dess herten; het sie alsoo, her Jesu Christ. Gheeft, Heer, wat ghij gebiedt, en gebiedt
wat ghij wilt, en ghij sult niet tevergeeffs geboden hebben, amen, amen, en leven
heilich, tuchtich, onstraffelijck, een onergelijcke consciëntie beyde voor Godt en de
menschen, wachten mij voor alleen te sijn, ledicheit, quaet geselschap, speulen,
den 31 maij/10 junii donderdach.

[147]
Junius heeft 30 daghen. - 1/11 vridach in de kerck geweest, alleen gegeten; Albert
Loo sprack mij om te sijn in de Chambre My-parthie, doch ick had mij aen de heer
Donia geangageert. - De predicant Wiglius wass bij mij. - Ick schreeff ahn H.H. en
nae Den Haghe. - Ick lass den heelen naedemiddach. - Dess avontz adt ick mit
Maré, kreech brieven en lass die.
wiert op ses millioenen ses hondert drie en veertich duysent twee hondert een en 't negentich
gulden vijf stuyvers acht penningen de een provintie min d'ander meer schuldich blyvende’.
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besoucken, vond Brassert, die mij van den coninck van Engelant en Vranckrijck
sprack
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en van den prince van Condé saliger. Ick adt mit catolijcke edellyden. - Lass
naemiddachs, ginck in mijn hoff. - Swartzemburch badt mij ten eeten. - Ick adt alleen
en lass.
3/13 junii sondach ben ick tweemahl in de kerck geweest. - Heb de heer Jongstal
gesproocken van generale dingen en saecken. - De baron de Beumer wass bij, die
van allerlei saecken [148] sprack, recomandeerde sijn saeck. - Ick lass en kreech
brieve uyt Den Haghe, dat den coninck [Karel II] den 10 wass vertrocken, de
courvorstin den 11 om nae Berlijn te gaen; de princesse-royael noch de courvorstin
hebben malckander niet besocht noch genacht gesecht, wonderlijck dinghen in een
huys en nae verwanten. - Ick adt alleen, liet alle luyden in mijn hoff gaen. - Ginck
bij Hemmema en maeckte de reis nae Rentzemergeest vast, gaff mij het hert, wass
seer cyvijl, beleeft, in de schilderi meer als men sich dorst inbeelden en wachten. Ick brocht vrau Jongstal thuys, sach Pyemoy.
4/14 junii maendach. Ben nae Rentzmergeest gereden, dahr de heeren Staeten
[Nicolaas Ruysch en Govert Brasser] oock effen quaemen. - Wie aeten daer, wahren
vrolijck; de heer Ruisch seyde de imaginatien en optochten van Saint-Ibar, doe hij
nae Vranckrijck ginck. - Ick sat bij de vrauwen Jongstal en Hemmema, en alless
wass wel en beleeft als gisteren. - Wij quaemen om half negen hier, aeten in mijn
hoff, en brocht die vrauwen thuys. - Ruisch seyde dat Lijsfelt de eenigste baronnie
in Hollandt wass en dahrvoor erkent bij de heeren Staten van Hollandt.
5/15 dingsdachs lang geslaepen, in mijn hoff gegeten. - Den agent Dogen wass
hier van den courvorst van Brandenburch.

[149]
63

Ick gaff Fontaine die Munsterse saecken, om die in ordre te stellen . Het volck iss
heel wel tevreden, dat ick haer in den hoff had laeten gaen. - Ick adt mit Maré, wass
den naemiddach meest alleen, lass en sliep. - Ick ginck in den hoff; kreech brieven
uyt Den Haghe. - Adt mit Maré, die seit van de hooverdie en onverschaemtheit,
armoet dess Frentz en sal wech dahrom.
6/16 junii woensdach ben ick in de kerck geweest en had de heeren Ruisch,
Brassert en de heeren die in Den Haghe sitten, te gast, bleven hier tot seuven oft
acht uiren, wahren vrolijck; ick ginck bij Jongstal, bij Hemmema praeten, adt niet;
dess avontz lijmbde ick mit mijne meisjes en ginck laet te bed.
7/17 junii donderdach. Ick ginck laet van mijn bedde, sach niemantz desen
voordemiddach; adt gantz alleen. - De heer Bourum wass bij mij wegens de plaetz
van het curatorschap van de Accademie, en hebben de heeren van de steden het
ahn de heer Jongstal gedeffereert. - Bourum klaechde geweldich oover Haringsma
en oover het Hoff, dat se alless ahn sich trocken. - Gravius wass bij mij. - Ick liet
lesen tot sess uir en ginck in mijn hoff. - Sprack Moudersbach. - Adt alleen, liet
wedrom lesen, naedat ick gewandelt hadde.

[150]
8/18 junii vrijdach in de kerck geweest. - De heer Fockens sprack mij van het
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transport der griteni [Opsterland] op sijn soon, seyd sie wass 150 jahr in sijn
geschlacht geweest, sijn oovergrootvaeder. - De heer Donia sprack van de predicant
te Jelsum [Lambertus Schuiringa], van sijn reis nae Den Haghe en van de Schambre
My-parthie, om daerin te komen. Ick adt alleen. - De heer Haeren wass bij mij, keef
all wedrom nae sijn olde manir op de regeringe van de Meyeri. - Vringer sprack van
de landtsdach, meinde het ooverlijden van Julius Eisinga soude hem mehr goedt
doen in de cuyperie als quaet - Ick lass. - De heer Haeren en sijne vrunden quaemen
bij mij eten en bleven tot twaelf; ick kreech een brieff van Pijcke, den eersten ditmahl.
9/19 julii saterdach. Ick reedt wandelen mit mijne peerden, sach mijn hoff, adt
alleen mit Hemmema. - Grettinga gesproocken. - Gelesen. Mudersbach handelt
niet wel mit mij. - Adt alleen.
10/20 junii sondach twemahl in de kerck geweest. - Mit officiren gegeten; ritmeester
Hum gequelt. - Alleen gegeten, in mijn hoff geweest en stal.
11/21 maendach geschreven. Widefelt en Veugling beginne mit Mudersbach te
reeckenen.

[151]
Ick schreeff nae Den Haech. - Ick ginck bij de heer Donia eeten, sprack lang mit
Ruisch, die mij seyde hoe ick in Hollandt wass gelieft en gerespecteert. - Hij seyd
H.H. soud qualijck tot haer pesioen geraecken in Hollant. - Hij seyd den cardinal
Richelieu had geseit ahn den coninck voor sijn doot, dat all dat bannen en hooft
affslaen wass niet geweest om sijn maintien, 1 maer om dess coninckx wil, om die
grooten, die Vranckrijck alletijt in onrust holden, te dempen en dat S.M. dat mocht
geloven, want ick gae nu sterven en sal reeckenschap moeten geven van mijn doen
voor Godt, 2 dat S.M. mocht gelooven, dat hij die van de religie had gedempt uyt
reden van staet en om de onrust voor te komen die Spagniën oft de princen door
haer alletijt aenrichteden, 3 dat hij de religien had willen eenigen, maer het wass
ommogelijck, hij soud eer vrede in geheel christenrijck hebben gegeven, 4 hij badt
S.M. sijn memorie te volgen wegens de regering en de distributie der ampten, 'twel
S.M. oock gedaen heeft, 5 hij storf op 't evangelie en Jesu Christi verdienst, verwierp
de reliquien. - Wij wahren vrolijck, en begost vrau Donia beleeft te worden en wie
droncken. - Ick had discoursen mit Donia wegens de regeringe, en wahren het niet
eens oover sijn reis nae Den Haech. - Ick broch Unia en Beima in haer huysen en
adt mit Aisma en besach sijn caemers en boecken.

[152]
12/22 junii dingsdach mijne peerden gereden; mit Herema, Hemmema gegeten. Mudersbach saecken doorsien, die geheel in disordre sijn, en nae sijn reeckeninge
soo bleef ick hem noch 4000 rixdalers schuldich. Gespeult, mit die luyden gegeten.
13/23 junii woensdach in de kerck geweest. - De heer Scheltinga wass bij mij,
sold mij laeten weten wanneer de heeren Staeten vergaedert waeren. - De heer
Nijs badt mij dess vrijdachsavontz ten eeten bij de heeren volmachten van de steden,
doch ick verexcuseerde mij uyt redenen, dat de heeren volmachten mochten meinen
dat die maeltijt om mijnentwille wass en niet om haerentwil, en nu sullen sie den
heer Nijs alleen den danck weten en dat om alle jalousie voor te komen en gepraet,
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- Ick adt gantz alleen. - De heeren Frans Eisinga en Saeckema quaemen mij spreken
wegens haere questiën in haer griteniën en versochten haer te mainteneren tegens
het Hoff; ick seyd, de heeren gedeputeerden kunnen het wel doen, alse bijeen sien,
mahr apsent, soo gaet het Hoff dahrmede deur; [153] de provisie kompt de heeren
64
gedeputeerde alletijt toe, doch sie moeten present wesen . - Ick lass, Casembroot
iss doot; ginck in mijn hoff, adt mit Maré. Alless is noch wel; Heucklum heeft de
pocken; sach mijne peerden.
14/24 junii donderdach heb ick de heer Bourum gesproocken, de heer Egbert
Annes [Itskema]. - De heer Dauwe Aylua, die mij van de cuyperie en andere saecken
sprack. - Jan Aylua presenteerde mij het veendel te vergeven, om een compagnie
te verkrigen, soo hij hoopte, doch ick wold het niet ahnnehmen, om Hans Lijckelma
en André gedeputeerden niet te offenceren, 'twelck hem niet ahnstonde. - Ick ginck
op 't Landtshuys, wahr Ruisch een lange oratie en harange dede mit goedt fatzoen
65
wegens de Westijnsche Compagnie, en ginck den voormiddach dahrmit wech . Ick
adt mitt Beumer en andere edelluyden. - Ick sprack Hans Lijckelma, die mij
bedanckte, dat ick het feendel niet had ahngenohmen, en staet nu op de beurt. Ick ginck op 't Landtshuys, alwahr eenighe in 't Mindergetal droncken wahren, en
geschach niet als de pointen te papier te brengen. - Ick ginck in den hoff, adt mit
Sycksma, die mij seyde van sijn broer en Hans Lijckelma. - De heeren gedeputeerden
ordonneerden de officiren nae haere compagniën te gaen.

[154]
15/25 junii vrijdach niet in de kerck geweest, mahr in 't Mindergetal enighe pointen
te papier gebrocht om de Staeten communicatijff voor te brenghen. - Tjalling Eissinga
van Marsum klaechde mij oover den hautfester [Gemme van Burmania], sijne
exactiën in Menaldemadeel en communiceerde mij eenighe lantzsaecken. - Bourum
vraechde mij oock, wat men soude bij de handt nehmen. - Wijckel dessgelijcke. Ick ginck om acht uir in 't Mindergetal, alwahr wie alle saecken vaststelden om de
heeren volmachten voorgedraghen te worden. - Ick adt mit Haeren alleen, die sijn
best woud doen om te trauwen mit juffer Oenema. - De heeren Grovesteins en
Botnia quaemen bij mij om en spraecken van de Westijnsche Compagnie. - De heer
Wijngaerden dessgelijckx. - Ritske Eissinga en Johan Roorda quaemen bij mij
wegens de jonge Feitzma compagnie. - De heeren Carel Roorda en Hans Lijckelma
quaemen bij de heeren van het Mindergetal, om haer de questie voor te draeghen
wegens Frans Eissinga en het Hoff, de heeren gedeputeerden willende haere
sententie gemeinteneert hebben. - Om drie uir ginck ick wedrom booven, en wiert
nietz uytgericht; in Oostrego wahren sie doende wegens Frans Eissinga request.

[155]
De heeren Viersen en André quaemen in het Mindergetal, doch der wierdt niet
uytgericht. - Bourum wass bij mij, klaechde oover die dissordre en dat die heeren
Ruisch, Brassert gheen andtwoordt kregen. Ick adt alleen, wass in mijn hoff, wahr
docter Veno wass.
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de Gronlantze Compagnie vast wahren, beletteden dat men die van Haer
Hoochmogende gheen expeditie oft andtwoordt gaff. - Haeren wass tegens de
Chambre Myparthie om Donia wil. Dahrna quam hij op de particuliere questie van
hare dorpen en ingesetenen. - Saeckama begeerde de heeren af te helpen, woud
in de Chambre Myparthie wesen. - Dauwe Alua wold sijn best doen, dat alless wierdt
afgedaen van West-Indiën, Brandenburch, Dennemarcken, klaechde oover Sackema
lossheit. - Secretariss Scheltinga brocht mij de voorslach van de resolutie der
66
Westijnsche Compagnie, wil sorge dragen van Brandemburch en Denmarcken .

[156]
De heeren Frans Eisinga, Tjalling Eisinga, Crack en Bourum quamen bij mij en
versochten mij booven te komen op het Lantzhuys, om de resolutiën te helpen
beraemen, oock om het Hoff andtwoordt te geven. Ick ginck op het Landtshuys, en
wierden in het Mindergetal de resolutiën te boeck gestelt en van de heeren
geteyckent saterdach. - De heer griffier wierdt geseit datter surséance soude wesen
in Frans Eisinga saeck tot naerder bijeenkomste, en bleven de heeren van het
Mindergetal booven tot oover één uir. - Ick adt alleen. - De heer Krack quam bij mij,
versocht mij buyten te komen bij hem. - De heer Haeren keeff nae ouder gewoonte.
- Den baron Boyema quam mij bedancken voor resolutie, hoewel die niet tot sijn
advantage wass. - N.B. 16/26 heb ick dat L. gekust. Ick wass in den hoff, adt alleen.
N.B.L.N.B.L.N.B.L. - Gelesen, geschreven. - De heeren Ruisch en Brassert hebben
mij bedanckt voor de moite en sorge die ick voor haer gehadt hebbe.

[157]
17/27 sondach ben ick dess morgens bij de heeren Ruisch en Brassert geweest,
om affgescheit te nehmen. - Ick wass tweemahl in de kerck. Adt mit officiren. - De
heer Viersen quam bij mij, seyde mij dat Frans Eisinga ongelijck had en sich het
Hoff onderworpen gehadt, doch sie solden die saeck niet roeren tot toekomende
lantzdach. - Ick wass gantz alleen. Adt niet, ginck in de hoff lesen. Sach Hemmemaen
sijn vrau, sach Hasius dochter om half twaelf voor haer deur sitten te praeten mit
een jong kerel. 18/28 junii maendach tot acht uir geslaepen, op de rustkaemer
geweest; ben heel wel godtloff. - Popma seyde mij in de Wolden had Osinga hoop,
dat sijne vrunden souden booven komen. - Veugling liet mij lesen hetgene
Mudersbach soud worden voorgehauden. - De secretariss van den courvorst van
Brandenburch, gaende nae Berlijn, quam mij in 't passeren aenspreken. - Ick lass,
sach mijn hoff. - N.B.L.N.B.L. doch niet wel.
19/29 junii dingsdach heb ick mijne peerden gewandelt, in den hoff geweest, mit
Jongstal, Herema gegeten, verkeer gespeult. - Jongstal seyde mij, doe die heeren
van de steden bij hem ten eeten wahren geweest, soo had Bruinsma en andere
sehr gedolieert oover die saeck van Andla en wolden in toekomende tijden dahrin
versien. - Sie aeten bij mij. Bourum had geweldich opgesneden van sijne macht en
authoriteit.
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[158]
20/30 junii woensdach ben ick in de kerck geweest, heb de heer Scheltinga,
secretariss, gesproocken oover den lantzdach, die de heeren gedeputeerden moeten
uytschriven. - Ick sprack de heer Burum, die mij verhaelde, wat den laesten dach
van
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de vergaedering der heeren van het Mindergetal gepasseert wass. - De heer Glinstra,
gedeputeerde, gesproocken, die ahngenomen heeft de heer Lambertus Beima de
brieven van den landtsdach te laeten schrieven en die te teyckenen op maendach
67
laestleden 14 daghen den 2/12 julii . - Ick adt mit officiren; spraecken van Teuness
van Somerens daeden. - Ick sach Wiglius, die mij sprack van Donia questie te
Jelsum wegen de predikant [Lambertus Schuiringa]. N.B.L.N.B.L.N.B.L. - Alleen
gegeten, in mijn hoff gewandelt.
21 junii/1 julii donderdach mijne peerden gewandelt. Imminga gesproocken van
sijne reiss nae Berlijn. - Mit Hemmema, Focke Jacobs gegeten. - De heer Nijs een
saeck gerecomandeert om aff te doen aengaende eenen van Hamburch. - De heer
Axma recomandeerde mij de saeck van een man te Worckum, die geern vroetzman
soude wesen, dahr sich de heer Inthema tegens stelt; die anderen beroepen sich
op het reglement.

[159]
Ick lass. Adt alleen, schreef ahn André.
22 junii/2 julii vridach in de kerck geweest; gelesen nae de predicatie. Mit officiren
gegeten. - N.B.L., ick heb het gedaen, N.B.L. - In den hoff geweest. Mit Hemmema
en Jongstal gegeten en vrolijck geweest.
23 junii/3 julii dess saterdachs nae het Heerenfehn geweest; de heer Krack sijn
huys gesien, dat heel fray iss, kostelijck, gemackelijck en sterck, sagen oock de
huysen van Oenema. - Aeten bij Krack, waeren vrolijck; doen begost Herema weder
te vuylbecken, als hij gewent iss, tegens Scheltinga; kregen harde woorden oover
een hondt, en Scheltinga sijn knecht maeckte de beest tegens Haeren, waeroover
haest een groot ongeluck hadde kunnen geschieden, wandt dahr veul degens uyt
waeren en messen; Herema wass al wech, die ick achteroover stiet, en sloech
Scheltinga knecht, omdat hij den hondt woud nehmen. - Ick adt bij vrau Hemmema
mit Eerentruyter.
24 junii/4 julii sondach ben ick in de kerck geweest twemahl. Mit officiren gegeten.
- Scheltinga quam bij mij excuse doen van hetgene gepasseert wass bij Krack, wil
sijn knecht wechjagen. - Ick sach die stucken van Mudersbach nae, om hem aff te
veerdigen. - Ick adt niet, voer mit de koetz wandelen bij mijne voolens mit vrau Loo
en Hemmema.

[160]
25 junii/5 julii maendach L. 5, N.B.; Bellanuss gesproocken, de heer Intema, de
secretariss van den graff van Stirum. Geschreven. - Ick adt alleen mit Maré. Ick
lass, L. 6, N.B., ginck in mijn hoff en dess avontz bij juffer Van Viersen praeten.
26 junii/6 julii dingsdach. Ick reedt wandelen mit mijne peerden; ick sach een
corporaelschap exercitie doen. - Der quam tijding, dat de keiserschen Deventer
hadden laeten opeischen en de Françoisen Camerijck belegert. - Wij speulden den
geheelen dach mit Beyma, Herema, Eerentruyter verkeren, en aeten die bij mij. Muderbach gesproocken, die wedrom wechgaet. - De gravin van Solms weder te
Utert.
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27 junii/7 julii woensdach ben ick in de kerck geweest, Bourum gesproocken wegen
den sloot oft graf te dempen; ick meine sij sullen dien dempen. - Hij klaechde oover
het Hoff wegen het affdoen haerer requesten. - Ick ginck wandelen in Focke Jacobs
hoff en dess stoeldraeyers. - Adt mit den gerichtschultus. Jongstal seyde mij sijn
wedervaeren te Staeveren van Dauwe Simons, had goede hoope voor sijn swaeger
tot vroetsman, seyde mij de stadt tegens Jacob Stevens getriompheert. - Tegens
die van Dockum geset op 7 1/2 stuiver. - Tegens die van Amsterdam verloren; ick
seyde hem, dat het Hoff voorsichtich most gaen, nehmen niet te veul saecken ahn
haer, wandt de grietzluyden daer jaloux oover wahren. - N.B. 7 L. des naemiddachs;
ick lass, ginck bij Jongstal eeten, en kregen woorden oover Rompt Jacobs, die hij
op het Blockhuys wilde setten oover schult, en ick sprack dahrtegens en op de
raetsheren [161] consignatiepenningen, dat se dahrdoor rijck wierden en de grootste
injustitie deden en diefstal van de werelt.
28 junii/8 julii donderdach exercitie gedaen, rijden wandelen bij Grovesten en
Bootsma. - Mit Mauryck gegeten, geslaepen, om vijff uir gewandelt bij Frans Eisinga
te Wirdum. - Dess avontz mit Mauryck gegeten en gewandelt.
29 junii/9 julii vrijdach in de kerck geweest. - Axma seyde mij, dat de edelluyden
in Wonseradeel eens wahren en hadden gelot, wie volmacht soud wesen, en wass
het lott gefallen op Ockinga, dahr Ulb Alua heel bang voor iss, heeft veul lyden
yetwes belooft van bijsitters en secretariss en gheen woordt geholden, soodat Axma
meint als de edellyden en eigenerfden eens sijn, sullen sie Ulb Alua veul te doen
maecken op gemene kosten, en die volmacht wordt, sal het betaelen. Ockinga en
Glinstra, raetsheren, hebben geweldich gekeven in den Raet wegens de regering
der stadt Lywarden. - De griffir Glinstra seyde mij, dat ick tegens maendach acht
tagen soude willen in de Cantzeleri komen; hij vertelde mij het process van Saekema
tegens juffer Jaersma. - Ick adt mit Loo en eenige officiren, die seyd dat een morgen
landts te Amsterdam tienduysent gulden kostede. - Ick sprack de gerichtschultus
van Groeningen Magduel, die geerne wegens dese provintie wass geweest in de
Schambre Myparthie, doch ick woude het niet mercken en seyde dat Donia hier
voorgeschlaegen wass. - N.B.L. iss noch wel te passe en heeft haere stonden, als
mij selfs gesecht heeft om half seuvenen, N.B.N.B.

[162]
Dess avontz mit Maré gegeten, vroech te bed gegaen. - Donia heeft wedrom
verlooren bij de deputatos synodi, dahr hij seer oover ontstelt iss wegens de predicant
te Jelsum [Lambertus Schuiringa] tegens Walteri.
30 junii/10 julii saterdach exercitie gedaen. Wesen wandelen op het huys te
Swichum, 'twelck hubs en fray iss, veul olde schilderiën en waepenen in de glaesen.
- Ick adt mit Erentruyter, Focke Jacobs, Hemmema, Kingema. - Ick wass bij de heer
Haeren, die keeff op de regeringe, op de gedeputeerden en raetzheren. - Ick ginck
in de kerck tot voorbereidinge dess Heren heilige nachtmahl; Hasius predicte. - Ick
lass en kreech Duitsche brieven. - N.B.L. heeft mij wedrom verhaelt, dat se de
stonden had en dat het gheen swaricheit mit haer had, N.B. - Ick adt mit Maré. Alsoo
heb ick desen maent doorgebracht door Godes segen en genaede in goede rust
en gesontheit sonder questie
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ofte tegensspoet en heb mijn tijt in vrolijckheit doorgebracht den meesten tijt en
soude dien heel wel hebben geamployeert, had ick mij niet verloopen in
dronckenschap eens oft tweemahl en dahrnae in hoereri seuvenmahl op het lest
van de maent; ick weet niet, hoe ick den duyvel, de werelt, mijn vleesch sooveul
ruym heb gegeven en mij soo laeten vallen, dahr ick oover twe jahr mij voor gewacht
heb; die mensch iss swack; die stae, die sie toe dat hij niet val; het iss mij van herten
leet, bid Godt de Heer om vergiffeniss, hoope [163] hij sal het mij vergeven hebben,
heb hem om vergefeniss gebeden en het heilige nachtmahl ontfangen, bedanckende
sijn godlijcke majesteit voor sijne goetheeden en genaeden, alsoock dat se niet
swaer iss; ick hoop ick sal stantvastiger worden en mijn wachten in toekomende
voor die sonde en dat wie beyde wieser sullen wesen; geeft uwen segen dahrtoe,
heere Jesu Christi, regeert mij en leit mij in uwe wegen; geeft, Heer, wat ghij gebiet,
en gebiedt wat ghij wilt, en ghij sult niet tevergeefs geboden hebben; wilt mij
bewahren, dat ick niet mehr valle, mahr laet ick den enghen wech ghaen, die ten
eewigen leven leit, laet ick soucken dat dahr booven iss, dahr Christus iss, sittende
ter rechterhandt Godes, en niet dat op der ahrden iss, laet ick het koninckrijck der
hemelen gewelt doen, wandt die gewelt dahrop doen, die nehmen het in; laet ick
den hondt niet gelijck sien oft den swijn, mahr laet ick segge als de bruit Christi, ick
heb mijn voeten gewassen, hoe solde ick die weder vuil maecken. Ick heb een
nieuwen rock ahngedaen, hoe solde ick die besoetelen. Laet ick niet doen als de
slang, als die gaet drincken, dan doet se, leit se haer fenijn van sich, maer alse
gedroncken heeft, neemt sie het weder ahn sich; laet ick de vijf dwaese maechden
niet gelijck sijn, mahr de wiese; laet ick niet alleen desen dach heilich wesen, mahr
alle de daghen mijnes levens bestendich blieven tot den einde toe en besitten een
onergelijck [164] contiëntie tot den einde toe; het sie alsoo, her Jesu Christi, amen,
amen.

[173]
Julius 31 daghen. - 1/11 julii sondach heb ick het avontmahl ontfangen, tweemahl
68
in de kerck geweest. - Jongstal gesproocken, die mij seyde dat de heeren soo fitz
hadden geantwoordt ahn de heeren van het landt wegens Frans Eisinga; Saeckema
had gesecht ick had geen sessie in het Mindergetal. - Axma klaechde oover de
quaede pachters en borgen die de heeren gedeputeerden gestelt hadden. - Gelesen,
geschreven; ick ginck vroech slaepen.
2/12 julii maendach de heer Burmania gesproocken, die mij seyde dat se heel
jaloux van hem wahren geweest te Berlijn en van sijne confraters; den president
Arnheim ginck wech, sonder haer te spreecken. - Ick sach Unia plaetz, die heel fray
en regulier iss; wie aeten te Blie, gingen ahn de zé wandelen. - Adt dess avontz bij
Hemmema; Camerijck ontset door de ertzhertoch.
3/13 lang geslaepen; niemantz gesien; ick kreech brieven, een van H.H., en
antwoorde die wedrom. - Ick adt mit Maré. - Sprack de secretariss van de stadt
[Menzo à Gabbema], die alweer niewe optochten had mit sijn landt en bouren; de
stadt, in plaetz van te slatten, wil se de vaert achter mijn stal dempen. - De heer
Donia iss sehr gealtereert oover sijn predicant [Lambertus Schuiringa] en wil ahn
de heeren gedepu-
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teerden en de heeren Staeten klagen, dat Nauta te veul stemmen heeft te Jelsum.
Jan Alua quam bij, sprack mij van het gepasseerde te Worckum en Inthema, 'twelck
nu in rust en stilte iss, en soo moet men alle dingen mit voorsichticheit, gerechticheit
en stilheit afdoen, om rust onder de ingesetenen te holden, die alle tegelijck willen
regeren, 'twelck niet te stuyten iss als mit voorsichticheit, wijsheit, rechtveerdicheit.

[174]
Mit Maré gegeten; Frentz iss arm, heeft gantz gheen gelt, hooveerdich, leuy en die
sich veul inbeeldt. - In den hoff gewandelt tot tien uir; Suleckum had gesecht, sijnde
[ziende] mijn huys, stal en hoff, rustkamer, dat hij wolde, dat sijn prins van mijn
humeur wass.
4/14 julii woensdach in de kerck geweest. Mit officiren gegeten. Coopal bij mij
geweest, den gerichtschultus. N.B. tweemahl L. gesien 9, N.B. een leelijcke, vilaine
daet. - Gelesen. Mit Maré gegeten.
5/15 julii donderdach mijne peerden gewandelt. Mit Herema gegeten. De heer
Bourum seyde mij Tjalling Eissinga van Marsum had nu gevraecht, waerom den
landtsdach wass uytgeschreven, die hij en Frans Eisinga am meesten hebben
gedreven; soo veranderlijck sijn die lyden. Baerdt had aen Krack gesecht hij solde
sich voor Tjalling Eissinga van Raerdt en Hessel Roorda van Eisinga wachten, wandt
het hooffdighe, onlijdelijcke menschen sijn, die alless willen regeren nae haer sinne
en welgefallen. - Scheltinga seyde mij, dat sijn vaeder de memori wat failleerde. Magduel woud geern in de Schambre My-parthie sijn. Crack quam hier, deed sijn
excuse nochmahls van hetjenige in sijn huys gepasseert wass, 'twelck een beleeftheit
van hem wass, wandt hij gheen oorsaeck dahroff wass. - Ick lass; de heer Bourum
seyde mij de lossheit van Tjalling Eissinga van Marsum, hoe hij Oosterze woud
ontbieden, om te vragen, wahrom hij den landtsdach [175] had uytgeschreven, die
hij selfs heeft begeert; hij denckt niet op 't gemenebest, alleen op de questie van
Frans Eissinga, wil de heeren van het Hof te lieff, alle broeders en swaegers van
den landtsdach keren, 'twelck een sotten klap iss en hem soo onmogelijck als dat
ick ahn den hemel raecke, een veranderlijck, roeckeloos mensch, 'twelck noit ahn
die man had gedocht en van hem verwacht, en sullen de heeren den landtsdach
sluyten, sonder yetwes te hebben uytgericht. - De groote consenten iss een halve
stuyver van elcke gulden van die plaetzen die in de dorpen verkocht worden, en
heurt de heel griteniën toe, dahr de grietman en secretariss reeckening off moeten
doen alle jaeren ahn de gemeinte, en die leggen den gritman sooveul stuyvers op
de flooreen toe als haer goetdunckt en dahr de grietman mit kan volstaen nae haer
gevoelen om de kosten te houden van de gritenie; de kleine konsenten heuren den
gritman geheel toe van vercopinge van huysing; Hessel Roorda van Eisinga heeft
mit consent van sijn gemeinte de groote consenten en op elck flooreen 3 1/2 stuiver,
welck haer goede wille iss, en mehr andere gritzluyden, mahr die niet wel mit haere
ingesetenen staen, die moeten van de groote consenten reeckening doen voor de
gemeinten, gelijck Frans Eissinga en Ritske Eisinga, Saeckema en andere mehr,
welck de grietzluyden sehr tegens de borst iss, doch de wetten van het landt brengen
het mit, en iss heel goet voor de edelluyden en eigenerfden, anders solden de
gritsluyden all te breet gaen, mahr heel quaet voor de
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gritsluyden, en daerom sijn sie quaet, als het [176] Hoff dahrop aengesproocken
wordt, 'twelck Tjalling van Marsum selfs gedaen heeft tegens Herema, doen hij
gheen gritman wass, Ritske Eisinga tegens sijn voorsaet [Hayo van Rinia]. D'ambassadeur van Dennemarcken [Corfitz Ulfeldt] schreef mij, dat sijn koninck mij
69
de Ordre van den Olifant wolde door hem laeten offereren . - Camstra seyde dat
het hem leet wass mij soo tegensgesproocken te hebben wegens sijn process,
dronck mijn gesontheit, wass mijn diener, woude ick soude hem besoecken, klaechde
oover sijn broeders inciviliteit. 6/16 julii vrijdach ben ick in de kerck geweest. Gelesen,
de heer Jan Alua gesproocken wegen het werck van Frans Eisinga en Hillema, en
70
weet men niet wahr het heenen wil, en sullen de beyde collegiën licht ahneen
komen, 'twelck moet voorgekomen worden. - Ick adt mit officiren. - Ick sprack de
heer Carel Roorda van Pigneranda en andere saecken en van het hoyen; sijn oom
[Abraham van Roorda] iss heel sieck en swack, gaet naer buyten op sijn plaetz. Ick sprack de heer Bourum, die mij seyde dat Tjalling Eisinga van Marsum
beschuldichde mij, dat ick niet voor de grietsluyden wass, maer voor de edelen en
eigenerfden, omdat ick juist niet wil spreecken als hij mij voorstelt, maer dat ick
soecke ordre en recht in 't landt te holden; Tjalling wil het Hoff op het lijff, kuypen
de vrunden van de raetzheren buyten, maecken aliantiën en verbintenissen mit
71
grietsluyden en oock hauwelijcken, gecke optochten . Ick speulde mit Jongstal,
Erentruyter tot twe uir.

[177]
7/17 julii saterdach. Tjalling Eisinga sprack mij van het werck van Frans Eisinga,
dahr ick Bouritius bij liet komen, die hem seyde dat Frans Eisinga gheen vijff dorpen
had, selfs Bergum niet, 'twelck hem vreempt voorkomt, en seit, soo sal het Frans
Eisinga des te mehr kosten, als iss de provisie van de heeren gedeputeerden
afgedaen, betaelt en bij de heeren van het Hoff geandert. - Bootsma badt mij te
gast. - Klinck vertelde mij sijn reis in Oost-Yndiën, hoe den general [Cornelis van
der Lijn] en Karon alles regeerden, de soldaten en matrosen heel schlecht en qualijck
getracteert en te eeten, duir en niemantz mach geavanceert worden, off hij moet
vijf jaer in het landt sijn geweest; de vier andere raeden hebben niet te seggen,
Caron en den general hebben alleen het gesach oover den handel en officiën. - Ick
adt mit catolijcke edelluyden. - Twe heeren van de stadt Uytrecht quaemen mij
besoecken, die de professor Van der Linden komen versoecken om te Utrecht
professoor te worden, en spraecken voortz van andere saecken, van De Bruin en
den vrede. - De heer Jongstal seyde mij, hoe Nijs en Saeckema hadden gekeven
in 't Hoff, dat ick nu wel bij de heren van het Hoff stae, omdat sie meinen dat ick
haere saeck heb voorgestaen en gedefendeert. - De heer Haeren seyde mij in
Westrego had Tjalling Eissinga van Marsum het niet kunnen ooverhaelen. Waltinga,
Ulb Alua, Hottinga hadden niet van sijn opinie geweest. Grovestein had niet gesecht
oft sijn opinie kunnen bekendt maecken. In Oostrego hebben sie oock tegens Frans
Eisinga geweest, en sijn de heeren volmachten geschei-
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den, sonder yetwes gedaen te hebben oft uytgericht. - Ick rede mit Jongstal [178]
wandelen en adt bij hem.
8/18 julii sondach in de kerck geweest tweemahl; mit officiren gegeten. - Jan Alua
quam mij seggen, dat Frans Eisinga wass in giseling geset, dahr ick niet of gehoort
had en verwonderde mij, dat ick het saterdach niet gehoort had, en soud gesocht
hebben om hem loss te krigen. - Tjalling Eisinga van Marsum wass heel quaet, dat
se in Westrego caemer geen ander resolutie hadden genomen en in Oostrego,
woud mit Sjouck Burmania een almenack maecken, doch op het lest seyde hij aen
Jan Alua, wij moeten ons correspondentie alleffenwel staende holden, ick seyde
72
het maer om Sjouck Burmania te quellen, die bies heeft ons dicwils bedrogen, wij
moeten het haer weder doen. Sjouck Burmania quam niet boven, doen se solden
stemmen, bedrooch Tjalling Eisinga op 't nieu. - De raetsheer Grovestens wass bij
mij. Haringsma geeft beter woorden aen Jan Alua, wil nu wel accorderen. - Ick reedt
wandelen bij Schuirmans. - Adt alleen mit Grovesten soon, sprack Viersen oover
Frans Eisinga saeck, die mij veul van Haringsma sijn lossheit seyde ende
verbaestheit.
9/19 julii maendach op de Cantzeleri geweest en Frans Eisinga saeck voorgestelt,
doch de heeren wilden hem niet losslaeten. - Als ick uyt het Hof van Justitie quam,
soo quaemen de heren Dauwe en Jan Alua bij mij, om mij te spreecken van de heer
Frans Eisinga saeck. Ick seyde haer, dat ick de heeren van het Hoff had
gesproocken, doch sie en kosten daer niet toe verstaen en wosten niet wat te doen.

[179]
Ick riedt al tot sachte middelen; men kost alletijt de harde te handt nemen; sie hadden
hem geern lossgemaeckt; de saeck soo ooverleggende, baeden sie mij de heeren
Viersen en André te spreecken, omdat de boucken op de Cantzeleri sijn, dat Frans
Eissinga die niet kan geven; men solde hem losslaeten; sie wollen twe heeren
gedeputeerden neffens twe heeren uyt het Hoff stellen, om de reeckeninge te hooren
en te sluyten in presentie van parthiën, menende dat dit een soet en sacht middel
wass om beyde de collegiën bij eenicheit te holden en elcks bij sijn respect. - Ick
adt alleen. - Nae den eeten sprack ick de heeren Viersen en André en droech haer
dat voorverhaelde voor wegens de heeren gedeputeerden, riedt haer en badt haer
dat se oock haer best wilden doen, dat alle hardicheit belet wierde en dat men
mallenkanderen tegemoet soude komen, om alle onheilen voor te komen en disputen
tuschen de collegiën, wandt ick vreesde dat de heeren gedeputeerden anders een
rigoreuse resolutie solden nehmen tegens de wille van het Hoff; sie bedanckten mij
voor mijn sorge die ick droech om rust te holden, wolden het de heeren van het Hoff
voordragen en doen haer best en debvoiren, dat de eenicheit mocht geconserveert
worden. - Ick sprack de heeren Dauwe en Jan Alua en seyde haer wat tuschen
Viersen en André wass gepasseert.

[180]
Moesten nu andtwoordt verwachten en nahmen resolutie, als sij tot gheen moderatie
wilden verstaen, de stercke handt te gebruicken en Frans Eisinga loss te maecken
72
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kort doen; sie mosten de boecken hebben, die negen gulden op de floreen mosten
offgeschaft worden, en dan solden se Frans Eisinga uyt de gieselinge laeten en
anders niet; Hillema en Bouritius wolden het niet lijden noch verstaen, sommige
heeren die wahren der wel toe gesint geweest, mahr Hillema en Bouritius die en
wolden het niet lijden. Ick bedanckte haer voor de moite de heeren genomen hadden,
en seyde dat het scheen, of Hillema en Bouritius lust hadden tot onlust en
oneenicheit; ick soude het de heeren gedeputeerden te kennen geven, die noch
bijeen wahren, 'twelck haer vreempt voorquam. - Ick ondtboot de heeren Dauwe en
Jan Alua, seyde haer hetgene mij van de heeren Viersen en André wass gesecht,
en nahmen wie resolutie de heer Frans Eisinga te lossen mit gewelt, alse sich ter
tegen stelden, en belastede de major [Hans Botterwech] de saeck te helpen
bijwoonen en die mit soeticheit in 't werck te stellen, 'twelck geschiet iss in aller
stillicheit en sonder moite; de heeren gedeputeerden den deurwaerder ontbiedende,
en daermede wass het gedaen. - Ick ginck bij de heer Bootsma eeten, wahren
vrolijck tot [181] twaelf uir; ginck te drie uir te bedde, alwar drie raetzheren wahren,
doch wahren still.
10/20 dingsdach quam de heer Jan Alua, seyde mij hoe het gepasseert wass, en
Egbert Annes oock. - Egbert Annes klaechde oover die stadt Lewarden, dahroover
ick den president sprack, die ahn de magistraet tot Doccum geschreven hebben. De heer Haeren nam afgescheit, gaet nae Den Haghe. - De heer Dauwe Alua
bedanckte mij en soude Frans Eisinga nu niet meer helpen nae desen; hij most sich
wieselijck holden, wandt hij trock sijn handt van hem. - De middach mit Maré gegeten,
die seyde dat sommige vonden het werck goet, sommige quaet. Walta had gesecht
ick wolde souverain sijn en deedt all wat ick wolde. - Ick sliep den heelen
naedemiddach en sach niemantz. - Het Hoff wolde den deurwaerder mit gewelt
hebben lossgemaeckt mit haere dienaers, hetwelcke haer niet wel soude bekomen
hebben, en souden wie die dieners wel hebben wechgejaecht. - Ick adt mit Marez,
ginck de heer Haeren mit sijn vrau genacht seggen. Jongstals broer te Staveren
vroetzman geworden.
11/21 woensdach julii ben ick in de kerck geweest, heb gelesen; mit officiren en
Herema gegeten. N.B.L. 11 gesien. - De heeren Jan Alua, Fockens lieten mij sien
hetgene de heeren van het Hof ahn de heeren gedeputeerden hadden laeten
insinueren, een harde en fitzse remonstrantie, dahr men een andtwoordt op sal
maecken. - De heer Nijs klaechde mij hetgene Saeckema had gesecht van sijn
vaeder, vraechde mij raedt wat dahrin te doen. Ick riedt het hem aff, omdat het Hoff
dahr doch niet in doen sal, gelijck in de heeren André en Nijs saeck geschiet.

[182]
Hij bedanckte mij; wie spraecken van de differentiën van de heeren gedeputeerden
en het Hoff, en hielt hij 't Hoffs sijde, 'twelck niet vreemt. - Ick adt in den hoff, bleef
dahr tot tien uir.
12/22 julii donderdach liet ick de heeren Fockens en Jan Alua sien hetgene
opgestelt wass tot andtwoordt op het Hoffs geschrift, en nu sijn der al eenige mit de
saeck verlegen en wolden dahr wel uyt sijn, hetwelcke ick haer seyde ehr het
geschach, dat se het einde moesten bedencken, het wass geen kleine saeck, en
als men die ahnvanckt, soo moet men se wel uytvoeren, en het einde sal de last
draghen, wandt de heeren van
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het Hoff sijn staut, blieven alletijt, hebben veul goetz en vrunden, dahrom mosten
sie het einde bedencken, 'twelck het swaerste sal sijn, en soo staet de saeck nu. De heeren van het Hoff leggen in deliberatie om sich ahn alle de edelen en
eigenerfden te beklaegen door brieven. - Om Frans Eisinga weder mit gewelt te
laeten haelen, oft elck haer gedeputeerde mit den procureur-general ahn te
spreecken, soodat het noch niet gedaen iss, en verlange naer [183] het einde. - De
heeren gedeputeerden sullen het examineren, in een huys eer het op Collegie
compt. - Gritman Botnia meint vast te gaen als volmacht voor sijn persoon. - Hij is
niet geneicht tot Vringer en wil Wigaerda volmacht maecken. - Hansma seyd mij,
dat Velsen en Bruinsma waeren het nu eens, doch kosten niet uytrichten mit haere
beyden. Geldorpius seyde mij Dauwe Simons had hem noch gestempt, en hij
bedanckte mij voor de recommandatie, ahn Dauwe Simons gedaen. Haringsma
had Botnia gedreicht mit processen en den procureur-general, als hij Vringer geen
volmacht wilde maecken. Wijckel quam bij mij, sprack mij van eenige stemmen die
men wilde veranderen tegens 's lantz voorgaende resolutiën. - De heer griffir seyde
mij om morgen boven te komen in de revijs; hij seyde mij, hoe Van de Sande soo
deftich wass en doe hij oover Saeckema saeck solde ordelen, wech alle passiën,
en wass voor Saeckema, tegens Nijs en André, en wass effen doe Saeckema soo
hardt tegens Bootsma liep.

[184]
Saeckema losheit en veranderlijckheit, die op de rolle sittende, sijn eigen broeders
saeck afdeedt mit docter. - De heeren Roorda, Jan Alua, Oosterze lieten mij haer
ontwerp sien en wat sie verandert hadden, gebruicten mijn naem dicwils om haer
saeck staende te holden, en uyt mijn respect siet het Hoff noch om, sie solden
anders mit de heeren gedeputeerden lustich omspringen. - Ick adt alleen mit Maré;
veul lyden wolden wel, dat ick al wech wass, om dan haer personagie te speelen.
Ick wandelde, sprack mit Haringsma, die nu heel verandert iss, heel cyvijl en beleeft.
13/23 julii vrijdach ben ick dess morgens in 't Hoff Provinciall geweest en een
revijs afgedaen, en wahren de advijsen verscheidentlijck. - Ick ginck op het Collegie,
alwahr die resolutie op dess Hoffs andtwoordt wierdt te boeck gestelt en sal door
Beyma ahn de heer Viersen worden behandicht morgen. - De heeren gedeputeerden
aeten bij mij en wahren vrolijck tot dess avontz om tien uir; wie speulden verkeren,
hadden gantz gheen questie.
14/24 saterdach heb ick mijne peerden gewandelt en mit catolijcke edellyden
gegeten. - De raetsheer Scheltinga en Axma spracken mij ahn, om een ooverdracht
op sijn soon mit de lieutenant van Sicksma. - N.B.L. gesien 11. Gelesen; mit mijn
koetz te Cornjum geweest, mijne peerden gesien. - Mit Maurik gegeten en gepraet.

[185]
15/25 julii sonnendach in de kerck geweest tweemahl. - De heer Jongstal bij mij
geweest, en discoureerden wie van het werck van de heeren gedeputeerden en het
Hoff en wahren de saeck niet eens, als alleen dat Hillema en Bouritius all te hardt
gingen, doch seyde hij, had ick het niet mit gedaen, sie solden het niet geleden
hebben van de heeren gedeputeerden, mahr uyt mijn respect lieten sie het nae.
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Ockinga en Haringsma sijn heel heevich en willen sich wel in alless gebruycken
laeten, oock Scheltinga. - Ick
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sach de burgeri voorbij trecken, en kregen wien. - Ick liet in mijn hoff die vogelenkoy
beginnen. - Adt alleen, kreech brieven, sach mijn reeckeningen.
16/26 julii maendach Oosterze gesproocken; Scheltinga betoonde hem heel
moderat tegen hem, omdat hij te solliciteren iss, anders bitter en vuil; de heeren
gedeputeerden hebben drie weecken recess genomen. Ick ginck bij Unia eeten en
bleef dahr tot acht uir; voeren vrolijck mit de raetsheren; brocht de heeren Viersen
en Hemmema tehuys, ginck laet slaepen.
17/27 julii dingsdach. Ick reedt nae Tjummarum, adt dahr dess middachs, sach
vrau Martena en quam te acht uiren thuys; de heer Jongstal ginck naer Den Haghe.
18/28 julii woensdach ben ick in de kerck geweest. - De heeren van den Hoove
sijn bij mij geweest, wahren vrolijck tot sess uiren en nahmen haer affgescheit van
mij mit goet fatzoen en soeticheit en wahren goedt vrunden. - N.B.L.N.B. noit beter,
12 N.B.

[186]
19/29 julii donderdach ben ick mit mijne peerden wesen wandelen. - Ick adt mit
Hemmema, Maurick, kreech veul vis uyt mijn viver. - Ick sprack Cloppenburch, die
claechde oover Walsfehr hardichheit en opyniatriteit. - Ick sach de burgeri voorbij
trecken, die alle wijn kregen. - N.B.L.N.B. 13. - Ick lass, ginck in mijn hoff, adt mit
Maré.
20/30 julii vrijdach heb ick den burgemeester Hermen Herckes gesproken om die
brug ahn het Vliet, en spraecken van den treckwech van Dockum. - De heer Oosterze
seyd mij genacht, verseeckerde mij van sijn vrundtschap, woud mij schriven. - Ick
ginck [in] de kerck, sprack de raetsheer Scheltinga van sijn soons luytenantzplaetz.
- Ick adt mit officiren, heb gelesen, de burgeri gesien optrecken; mit Maré gegeten.
N.B.L.N.B. 14. 21/31 julii saeterdach mijne peerden gewandelt, te Hallum geweest.
Mit catolijcke edellyden gegeten. - De heer Donia sprack mij en wass heel quaet
oover de heeren gedeputeerden resolutie, liet mij een brieff sien van Jeltinga, die
73
hem wilde ooverlaeten die commissie om mit De Bruin te besoigneren , 'twelck
hem sensibel wass, omdat het door de heeren gedeputeerden resolutie belett wierdt;
oock had Haeren daer oock tegens gesproocken en mit Jeltinga woorden dahroover
gehadt. Op 't lest seyde hij, hij soud niet nae Den Haghe ghaen, all ontbooden hem
de Staeten-General tienmahl, maer wel om sijn particuliere saecken nae Den Haghe
ghaen, om Jeltinga [187] te spreecken, N.B. Hij vraechde of De Bruin haest solde
vertrecken, en wass dien goeden man heel gealtereert en boos. - Wij speulden mit
Herema, Loo, Haren, Slijp; Haeren seyde mij dat sijne saecken wel stonden mit
juffer Oenema.
22 julii/1 augusti sondach ben ick tweemahl in de kerck geweest. - Mijn pampiren
in ordre gelecht en in de sack en mijne boecken om mit te nehmen en hier te blieven.
- De jonge Bouritius quam bij mij, wass belaeden mit het werck van Frans Eisinga,
wolde wel dat het noit geschiet wass, sal sijn best doen dat het mach nedergeleit
worden en de heeren van den Hoove en de heeren gedeputeerden niet ahn
malckanderen komen. - Ick ginck in mijn hoff wandelen, sach de burgeri voor de
laeste mahl optrecken, en sijn alle tien compagniën mit wijn beschonken geweest,
'twelck mij heel
73
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aengenaem bij de burgeri heeft gemaeckt. - Ick heb in mijn hoff gewandelt en niet
gegeten, heb veul bier gedroncken op de melck, 'twelck mij doet stoelgangen hebben
en iss beter als pillen off purgatie, 'twelck alletemitz doen moet.
23 julii/2 augusti maendach. Ick heb veul gepist, weinich geslapen, vier
stoelgangen gehadt desen morgen, en iss mijn waeter heel suyver en klaer. Ick sal
te negen uir en elf uir noch melck drincken, om noch mehr te purgeren. - Ick heb
mijn staet naegesien van jannuarii tot 23 julii/2 augusti toe, verteert 18.200 gulden
en mit 9000 oude schult uytgegeven 27.266, soodat ick hoop dit jaer wel uyt te
komen. - Mit Hemmema gegeten. Mijne boucken in ordre gestelt.

[188]
Niemantz gesien als Ockinga, liet mij een acte sien, die van Camminga, Herema,
Ockinga, Huygens, Bruinsma, Axma geteyckent wass, om Ulb Alua uyt te kuypen,
en hadden noch veul andere optochten, doch ick geloove niet dat sie het hem doen
sullen, want hij heeft al de buytendijckers. - Gelesen. Maré gegeten, die mij niet
kost seggen, hoe de burgeri soo wel tevreden iss, dat ick haer heb wijn laeten
schencken, en woud ick niet om noch soo veul wijns, off ick had het gedaen, om
haer gu[n]st en affectie te krigen, en hebben se in tien daghen en compagniën
gedroncken 282 kannen wijn, half Rijnsche.
24 julii/3 augusti dingsdach heb ick mijne peerden gewandelt en alle mijne veulens
gesien. - N.B.L. Ick heb verstaen mit vreuchde en seer groote blieschap, dat alles
wel iss, en heeft sie haere maenden en stonden; ergo alless iss klaer. - 6 veulens
gesien. - 1 te Wirdum een lichtbruin mit een coll, achter twe witte voeten, dick van
74
hooft en beenen. - 2 te Marsum bij de wihr een sehr schoon swartbruin veulen mit
een schoone groote ronde coll. - 3 Grovesteins veulen, swartbruin mit een bless,
sterck veulen, passelijck van cop. - 4 een fray swartbruin veulen, een groot
lanckwerpich coll.

[189]
5 een sehr schoon schimmel-hengstveulen, groot, rootschimmel. - 6 een klein
schimmelveulen, passelijck fray. - Ick heb mijn 4 twejarige peerden gesien en die
drie merriën in de wey. - Mit Hemmema, Maurick gegeten. - Niemantz gesien, mijn
boecken in ordre gestelt. N.B. Ick L. selfs besichtiget en het gesien, dat het de
stonden sijn, soodat ick niet kan bedrogen worden, als ick mij nu mahr still hold en
voorsichtich, 'twelck ick hoop te doen. - In mijn hoff gewandelt. Mit Maré gegeten
en deur de stadt gegaen, en staet alless noch wel. - Wiedefelt heeft Frentz gesecht,
dat ick mit sijn dienst niet tevreden ben en dat ick een ander in sijn plaetz nehm,
'twelck hem vreempt voorkompt en niet wel te passe sal komen, dewiele hij veul
schuldich iss, dat kompt door hooverdie, goede opinie van sich selfs en presomptie;
hij sal sijn [zien] dat hij gedoolt heeft.
25 julii/4 augusti woensdach in mijn stal geweest, en ghaen 7 kleppers en 4
koetzpeerden wech. - In de kerck geweest. - Raetzheer Ockinga heeft mij genacht,
seyde dat Camminga had van de Staeten deser provintie de heerlijckheit van Amelant
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gekregen en van den keiser de confirmatie, N.B. - Ick had de geheele magistraet
te gast, wahren vrolijck tot seuven uiren. Ick ginck in Saeckema hoff bij juffers.
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26 julii/5 augusti donderdach mijn peerden gewandelt, mit Herema en Haren,
Mauryck, Hemmema gegeten. - Dese naedemiddachs gespeult mit de luyden en
de heer Nijs.

[190]
De heer Egbert Annes liet mij de brief sien van de heeren Haren, André wegen de
Deensche aliantie, en wierdt vastgestelt dat men den landtsdach soud uytschrieven
tegens toekomende maendach. - Mijn volck sal vertrecken, en iss alless wel bij
N.B.L. en buyten perijckel, most nu in 't toekomende wijs wesen, mij voor diergelijcke
wachten. - De heeren Bourum en Egbert Annes gesproocken oover de questiën
van hare steden [Leeuwarden en Dokkum], en sullen se sijn [zien], oft de heeren
magistraeten willen de saeck compromitteren onder eerlijcke luyden, om een
uytspraeck dahraff te doen, om rust en eenicheit tuschen die twe steden te holden.
- Frentz iss nu heel verlegen, bidt en iss bang van gecasseert te wesen als luytenant,
nu soud hij wel willen blieven, doet groote belofte, doch het iss te laet. - Mit de
magistraet laestemahl discourerende, soo vergeleecken wie den ambassadeur Du
Bruin bij een esel, die mit gelaeden gaut iss gekomen in een staet oft stadt, dat men
die licht kan ooverwinnen oft bekoopen, dahr hij de rechte man toe iss, en sullen
75
de Spaensche de maximen holden van Lipsius brief , om mit soeticheit ons in
oneenicheit te brengen. 27 julii/6 augusti vridach. Mijn volck iss wech, en alless iss
wel. N.B.L. In de kerck geweest. - De heer Egbert Anness mit de heeren van Dockum
en de heere [191] Bourum mit Dirck Claessen vanwegen Lewarden sijn bij mij
geweest en hebben tot accommodatie van haere questie versocht, dat ick de heeren
Oosterse, Meinsma, Keth, Hillebrantz haere saecken souden verstaen en de
uytspraeck daeroff doen, die die beyde steden willen volgen ende pareren, doch
ondertuschen ick uyt ben, sullen de schepen vaeren; die van Lewarden sullen hier
en te Dockum ontfangen 5 stuivers, en die van Dockum sullen hier en te Dockum
4 stuivers ontfangen en bewahren elck haer gelt oft bursch, en sien die twe steden
het nu wehr eens, en sullen de proceduiren voor het Hoff opholden. - Ick heb mit
officiren gegeten. Jan Alua quam mij genacht seggen, badt mij om te Coudum bij
hem te komen, 'twelck ick excuseerde, en scheiden wij heel goede vrunden. Om
drie uir reedt ick bij de heer Carel Roorda, brocht hem het werck wedrom wegens
76
de stehn , en ginck oock bij de heer Abram Roorda, die wel geloogeert iss, wahren
beleeft, en quam te half negen wedrom thuis en scheide ick goet vrundt van dien
auden man, die alle mijne voorsaeten en mij oock heeft gehaet. - Ick adt mit Haeren,
Maurick; Frentz iss heel bang, gealtereert en bekommert.

[192]
28 julii/7 augusti saeterdach heb ick mijne peerden dess morgentz gewandelt, mit
Unia, Herema gegeten, Haren, Hemmema, mit haer verkeren gespeult. - De heer
Nijs quam oock, die mij veul protestatie deed van sijn dienst en sijne getrauicheit
75
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vanwegen die obligatie die hij mij had, dat hij ahn niemantz geobligeert wass als
ahn mij voor het raetzheerschap en sijn vaeder hem dicwils vermaent had om
getrauwen

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

684
diener te sijn. Ick maeckte wedrom complimenten, en scheiden soo. - Die heeren
aten bij mij, en wahren vrolijck.
29 julii/8 augusti sondach twemahl in de kerck geweest. - Die heer Bourum seyde
mij genacht, belooffde mij die saeck tuschen de heeren gedeputeerden en de heeren
van het Hoff te helpen bij de heeren van de steden te bevorderen en mainteneren,
neffens de heeren Oosterze en Egbert Annes. - Ick sprack Casembroot, die mij
seyde, dat de heeren Staten van Hollandt noch al op het reduceren dochten, wolden
25 Francen, 20 Engelsen, 10 Schotten afdancken, 15 compagniën peerden. Ick
verkleede mij, ginck in mijn hoff, ginck te peerde sitten, reedt nae Boolswert en soo
te dahr Herema woont; kosten eerst niet krigen, op 't lest quam Herema, die onss
tot oover eenen ophielt, dronck sich droncken, sprack qualijck van Ulb Alua en hoe
sie hem wilden tegenvallen.
30 julii/9 augustus maendach. Om drie uir ginck ick op het peerdt sitten, reedt
wech dat het niemantz [193] wost, reedt door Worckum, dronck mit de burgemester
wijn, besach Molckwerum, quam te seuven uir te Staeveren, dronck in mijn jacht
mit de burgemeesters, maeckte seil, quam te drie uir t'Amsterdam, besach het
nieuwe gebauwe, ginck te vier uir in 't Haerlemer schip; Veugling brocht mij brieven,
die laesen wie en quaemen om seuven uir te Haerlem, aeten daer; om half tien
ginck ick te peerde sitten, reedt tot Heildegum en Liss, bleeff dahr tot drie uir.
31 julii/10 augusti dingsdach ginck ick te drie uir te peerdt sitten en quam te vijf
uir in Den Haghe. - S.H. wass vertrocken. - De heer Jongstal quam te negen uir,
77
vertelde mij van het revijs van de princess van Hooensolder . - De heer Haubois
seyde mij het gepasseerde vanwegen stadt Gronningen en de Omlanden, dat de
Stadt mehr vrunden had gehadt als het Landt, dat S.H. tegen de Stadt wass en voor
78
het Landt . - Hij seyde mij oock, dat hij het mit de gedeputeerden soude holden
tegen het Hoff, approberen watter geschiet wass, doen oock sijn best bij de heeren
volmachten van de steden; off hij woordt sal holden, weet ick niet. Tegens Jongstal
heeft hij heel anders gesproocken. - Jongstal adt bij mij. - De heer Haeren vertelde
mij, hoe Ruis de parthie van Spagniën [194] soo holdt en wel een uir geharangeert
had, om de Spaensche gevangens loss te laeten en het landt 400 duysent te
vercorten, had heel hevich gesproocken, tot op 't breecken van de Unie en sich te
separeren, als men haer ooverstemde. Vett andtwoorde hem heel bitz en hevich,
en wahren de vijff provinciën eenss, Hollandt en Gelderlandt; Huygens iss
geinteresseert, en gaen de saecken heel wonderlijck; Hollandt soeckt Spagniën in
alless te favoriseren, selfs tot ondienst van 't landt, 'twelck in 't einde scheuring sal
causeren en daernae het verlies van 't landt, dahr De Bruin de handt sal ahn holden
en een recht instrument dahrtoe iss om die luyden te bedrigen mit woorden,
corruptiën en al wat dahrahn dependeert, devide et impera speult. - Jeltinga, Wijckel
quaemen oock bij mij, seyden mij hetselfde; De Bruin wass, sonder sich ahn te
laeten geven, gekomen in 't Keisershoff en sprack de gecommitteerden van Haer
Hoochmogende, dahr logerende, ahn, 'twelck onfatzoenlijck en niet gebruickelijck
iss, doch door hem geschiet om reden. - Ick voer mit Jongstal wandelen, sach H.H.
huys, adt bij
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hem mit de heer en vrau Haeren. - Heb alsoo desen maent door Godess segen
ende genaede doorgebracht, heb in alle gelegentheit [195] eenen genaedigen Godt
gehadt, die mij niet heeft getracteert en gehandelt als wel verdienstich had, wandt
hebbende wedrom gesondicht tegens mijn voornehmen en belofte, heeft mij de
Heer alleffenwel gesegent in al mijn voornehmen en heeft mij die wel laeten
succederen, heeft mij de gesontheit geconserveert en in plaetz dat volgens verdienst
ick had kunnen gestraft worden, dat N.B.L. wass swahr geworden, soo iss het doch
niet geschiet, en ben ick voor ditmahl noch vrie gekomen, dahr ick heel bang voor
wass, heel scrupuleux, vresende dat men hulp soud kunnen krigen om dahrtoe te
geraecken, om profijt te genieten. Ick danck de Heer voor dese en alle genaeden,
hoope ick sal hem danckbahrheit betoonen in mijne wercken en vallen niet wedrom,
strieden tegens den duivel, de werelt en mijn vleesch, besitten mijn lichaem, 'twelck
een tempel dess heiligen geest iss, in heillicheit, nehmen Christi cruis op, volgen
hem, holden hem voor mijn patroon, haeten den duivel en sijn ahnhanck en de
sonde, leven in geloove en goede wercken; soo sal ick salich worden, looven den
Here mit danckofferen en betaelen den Heer mijne [196] beloften, besittende een
onergerlijcke contiënti, beyde voor Godt en de menschen; sterckt mij dahrin door
uwen heiligen geest, dat ick in mijn voornehmen mach volharden, den ouden Adam
dooden en nehmen den nieuwen mensche ahn, opwassende van deucht tot deucht,
van godtsaelicheit tot godtsaelicheit, het sie also, heere Jesu Christi, amen, amen.
- Haubois seyde mij gisteren oock, dat Walteri had sijn raetsherschap gekoft voor
achtduysent gulden. 1 Intema saliger had duysent gulden gehadt, 2 Keth 600 gulden,
3 IJlst, 4 Hinlopen, 5 Dockum, 6 half Lewarden Swaelue, 7 Sneeck; dahrom wass
hem Walteri geobligeert, wandt sonder Haubois had hij het niet gekregen.

[199]
Augustus heeft 31 daghen. - 1/11 augusti woensdach Andela gesien; de heer
Haubois seyd mij genacht, confirmeerde noch hetgene hij gisteren gesecht. Geschreven nae Duitzlant, gelesen. - N.B.L. ick heb het niet kunnen laeten te doen.
15. - Den heelen naedemiddach gelesen en niemantz gesien. - Alleen gegeten.
2/12 donderdach de Fransche kraemer gort affgekoft; de heer Jeltinga bij mij
geweest, versocht mijne assistentie om toekomende jaer te mogen continueren in
de Staeten-General, willende mit Lijckelma handelen dahroover. - Hij vertelde mij
sijn questie mit Haeren, sijne conferentie mit De Bruyn. - De princess van Hoensolder
schreeff mij een brieff wegen haer process. Ick andtwoorde haer. - Ick sach H.H.
hoff in 't Noordeinde en het hoff van Swaensdijck, dahr ick vruchten en meloenen
adt. - Adt bij de heer Haeren, en wahren vrolijck.
3/13 augusti vridach wass ick om vier uiren op de koetz, voer nae Viaenen, adt
dess middach te Haestrecht, quam te acht uir te Viaenen, alwaer den heer van
Brederod mijn quam besoecken, en logeerde mij.
4/14 saterdach sach ick H.H., salueerde haer en bleef den gehelen dach in haer
caemer, adt twemahl bij den heer van [200] Brederod en vond alles heel wel. Orange
iss groot en schoon.
5/15 augusti sondach ben ick in de kerck geweest; dess naedemiddachs wiert
op 't hoff
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gepreeckt en de heer van Donaus kindt gedoopt. - H.H. sprack mij van het Engelsche
werck en seyd Amsterdam had 150 mille gulden ahn den coninck van Engelant
gegeven op sijn reis. - Rintzwoud seid dat het Parlement nam mahr een 13de part
en had 25 miljoen inkomen en alse wolden, soo kunnen se oover de 100 miljoen
inkommen hebben. - Grandperin: H.H. had gesoch Lessal ahn den churpaltz te
brengen, doch iss misluckt, en nu spreecken se qualijck. - Bij de heer van Donau
gegeten dess avontz, middach mit mamoisel.
79
6/16 augusti H.H. purgatie ingenomen, bedanckte mij wegen haer pensioen ,
sprack niet wel van Hollandt en hoe haer die soo qualijck hadden bejegent oover
de officiren van Sevenbergen. - Op de jacht geweest mit de heer van Brederod, mit
hem gegeten; geschreven. - Bij de vrau van Potlitz geweest. - Mit mamoisel gegeten,
mit H.H. gepraet nae den eeten.
7/17 augusti dingsdach. Desen dach ben ick geboden in 't jaer 1613, ben alsoo
door den segen ende genaede Godess 36 jaer, heb den tijt door Godess rijcke
segenen doorghebracht mit voorspoet, mehr gesontheit als kranckte, eer en reputatie,
dahr sijn goddelijcke majesteit voor moet gedanckt, gelooft en gepresen sijn, en
ben ick schuldich hem dahrvoor te looven, te dienen alle de daghen mijnes levens
mit gedachten, woorden en wercken. - Ick moet geestelijck sayen, om geestelijck
te mayen; ick moet mit de wercken dess geestes de wercken dess vleesches [201]
dooden. Ick moet den ouden Adam dooden en worden een nieuwen en
vollenkomenen mensch; dewiel ons lijff en ziel tempelen dess heiligen geestes sijn,
soo wil hij dat wie die beyde zuiver en heilich bewahren; dahrom verbiet Godt alle
onkuische daeden, gebeerden, woorden, gedachten en al wat een mensch dahrtoe
helpen ofte verwecken. Ick moet loofven en danckofferen en betahlen den Here
mijne beloften, leven in eenvaudicheit dess herten, in den gelove, gebede en goede
wercken, om eewich behouden en zaelich te worden, in een onergerlijcke contiëntie
beyde voor Godt en voor de menschen. Geeft, Heer, wat ghij gebiedt, en gebiedt
wat ghij wilt, en ghij sult niet tevergeeffs geboden hebben; dahrom bid ick u godlijcke
majesteit, dat ghij mij wilt regeren, leiden en bijstaen mit uwen heiligen geest, opdat
ick mij voor sonden mach wachten, dienen den Here mit vrese en beven, amen,
amen; het sie alsoo, her Jesu Christi, amen; gae nu in mijn 37 jahr. - Ick heb gekaetz
den heelen voordemiddach. Mit mamoisel gegeten. - Mit H.H. gewandelt. Van den
prins van Talmont gepraet en hoe hij sijn vrau soo qualijck tracteert. - Van den
coninck van Engelant mit de gravin van Solms gepraet. - Dess avontz mit de heer
van Brederod gegeten.
8/18 augusti woensdach gejaecht en gewandelt, mit de heer van Brederod
gegeten. Mit H.H. uyt wesen wandelen.

[202]
H.H. quelde mij, dat ons huys soo affginck en sooveul ehrlijcke luyden dahr niet
mehr wahren als voor desen, quelde mij oock mit mijn leven. Adt mit mamoisel.
9/19 augusti donderdach ben ick in de kerck geweest. Alphonso klaechde mij van
de vrau van Dona haere valscheit en dat se H.H. alletijt leugens wijsmaeckte en
quaet maeckte. - Op 't hoff gegeten mit mamoisel. Grandperin seyde dat + [H.H.]
altemitz mit groote genegentheit van 1 [Willem Frederik] sprack wegens Orange en
dat men het
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moeste eischen en vraegen . - De heeren van stift Uytert wahren bij H.H. gewandelt.
Bij de heer van Brederod gegeten; H.H. seyde dat Haghius en vrau Varyck mij alle
tijdingen seyden van 't hoff, hetwelck doch niet iss als slechte gemeine dingen.
10/20 vrijdach heb ick gejaecht mit de heer van Brederod en freulens. Mit mamoisel
gegeten; den gehelen naedemiddach bij H.H. geweest, gepraet, gewandelt. Graff
Mauritz hoopt Lijsfelt te hebben. - De vrau van Dona seit dat in Orange vier steden
sijn. Orange geeft sooveul als die drie andere steden, en het landt staet onder die
steden, heeft niet te seggen. - Mit mamoisel gegeten, gepraet; H.H. vertelde, hoe
sie getraut iss geworden; de gravin van Levestein quam.
11/21 saterdach iss Van Royen hier geweest; H.H. ginck te tien uir naer
Culemburch, wass vrolijck, adt dahr en quam te seuven uir wedrom te Viaenen. Wij
quelden freulen Juliaen en mij; H.H. weet van mademoiselle Laforce noch niet. H.H. sprack van Pau, hoe hij S.H. viandt wass en wat hij op de reiss van Engelant
had gedaen; den coninck had sijn soon laeten seggen, hij sold sijn doot niet vreecken,
maer alleen die coninckrijcken [203] mit soeticheit wedrom te krigen. 12/22 sondach
augusti in de kerck geweest. - Dess naedemiddachs heeft Staermond gepreeckt,
heel wel. - Ick adt bij den heer van Brederod. H.H. reedt wandelen. S.H. mit den
waghen gefallen, quam dess avontz te Viaenen. - Den courvorst Paltz mamoisel
voor desen geischt, doch wierdt gerejecteert wegens prins Galiss. - Mit mamoisel
gegeten. Ick meinde nae Den Haghe te gaen.
13/23 augusti maendach heb ick mit de heer van Brederod gewandelt en op S.H.
gewacht, die sliep. - Mijn secretaris [Philip Ernst Vegelin van Claerbergen] vertelde
mij den aenslach van Vlissingen en sijn wedervahren van graff Hendrick en freulen
van Nassau. - S.H. en H.H. gesien, die gewandelt hebben. - Viaenen en Amerongen
waeren hier, aeten mit mij bij de heer van Brederode. - S.H. quam bij de vrau van
Brederod; hij ginck baeden; H.H. voer wandelen. - S.H. adt bij de heer van Brederod,
sprack lang mit H.H. nae den eeten, kreech een brief van Knuyt en voer om elf uir
nae Dieren. S.H. wass cyviel en beleeft. Grandperin seyde dat ick wel bij H.H. stond,
sprack dickwils van mij; altemitz soud sij wel lijden van Lessal, en dahrnae vreest
se ick ben te old voor haer, vraecht nae mijne middelen, en kan men niet seeckers
van haer seggen, praet het eene tegen het ander, soeckt mij maer op te holden tot
haer dienst, en iss het anders niet te beduiden, N.B.
14/24 augusti dingsdach mit de heer van Brederod gejaecht, vertelde mij van S.H.
boeck, dat S.H. alle ding op andere werpt; sprack van die retraite van mijn heer
vaeder aen den Rijn voorbij Rees en Emmerick dat mijn heer vaeder wel en wijselijck
had gedaen en voorsichtich. - De heer van Brederod ginck mit mij nae Lijsfelt mit
de

80

Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 686: ‘De troublen in Vranckrijck en de belegeringh
of blocqueringh van Paris duyrde noch in Februarius. De cardinael om gunst van 't hof alhier,
dienvolgens van den staet te hebben, heeft aen den prins van Orangie gegeven de impressie
dat de hartoch van Longueville by dese gelegentheyt soude by het parlement uytwercken
eenigh arrest tot sijn voordeel aengaende Orangie; ende een leger formerende het selfde
soecken te bemachtigen. Dies schickten de prince sijn cousijn den graef Fredrick van Dona
met een capiteyn, een luytenant ende een vendrich (alhier in dienst sijnde) na Orangie, om
na bevinding ende de noodt het vereyschende, noch een stercke compagnie aen te nemen’.
De rol van Willem Frederik is onduidelijk. Lanceerde Willem Frederik het idee?

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

688
freulens, [204] daer niet ten besten wass, en wass ick recht beschaemt; bleven dahr
tot 6 uir, quaemen mit de koetz wederom, de freulens waeren moede. Aeten bij de
vrau van Brederod, en keef Papa en Mama, en ick ginck wech. - Grandperin seyde
mij hetselfde van gisteren, doch seide ick most mijn sinnen niet te veul op Lessal
setten, wandt sie vreesde het soude niet gaen, soo moet ick op Caumont dencken,
edoch ick most verseeckering hebben, ehr ick van H.H. scheide, off of ahn; H.H.
had medecijn genomen; haer niet gesien desen dach noch Papa.
15/25 augusti woensdach. Saterdach den 18/28 iss H.H. 47 jaer, N.B. Ick heb
ahn Capellen en Armaveille geschreven mit Michel en eenige dingen in Den Haech
bestelt. - Ick sach H.H., adt bij mamoisel. - H.H. seyde mij van Somerdijcks harde
raeden als sijn vaeder tegens de armyniaenen. - Dat + [H.H.] door eenicheit,
melancoly haest disperaet wass geworden en een mess in de handt had gehadt,
om sich te doorsteken, doch sie ooverwon sich en worp het mess wech en wil nu
niet alleen wesen, wandt de eensaemheit gantz niet goet iss. - Wij prateden van de
cuisheit en andere sonden, dat men die niet doen most. - Mit H.H. gewandelt in de
koetz, wass wel gesint. - Vrau Varyck seyde mij, dat H.H. welgesint wass tegens
mij en wel genegen, hoopte alless soud wel gaen, en most ick een einde van de
saeck hebben. - Gravin van Solms hier; ick sach de vrau van Dona, die mij seyde
dat se veul haver en koorn uyt Pruissen had gekregen. - Mit de heer van Brederod
gegeten. Mit H.H. gepraet. - Dona, van Moerspeu en doe mijn broeder bleef.

[205]
16/26 augusti donderdach mit de heer van Brederod gewandelt, die nae Den Haech
gaet. - Mit de mamoisel gegeten; mit H.H. gepraet, mit H.H. gewandelt; dess avontz
op het hoff gegeten mit mamoisel en nae den eeten van den courvorst, courprins,
courvorstin, Borxdorf gepraet, en wass ick den gehelen dach dahr bij H.H. 17/27
augusti vrijdach heb ick gelesen en geschreven tot elf uir. - Mit mamoisel gegeten;
mit H.H. gepraet, en quelden mij en het freulen van Portugal seer, Juliaene. - H.H.
gewandelt. Grandperin seyde mij, dat H.H. weder heel wel van mij had gesproocken,
doch kost het mij niet seggen, omdat wij belet wierden; H.H. wass bij de vrau van
Dona. - Adt mit mamoisel; H.H. vertelde dat de courvorstin en de princess-royael
malckander niet gesien hadden en hoe de princess van Lixem te Spae de
princess-royael gesien had en wass dahr quaet oover.
18/28 augusti saterdach, H.H. geboortedach, heb ick gekaetz. - Mit mamoisel
gegeten; mit H.H. gepraet. - Grandperin seyde heel goede tijding, noit beter, en gaff
mij goede hoop N.B. tot Lessal, want + [H.H.] had der heel wel van 1 [Willem Frederik]
gesproocken, dat ick soo goet wass als sie, en schortede niet als de jaeren, vraechde
of ick er om dochte en haer wel soud begeren, waerop geantwoordt dat ick het wel
wenste, doch dorst het niet vragen uyt vrese van gerefuseert te worden. Men moet
het vragen, wil men yet hebben, seyde + [H.H.], oock dat Lessal goede middelen
soud hebben, had goet inkomen, en dat haer pensioenen ooverschoot, liep al op
tot haer profijt. + [H.H.] had Lessal bekeven laeten oover haer hoverdie door vrau
Uersel en begeerde sulcx niet; al dit en wat S.H. geseit heeft verleden jaer, komt
haest oovereen en tot enicheit. - Ick lass een Comedie, pratede mit H.H. van vorst
Christiaen [van Oldenburg] en haer
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hauwelijck; wass heel cyvijl, ginck niet uyt. - Lessal van S.H. besocht, brocht hem
niet tot ahn de deur, 'twelck hem qualijck ahnstond, en bekeef haer daeroover; sie
wierdt heel root.
19/29 sondach. Albertine Agnes de Nassau d'Orange, Henriette Caterina de
Nassau d'Orange, soo schrieven die twe soeter haere naemen.

[206]
In de kerck geweest; Haulterive iss gekomen, sprack van S.H. en hoe onss huys te
gronde ginck mittertijt, dat men dat most voorkomen, beletten; ick seyde ick sach
het wel en twiefelde daer niet ahn, doch sach niet hoe men het beletten soud; die
tijden sijn verandert, en wij sijn gheen heren van het landt, mahr dieners; het werck
81
van prins Mauritz leit haer in de kop , 'twelck sie vresen en sulckx willen voorkomen.
- Mit mamoisel gegeten. - H.H. gepraet; H.H. heeft de predicatie gehoort op 't sael,
pratede tot vijff uir, retireerde sich N.B. uyt reden van de stonden, en wie gingen in
't bosch wandelen; Haulterive en ick wandelen, spraecken van de regering, S.H. en
S.H. saeliger, dat mit Hollandt niet wass uyt te richten om haere continuele
veranderingen; Haulterive had S.H. saliger geraden het bauwen te laeten en ahn
eenige, die in credijt wahren, te geven, om haer te winnen; S.H. antwoorde, het
helpt niet door de veranderingen. - S.H. wass nonchalant, antwoordt niet als men
hem schrieft oft aenspreeckt, en sal hij sich verliesen. - Haulterive wil wel onder den
general van de artilleri staen, doch niet onder den lieutenant-general van de ruyteri.
- Haulterive en ick aeten mit mamoisel; pratede mit H.H.
20/30 augusti maendach reedt ick om vijff uir nae Lijsfelt, quam wat nae sessen
daer, vand N.B.L. wel en buyten prickel en liet se soo; had stonden gehadt. Ick
ontbeet op de toorn, viste, reedt om elf uir de heele baronnie om, die lang iss drie
uir en breet somtijts een groot halfuir, oock wel een quartir, al weylandt en leech,
'twelck mit meulens wordt drooch geholden, oover de dartich, en als die wech
wahren, wass het landt gerouineert en verdorven; der sijn rijcke bouren, en dronck
ick mit eenen, die seyde dat se nu gheen hooftgelt gaeven, gheen 200 penninck en
gheen schorsteengelt, (maer van de hoornbeesten en peerden en andere lasten
gaven se noch, en had het hem wel 1500 gulden gekost, [207] en quam ick te seuven
uir eerst tuys, heb Gijssemburch gesien, 'twelck gantz niet deucht, Gauriaen oock,
dat slecht iss, 'twelck mijne naebuiren sijn en die van Dort; de baronnie heeft de
vorm van A en leit rontsom in een vaert en uytwaetering. - Der iss niet veul ahn het
huys te repareren als de muir ahn den hoff; Van Royen traude sijn dochter uyt. Ick
adt om seuven uir, reedt om acht uir van Lijsfelt en quam te tien uir te Viaenen, heb
H.H. niet gesien. - N.B. Van Royen te verbieden niemantz vreemtz op het huys te
logeren, wie het sie, ofte mijne meubelen ahn iemantz te doen gebruycken, sijnde
hem voordeel genoech, dat hij daer vergeefs woont en van alless vrie iss van impost.
21/31 augusti dingsdach lang geslaepen, geschreven in dit boeck. Ick sprack mijn
hospes ahn. - Adt bij de heer van Brederod, speulde mit mamoisel Mariquen en
freulen van Portugal. - H.H. reedt mit de koetz uyt wandelen, wass wel gesint. - Ick
adt op 't hoff en pratede mit H.H.; Traesjen heeft de stonden, N.B.
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22 augusti/1 september woensdach gewandelt te peerdt en gelesen. - De princessen
wahren te Culemburch bij freulen van Portugal. - Ick adt bij de heer van Brederod.
- Mit H.H. gewandelt; sie sprack mij van haer pensioen, om Haeren te schrieven
dat te veranderen, en meent H.H. dat Rindswoud en Musch het soo slecht expres
82
gemaeckt hebben . - H.H. sprack mij wegen Jongstal, om hem te spreecken wegen
het revijs, want als Lorainen het gewint, soo kompt S.H. strackx in possessie, die
het seer nu ter herten neempt en meer als voor desen. - Mit de princessen gegeten;
H.H. seyde mij sie wolde Den Haeghe wel quiteren, vraecht nu nievers nae en iss
expres uyt Den Haghe om te toonen, dat sie nae de regering niet meer vraecht,
[208] en hoort niet als van malcontenten, klachten oft recommendatiën, en wil S.H.
geen ombrage geven, dat se sich yevers mit wil moyen, en deed het S.H. niet, H.H.
ginck uyt Den Haghe woonen. - Ick schreff ahn Haeren en Jongstal. - De heer van
Brederod gaet weder nae Den Haghe.
23 augusti/2 september donderdach ben ick in de kerck geweest. - Mit mamoisel
gegeten, den heelen naemiddach mit H.H. gepraet en gewandelt in de koetz. - De
princessen gingen bij de vrau van Potlitz collacioneren. - Doe S.H. mit het leger bij
Tienen lach, had hij een aenslach op Antwerpen, dewelcke Haulterive soud in 't
werck stellen, doch ginck niet voort, bleeff 10 off 11 dagen stilleggen; ons provisie
en vivres gingen op, en Picolomini quam ondertuschen mit secours uyt Duytzlant,
wahrdoor sie alles redresseerden en kregen op 't lest Schenckenschans inne. - Der
83
quam tijding, dat den courvorst [Ferdinand van Beieren] Luyck in heeft gekregen ,
'twelck dit landt noch eens sal te kort doen, en sullen sie alsdan te laet sien, dat se
still geseten hebben, haere vianden versterckt en sich verswackt, en sullen het te
laet beklagen; dit sal den courvorst stank maecken.
24 augusti/3 september vriedach heb ick geschreven, gelesen en een huys
afgeteyckent. - H.H. adt bij de vraw van Potlitz, voer mit de koetz wandelen. - Ick
adt mit mamoisel, pratede nae den eeten mit H.H.
25 augusti/4 september saterdach. H.H. nam medecijn. Ick reedt nae Renen,
quam te half negen daer, sach den hoff. Adt daer. - Te half twe sach ick de coningin
[Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen], sprack mit haer van de [209] Engelse
saecken; had gantz geen betrauwen op de Schotten, en sijn die mit het Engels
Parlement eens, als sie meint. - Ick sach mademoiselle Louyse en Sophie, reedt
om half vijff vandahr, quam te acht uir te Viaenen. Adt mit Hagha.
26 augusti/5 september mamoisel Mari geboordtdach; Knuyt iss gekomen; in de
kerck geweest. - Mit mamoisel bij de heer Brederod gegeten. Kupijff gepreeck op
't hoff. - H.H. gewandelt mit de koetz, wass wel gesint. - Dublyn ontset; H.H. vertreckt
morgen. Mamoisel Henriette en Marie gaen nae Den Hage.
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27 augusti/6 september maendach iss H.H. om tien uir van Viaenen gegaen en adt
te Lexmund, van de heer van Brederod getracteert, voer om drie uir vandahr, quam
te vijf uir te Gorckum, wierdt van de magistraet gecomplimenteert; de burgeri in de
waepenen. Voer mit de pondt oover de Maes en quam te ses uir te Worckum. - Ick
ginck de stadt om, die sterck iss van situatie, en kan men het waeter rondtsom
leyden. - H.H. praetede nae de eeten mit Knuyt wegens den vrede, hoe Vranckrijck
dit landt had soecken op te holden en den vrede te beletten, sie daer niet toe gesint
sijnde, daer sie oorsaeck sijn, dat dit landt haer volck te Munster schickte. - Knuyt
seit, een dinck moet men vastsetten, Spagniën woud vrede hebben off mit ons oft
84
mit Vranckrijck, daerom hadde men langer getergiverseert . Spagniën soud
Vranckrijck alles gegeven hebben, sijn landt en ons landt. - Spagniën wil sijn dochter
[Maria Theresia van Oostenrijk] ahn Vranckrijck of Portugal geven, waer hij de
meeste profijt mit kan doen. - Knuyt ginck uyt, doe de heeren teyckenden, en speulde
Commedie en quam eerst doe se alle hadden geteyckent, en doe teyckende hij
oock. Nederhorst bleef alleen [210] staen, sonder te teyckenen. - H.H. vertelde, hoe
Destrade ahn S.H. had geseit hetgene de aliantie aenginck tuschen Spagniën en
85
Vranckrijck wegen het hauwelijck en hoe hij het daernae lochende . - Knuyt seyde
dat Longeville, Avaulx, Servient haer quaemen seggen, dat de vrede tuschen
Vranckrijck en Spagniën wass getroffen, en seyden het haer voor een secreet; dat
heb ick van Donia noch niet gehoort, anders sijn se in alles eens. N.B.
28 augusti/7 september dingsdach iss H.H. om acht uir van Worckum gevaeren,
adt te Waelwijck, wass heel wel en lustich, klaechde oover Musch, dat die socht
S.H. tegens haer op te rucken; geloove dat het van Knuyt kompt, die Musch niet
mach lijden, gelijck gauwe luyden alletijt doen. - H.H. quam te ses uir te Tilburch,
en quaemen haer enige officiren tegen van Breda.
29 augusti/8 september woensdach iss H.H. te acht uir op de koetz geseten en
86
te Popel te elf uir gekomen, het eerste dorp van de heerlijckheit Tournhault , alwaer
de schultus neffens schepenen H.H. quaemen salueren en groeten. - Naedat H.H.
gegeten had, voer sie om half twe van Popel, en bejegende haer alle de gilden mit
bogen en flitzbogen en musquetten en wahren wel 32 veendels en een hoopen
guydons mit lyden te peerdt, die se drogen, veul volckx en fray volckx. H.H. sach
se op 't stadthuys voorbij marscheren, wass wel tevreden en lustich, quam om
seuven uir in haer huys. - Ick sach het casteel, pratede mit H.H. - Adt mit mamoisel
en pratede daernae mit H.H. van haer bauwen.

[211]
30 augusti/9 september donderdach in 't bosch geweest, 'twelck leech iss, passelijck
fray. - Mit mamoisel gegeten. - Mit H.H. gepraet; sie ginck in de vesper de muisyck
hooren, en stond haer het casteel niet wel aen wegens de quaede lucht. - Nae
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den eeten gepraet mit H.H., Knuyt en Dona; de heer van Brederod vertelde mij van
S.H. en H.H. 't gepasseerde.
31 augusti/10 september vrijdach op de jacht geweest, doch niet gevangen; Knuyt
vertelde mij den aenslach op Antwerpen anno 1637, doe de Fransche bij ons wahren.
- Hij seyde dat prins Mauritz sijn actie voor 300 duysent gulden had verkoft gehadt
wegens Bourgoendiën en andere pretensiën. - Door hem waeren wel seuven miljoen
in S.H. huys gekomen, behalven sijn dienst in Orangiën, daer hij 500 duisent gulden
had en amployeerde maer 1300 en had last tot een miljoen te lichten, om Orangie
te belegeren. - Hij heeft Bergen op Soom, Lingen, Montfoort, Hoochstraten,
Sevenbergen, Meurs vermeert ahn S.H. en H.H. gebrocht. - S.H. kost hem laestemael
in Zelant zalveren, doch hij wilde niet één woort spreecken in het faveur van Knuyt
en dat uyt oorsaeck van de teyckening van de vrede, daer hij last toe had van S.H.
87
om te teyckenen, als de andere teyckenden ; aen Nederhorst teyckening wass
weinich gelegen; H.H. schreeff hem dicwils te teyckenen; Pigneranda seyde, teykent
Knuyt niet, soo werpe ick het accordt wegens S.H. in 't vuir, en sal het de koninck
niet holden; Knuyt doet groote eden en sweert noit yet van de Spaenschen ontfangen
te hebben off gepresenteert geworden.

[212]
Ick adt op 't hoff en kan ick niet sien dat de Françoisen den vrede wilden maecken,
88
hebben alleen uytvluchten gesocht, gelijck de journaelen uytwiesen . - H.H. ginck
mit de koetz wandelen in 't bosch, en stond haer heel wel aen, wass wel tevreden
en gesint en quam om seuven uir eerst wedrom tehuys. - Nae den eeten pratede
ick mit H.H. en spraecken van Knuyt; H.H. seyde S.H. had ongelijck soo een trauwen
diener soo qualijck te tracteren; had hij quaelijck gedient, moste men hem straffen,
soo niet, behoorde men hem en sijn vrunden niet te onderdrucken; H.H. heeft dicwils
woorden om Knuytz wil mit S.H. gehadt en stelt hem in 't ongelijck, doch S.H. werpt
het op die van Zelandt, en al had Knuyt niet geteyckent, soo kost S.H. niet den vrede
beletten oft te velde komen, wandt Hollandt wold niet te veld en wold den vrede
hebben, op wat wijse het sie, en sien sie niet geern dat S.H. Knuyt soo tracteert,
omdat sie meinen dat het om den vrede iss, die sie mit gewelt willen hebben, 'twelck
S.H. meer quaet als goedt kan doen, en sprack ick heel lang mit H.H., die mij een
brief liet lesen van Buseroy, en begeerde men haer in Den Haech. - En heb ick
desen maent geindicht door Godes segen ende genaede mit groote geluck en
gesontheit, alhoewel ick het niet verdient heb, want ick onse here Godt niet
danckbahrlijck heb gedient [213] voor sijne groote genaede en barmherticheit, voor
sijne weldaeden, want heb ick mijne beloften niet geholden en den Heer gedient
gelijck het behoort mit gedachten, woorden, wercken, mit mijne gelederen, die soo
vollenkomen gesont sijn, dat ick niemantz weet die de Heer daer meer mit segent;
oock soo segent mij de Heer in mijne affairen, die noch ter tijt wel gaen, soowel in
de provintie als buyten de provintie, want ick in beyden veule vrunden heb; H.H. en
S.H. doen mij veul eer, en heb ick van onse heer Godt niet te bidden als continuatie
van sijne segens en weldaeden en dat ick een goedt hauwelijck
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mach doen, 'twelck nu het eenigste iss daer ick op moet dencken, om erven te krigen
voor mijne arme en geringe onderdaenen; ick hoop de Heer sal het versien, geven
mij wat mij salich en dienstich iss, hetwelcke sijn godtlijcke majesteit verseecker
doen sal, als ick mijn leven betere, niet weder in sonden verval mit L., daer ick
twemahl door swackheit in vervallen ben in Den Haech en Liesfelt tegens mijn belofte
en voornehmen; och Heer, laet ick mij niet alleen voor die sonde, mahr voor alle
andere wachten, haet niet, dronckenschap en alle wercken dess vleesch, mit de
wercken dess geest de wercken dess vleesch dooden, nemen ahn van deucht tot
deucht, van godtsaelicheit tot godtsaelicheit en worden mitdertijt een vollenkomen
man, doch heer, dewiel den ouden [214] Adam alletijt om mij gaet als een briesende
leew, door den duivel gedreven om mij te verslinnen door gedachten, woorden en
wercken, soo bid ick u godlijcke majesteit, dat hij mij wille regeren mit sijn heiligen
geest, dat ick voorsichtich wandele soowel geestelijck als wereltlijck, dat ick alletijt
bedenck wat ick segge oft doe, dat ick alletijt het einde bedencke en wachte mij
voor sondigen, laeten de werelt lachen en raesen, blieven bestendich tot den einde
toe, besitten mijn lichaem, hetwelck een tempel dess heiligen geest iss, in waere
heilicheit en gerechticheit alle de dagen mijness levens. Regeert dan, heer, mit
uwen heiligen geest, geeft, Heer, wat ghij gebiedt, gebiedt wat gij wilt, en ghij sult
niet tevergeefs geboden hebben; laet ick bestendich blieven tot den einde toe en
dienen u godtlijcke majesteit in oprechte geloove en goede wercken, in den gebede,
het sie also, her Jesu Christi, amen, amen, en regeert mij, heer, dat ick den maent
september godtsaelich, gesont en geluckich doorbrenge, besittende een onergerlijcke
contiëntie beyde voor Godt en voor de menschen, amen.

[215]
89

Damuroth .

[225]
September 30 daghen. - 1/11 september saterdach op de jacht geweest; Lessal
perseecken geschickt, en heeft mij bedanckt. - Bij den heer van Brederod gegeten.
- H.H. ginck wandelen in een heel quaet weder in het clooster. - Ick adt op 't hoff;
H.H. pratede mitt de heer Knuyt van het bauwen en sijn gelt ahn te leggen; de heer
Knuyt seyde dat hij twe bouren uytmaeckte, die alle plaetzen van S.H. in Zelant
opteyckenden, en als die verpacht wierden, soo pachten sie drie oft vier hoeven;
doen de bouren dat merckten, nahmen sie die landen selfs en gaeven 4 gulden
mehr te huir op elck landt. - Verels boodt eens 96 duisent gulden mehr op 't veen
als het gegolden had, mahr doe het dahrtoe quam, woud hij het niet voor tienduisent
gulden ahnnehmen. - H.H. kreech een present van die van Tournhout. - Hans iss
verleden woensdach gestorven. - H.H. seyd sie wost niet, oft haer dochters off soon
haer goedt soud erven.
2/12 september sondach in de kerck geweest bij H.H., alwaer Cuypijf preeckte;
nae den eeten sach H.H. de papegay schieten en wandelde. De reis van den
Andtwerpen quam dess avontz aff, en meinden wij dess maendachs mit H.H. te
gaen.
89
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3/13 maendach heb ick lang geslaepen; H.H. sach haer casteel, wandelde niet,
wass wel tevreden. Ick adt desen avontz bij de heer van Brederod en sach H.H.
nae den eeten.
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[226]
4/14 september dingsdach ben ick te Vechghelsand geweest, het huys en de
plantagie gesien, die groot iss, heeft hondert hoeven, iss niet gelieft van de gemeinte;
pretendeert van Oenia vier coetzpeerden voor een Italiaens testament. - H.H. te
Arendonck geweest mit de koetz. Graef Hermen wass dahr. - Nae den eeten pratede
H.H. van Swaen, ambassadeur nae den keiser [Ferdinand III], Ripperda bij de
courvorst te Kleeff en juffer Osmael. - H.H. seyde mij in die sael te Tournhaut te
trauwen; ick wenste het wel mit Lessal.
5/15 september woensdach sijn wie op de jacht geweest, hebben geweldicht
geloopen, doch niet gevangen. Ick sach de heyde van Tijl, alwaer prins Mauritz de
90
Spaenschen sloech , meinende nae Herentaels sich te retireren, sijnde niet wijt
van het dorp oft pass. - Die van Luyck sijn door vierduisent man ingenomen, hebben
al haer geweer moeten geven, sich op genaede oovergegeven en mogen in drie
daghen niet op straet komen. Schamaer heeft sien conditie helpen maeken en Bartel
en sijn andere vrunden verraden, die verseecker sullen gejustificeert worden. - Bij
de heer van Brederod gegeten. - H.H. gesien, gepraet; om het quaede weder ginck
H.H. niet uyt wandelen. Wij teyckenden yetwes aengaende de huysen te bauwen.
- Nae den eeten mit H.H. gepraet.

[227]
6/16 september donderdach. Knuyt soud oorsaeck wesen, dat S.H. saliger al sijn
goedt fidecommiss heeft gemaeckt, en dahrom iss S.H. soo quaet op Knuyt. - Wij
hebben gejaecht, maer niet gevangen, wel geloopen; heel quaet weder. - Op 't hof
gegeten. - H.H. heeft gewandelt mit de koetz. Nae den eeten pratede H.H. van de
regering, hoe die soo veranderlijck iss en soo weinich S.H., prins Mauritz diensten
erkenden, dat se behoorden epitaphiën te maecken tot haere gedachteniss. In
Zelandt willen se ghen nobelen mehr hebben nae S.H. doot en in de provintiën geen
gouverneurs; Hollant sal alless ranverseren door haere stautheit ende macht, en
wass H.H. niet wel op haer tevreden.
7/17 vridach gejaecht, niet gevangen; op 't hoff gegeten; H.H. op 't casteel geweest,
gewandelt; wass wel tevreden; bij de heer van Brederode gegeten.
8/18 saterdach hebben wie gejaecht, een haes gevangen; bij de heer van Brederod
gegeten; H.H. gewandelt, wass heel wel gesint en had seer schoon weder; dess
avontz op 't hoff gegeten, mit H.H. gepraet tot tien uir.
9/19 sondach in de kerck bij H.H. Op 't hoff gegeten; H.H. ginck in 't clooster
wandelen, de vrau van Brederod ginck nae Hoochstraeten. - De heer Knuyt liet mij
een brief van Buseroy wegens het process sien van den hertoch van Loraine en de
princess van Hoensolder, 'twelck twiefelachtich staet, en doen den Brabantschen
Raedt groote moite om het voor de princess van Hooensolder te holden. S.H. laet
sich nu dahroover [228] ahn gelegen laeten, H.H., en soecken mij wegens Piter
Alart, Igst te recomanderen; Knuyt seit dat drie van de Brabantsche heeren sullen
haere advisen veranderen, dahr hij van geasseureert iss, 'twelck qualijcken kan
gelooven, wandt het een schlecht stuck van die heeren wass sich soo te uyteren.
Oock wass het loss gedaen voor Knuyt, het alsoo sijnde dat hij het ginck seggen;
de princess soud wel drie tonnen gautz belooft
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hebben en wel tienduysent gulden belooft hebben ahn een man, en gaet sehr mit
gelt om; ick geloof Sainct-Martyn doet oock soo; de uytkomste sal ick mit verlangen
sijn [zien]. - Knuyt had de princess van Hoensolder twee miljoen geboden vanwegen
den koninck, en doen wilde sie het niet doen, 'twelck sie nu beklaecht, en sal het
nu niet krigen kunnen; 15 tonne gautz wil hij haer wel toe. Mit juffers Rossum,
Grandperyn gepraet. - Op 't hoff gegeten, gepraet; wass passelijck gesint.
10/20 maendach september iss H.H. van Tournhaut gegaen, adt te Hoochstraeten
en ick bij den heer van Brederod, ginck om drie uir vandaer, quam te ses uir te
Sundert; nae den eeten mit H.H. gepraet en Knuyt, en sprack van S.H. mesnage,
dat hij in sulcke disordre huyshielt en alle jaer 200 duisent gulden ten achteren
teerde, en als hij soo voortginck, soud hij sich gantz rouineren. - S.H. wilde goederen
in Hulsterambacht vercoopen.

[229]
Hij teert soo, omdat hij geen kinder meint te krigen. - S.H. seyd, had hij het testament
gehadt, hij soud het gebrant hebben, doch H.H. had een dubbeld daeraf; doe S.H.
saliger doot wass, liet S.H. alle de cabinetten in sijn camer brengen, wahr H.H. heel
quaet oover wass. - H.H. meint S.H. sal sijn susters niet veul geven, dahrom wil sie
de dochters bedencken. S.H. iss quaet, dat het goet fidecommiss iss; hij meinde
dat H.H. 200 duisent gulden dess jaers had van S.H. saliger. - De courvorstin iss
op S.H. niet wel tevreden, want hij haer geen gedachteniss van S.H. saliger heeft
gegeven; H.H. sprack veul van testamenten maecken, dat men die behoort te holden.
- H.H. wil twe testamenten maeken en leggen den éénen bij de magistraet van een
stadt, om hare dochters te beneficeren; Knuyt wilde wat seggen van mijn trauwe,
doch ick hoorde daer niet naer en begost een anders discours.
11/21 dingsdach september. Luyck wordt geheel Spaens, wandt den ertzhertoch
wil mit sijn leger dahr komen, en soo sullen se die stadt heelendal oovermeesteren;
den burgemeester iss den handt aff, dahrnae het hooft, en sullen sie die stadt
gebruicken als die van Maestricht; den courvorst [Ferdinand van Beieren] sal Wijck
weder eischen, gelijck Rijnberck; als dat niet gaen wil, sal hij mit Spaensche hulp
op sijn naem dese landen aentasten, en soo sullen wie in den oorloch komen, sonder
dat wie het weeten; soo wie niet in oorloch komen, dat Hollandt noch nergens toe
verstaet, sullen wie allengskes alles verliesen, totdat het de Spaensche, keisersche
gelieft ons aen te tasten. Ergo wie gaen verloren door onse onenicheit en
nonchalance, hetwelcke sehr te beklagen iss.

[230]
En heeft de regeringe noit soo advantageux geweest voor de Spaensche als nu,
wandt Hollandt wil alles regeren, en de resolutiën van Hollant kunnen door één stadt
werden opgeholden. - H.H. ginck te negen uir op de koetz, quam te 12 uir te Etten,
adt daer, voer om half twe vandahr, quam te vier uir te Sevenbergen, wierdt van de
burgeri wel ontfangen; den drost deed een fraye harange, sie deeden een vertoninge,
branden pecktonnen en vuirwerck, 'twelck H.H. sach, en wass H.H. sehr wel gesint.
- Ick ginck de stadt door. Grandperin seyde mij, dat het noch wel stond bij + [H.H.],
noit beter, had noch goede moet tot de saecken van 1 [Willem Frederik] wegens

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654
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12/22 woensdach iss H.H. te Sevenbergen in de kerck geweest, alwaer de predicant
het sermoon dirigeerde op H.H. intrede en deedt het heel wel. - H.H. sach de vrau
Haulterive, voer mit de koetz wandelen, sach de vertoning noch eens. - Nae den
eeten pratede H.H. mit mij en Knuyt.
13/23 donderdach ginck ick naer Breda, sach het parck aen het casteel, reedt op
Valckenhaens plaetze, op Krockx plaetz en quam te elf uir wedrom te Sevenbergen.
- H.H. ginck om vier uir in 't schip en voer mit het jacht van graff Mauritz tot één uir
bij de Kil, anckerde daer, sliep in 't jacht.
14/24 vridach maeckte H.H. seil om vier uir, voer te seuven uir voorbij Dort, en
quaemen de heeren Beveren, Berckel H.H. salueren, [231] die H.H. voor het bedt
liet komen; H.H. quam te tien uir boven, quam te één uir te Delfshaeven, alwaer de
heer van Brederod H.H. sprack wegens Beveren aengaende de verandering van
de schepenen, en stond het H.H. gantz niet ahn, want S.H. tegens Beveren had
geageert; H.H. had geen goedt ooghe op Musch, op Somerdijck, dat die S.H. qualijck
rieden, en wass heel niet tevreden mit hetgene nu geschiet alle daech. - H.H. pratede
nae den eeten wedrom van een jacht en andere dingen. Mourtzen vertelde ons,
hoe de prins van Talmont soo qualijck dahrahn wass, soo stonck; sien vrau noch
maecht en noit van hem noch aengeraeckt, en had in de jaecht geschreven, om
haer ongeluck en misnoegen te kennen te geven. - H.H. quam om vijff uir te Delft,
om half seuven in Den Haghe. S.H. quam bij haer, pratede mit haer wel een uir. Ick
adt mit de princessen en sach H.H. nae den eeten, die niet wel tevreden wass,
sieckelijck en gemelijck. - Ick sach Jongstal noch desen avont.
15/25 saterdach de heer André gesien, die geweldich klaecht oover de regering
van Hollandt, dat se oorsaeck iss van allerley disordre; sie verliest onse vrunden
en stieft onse vianden, haut alless op, doet niet aff als dat haer goedtdunckt en
veroorsaeckt groote disordre. - Eén stadt in Hollandt kan alle resolutiën opholden;
de Hollanders vresen de soldaten niet, omdat sie niet kunnen uytrichten, [232] wandt
al wolden se muiteneren, de Spagniaertz die en solden de plaetzen doch niet durven
nehmen uyt vrese van geheel mit dit landt te breecken en in een nieuwen oorloch
te geraecken mit dese landen. - De heer Haren seide mij, dat Schonberg de eene
dochter van Spiring had, S.H. de ander door Dalonne, en sprack oock van de
Hollanders quaede menéen, die bij haer project blieven wegens de mesnage dat
se eerst hadden voorgestelt, hebben wegens Stricklandt geprotesteert. - Op het
hoff gegeten bij S.H. en nae den eeten mit hem gepraet; hij seyde dat hij die van
Dort had gegeven wat sie begeerden en ahn hem versocht, en alleffenwel wahren
sie qualijck tevreeden op hem. - Ruisch had gesecht sie behoorden kaut te wesen
die in Hahr Hoochmogende vergaedering hadden durven voorstellen wegen het
ahnnehmen dess staetz van oorloch, door den Raedt op 't pampier gebracht. - S.H.
seyde mij, hoe Hollandt soo hardt op de mesnage ginck en tegens de milici. - Ick
seyde, de heeren van Hollant vresen nietz, wandt all muitineerden onse soldaten,
Spagniën soude die niet willen off durven ahnnehmen uyt vrese van oorlochen,
daerdoor sijn sie soo staut. - Oock kan één stadt in Hollandt alle resolutiën in Hollant
beletten en door Hollandt in Haer Hoochmogende vergaedering; soo kan Spaniën
off wie viant iss van dit landt, doen wat se willen door eenige corruptie ahn
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een pensionariss oft stadt; hij bekende dat het wahr wass, het sijn ons meesters.
Ick seyd, [233] soo gaet het landt verloren; ick hoop nehn; wie moeten dahr noch
om krabbelvuysten. Noortwijck: dat S.H. de schulden soo hooch gemaeckt had, en
dahrom wass het landt soo ten achteren; den jongen baes most het nu lijden en
misgelden. - Ick ginck tehuys en sach de heer Jongstal, die mij van alless bericht
deed en bleeff bij mij tot sess uir. Ick lass, schreeff, adt alleen, sach H.H. en wachtede
haer nae den eeten op, quelde en sprack mit Knuyt, gaff Bergen verloren.
16/26 sondach. L.N.B. seyde mij weder gehadt te hebben hetgene nodich, ergo
gheen swahricheit; moet mij wachten van nu voortaen. - In de kerck; de heer Wijckel
bij mij geweest. - De heer Krack; hem de saeck van de coningin van Bohemen
gerecommandeert. - Den ambassadeur van Dennemarcken secretariss [Johannes
Vilhelm Edingh] sal bij mij komen, en doe hij quam, begeerde den ambassadeur mij
te salueren. - Ick sach de coningin, sprack lang mit de princess van Hoensolder,
die sehr klaechde oover S.H. en H.H. - Ick adt thuys, sach H.H., daer S.H. quam,
en sprack sie van de verandering van Dort. - Grandperin seyde dat H.H. dicwils nae
mij vraechde, wahr dat ick wass en wat ick deed, en begeerde ick solde voor als
nae komen en haer besoecken. - Ick brocht S.H. thuys, die mij vertelde, hoe dat hij
Beverens vrunden had schepenen gemaect tegens sijn danck, om die uyt den auden
raedt te holden, waerdoor hij Beveren swack maect en Berck sterck, en sullen
Beveren of sijn vrunden daerdoor deronder komen, die nu 16 jaer geregeert hebben
in de plaetz van Terenstein.

[234]
S.H. heeft Middelburch, Tibault en heel Zelant, kan daer doen wat hij wil, en Tibault
moet apsoluut van S.H. dependeren. - H.H. recommandeert veul dingen die S.H.
niet doen kan, en dan wort mevrau quaet, S.H. swiecht stil off wil gaen; H.H. krijt
dan. - S.H. heeft voor plesir een testament gemaect, wahroover H.H. heel in pijn
wass, en heeft het wehr verbrant, en wiert H.H. het door Buseroy gewaer, en deedt
hij het expres om te sien, of het Buseroy niet ahn H.H. solde rapporteren.
17/27 maendach. Armeille seyde als S.H. geen kinder kreech, soo wolde hij één
van sijn susters aen één van sijn huys trauwen en nehmen dessen kindt voor
erfgenaem; als de princess sterft, wil hij noit mehr trauwen; dat komt mit Somersdijck
oovereen; hij meint de princess sal geen kinder krigen. - Bij den ambassadeur van
Dennemarcken; seyde mij, dat de coninck gheen mehr recht heeft als een bour en
heeft de wetten beswooren, en als hij die niet holdt, dan staet hij voor de standen
terecht; den rijckshofmeester moet het hem seggen en vermaenen hem, en soo hij
het ten derde mahl niet volcht, moet den rijckxhoffmeester den stenden beschrieven
91
en stellen den coninck voor haer terecht . - Ick adt tehuys; bij H.H. geweest, haer
cabinet gesien, 'twelck heel fray iss; H.H. ginck nae Rijswijck, sach haer huys en
sprack van den vorigen tijt, van haer geluck en in wat staet sie nu wass; ick trooste
haer en seyde sie wass noch geluckelijcker als eene dame in der werelt en most
Godt dancken. - Ick adt
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 698: ‘Sijnde notabel dat hy [Corfitz Ulfeldt] in volle
audientie, spreeckende van de liberteyt der rijcx-raden ende stenden van Dennemarck, seyde
als de koninck doot was, dat het in de macht ende chur der rijcx-raden ghestaen hadde, een
ander (wie 't haer beliefde) weder te eligeren, of de macht ende majesteyt aen haer selfs te
houden’.
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bij de heer Haeren, ginck bij H.H., die Knuyt in 't cabinet sprack, en sprack ick mit
de princessen.

[235]
18/28 dingsdach patrisen uyt Vrieslant gekregen; den ambassadeur van
Dennemarcken wass lang bij mij. Ick adt thuys mit Jongstal, Haeren, Wiglius. - H.H.
voer nae den eten wandelen in 't Bosch; de vrau De Bruin wass bij H.H. - Ick adt
thuys, sach H.H. dess avontz.
19/29 september woensdach heb ick vroech op 't hoff geweest, dahr gepraet. Ick
adt mit S.H. en ginck op 't olde hoff, alwaer S.H. quam, bleeff bij H.H. tot vijf uiren.
- Ick voer mit H.H. wandelen, die dahrnae de coningin ginck besoucken. - Nae den
eeten quam ick wedrom praeten en bleeff tot half elf bij H.H., die van het werck van
Dort sprack en beklaechde dat S.H. om Musch sulcke dingen deede.
20/30 donderdach reedt ick wandelen op Musch plaetz, adt bij H.H. dess middachs,
en voer H.H. wandelen in de plantage en huys van Brassert en wass H.H. heel
vrolijck en collationneerde. Ick adt dess avontz niet, ginck te negen uir wedrom bij
H.H.; spraecken van Duytzlant, Vranckrijck, van predicanten en op 't lest van haer
pensioen, off de ses provintiën niet vast solden stellen haer quota in 40 duysent
gulden, om Hollant daertoe te bewegen, die alleen daertegen sijn; ick seyde van
jae, en het most door Utrecht of Vrieslant worden voorgebracht, 'twelck haer wel
92
geviel, en woud het soo doen . - Oostijnsche Compagnie in Spagniën te trafiqueren
toegelaeten, 'twelck haer voor desen wass verboden.
21 september/1 october vridach ben ick in de kerck [geweest] en in den Raedt
van Staet; ick adt mit officiren, ginck bij H.H., die nae des heeren van Duivenvoorde
huys voer wandelen, wass vrolijck, adt persecken en botteraemen en druyven, quam
te acht uir wedrom thuys; ick adt mit mamoisel, pratede nae den eeten. S.H. quam
bij H.H., die tot elf uir bleef, en brocht ick S.H. tehuys, die mij seyde dat Beveren
deronder most, en had hij het Terestein wel gedaen bij S.H. saliger tijt; hij seide, sie
[236] willen Berckel schepen maecken, soo kan hij geen burgemester worden, en
doen se dat, soo wil de gemeinte Beveren buiten tijts uytwerpen, De Wit uyt de
Gecommitteerde Raeden, en sal Berendrecht gefrustreert sijn om burgemeester te
worden. - Ick seyde, mijnheer, al set ghij Beveren daeruyt, soo sal U.H. doch niet
beletten kunnen het quaet dat se nu sullen doen in de militie op dese vergaedering,
want kompt het eens in train, soo sal U.H. het niet kunnen remediëren, omdat alle
de steden van Hollant daer gelogeert sijn; oock om Beverens wil sullen sie daerbij
persisteren, want sie weten dat hij daerom geleden heeft. Hij seyde, het is te wijt
gekomen, en als ick die anderen verliese, soo solde niemantz mit mij meer durven
opslaen, en sal Beveren deruyt moeten. - Pau had Keiser geseit hij most niet te veul
bij S.H. komen, het soude hem quaet doen, en geeft hij Pau veul gehoor, want hij
heeft bij hem gewoont. S.H. seit dat se alle militie soecken te rouineren, om sijn
credijt te verminderen, 'twelck Bicker en
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De verhoging van het pensioen van Amalia van Solms. Zie hiervóór 1649, noot 82, pagina
[207] en Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 781: ‘Omtrent de menage quam oock in
deliberatie, dat princesse douariere mocht worden gegeven een pensioen van veertich duysent
gulden. Maer die van Hollandt hebben niet hooger willen consenteren als twintich duysent
gulden: soodanich oock was gheweest het pensioen 't welck de princesse Louyse gehadt
hadde’.
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Oetjens hem selfs hebben te verstaen gegeven, besonder de Françoisen, Engelsen,
Schotten. - Hollandt soeckt de regering ahn sich te krigen, en Amsterdam in Hollandt,
en soecken te regeren gelijck Romen welehr gedaen heeft, door burgemeesters,
'twelck ons landtz onderganck sal wesen, hetwelck te beklagen iss, dat Spagniën
door onse eigene twisten sal meester worden, 'twelck hij mit gewelt niet heeft kunnen
doen. 22 september/2 october saterdach Krack bij mij geweest, set het almenack
in de Wolden vast, meint niet dat Roorda, Baerdt, de jonge Baerdt mit hare collegen
sullen eens blieven in 't [237] Collegie, 'twelck haer genoech iss, en wahren sie dahr
bang voor, dat die drie heeren het negen jaer solden besitten. - Hij wil sijn best doen
om uyt te wercken den staet van oorloch. - De heer Bemmel seyde mij 'tgene
gepasseert is tuschen den Cleeffsche raeden en de Geldersen, dat se den 1
november souden bijeencomen. - Wij spracken lang van desen staetz regering, en
wass hij van mijn opinie, dat Hollandt dit landt soud te gronde helpen en dat door
haere hoochmoet, door de quaede regering, dat de pensionnarissen alless regeerden
en kosten door Spaensch gelt geleit worden, dat door één stadt alle resolutiën
souden kunnen opgeholden worden. - Spagniën soeckt Hollant geweldich te gelieven,
en mogen de Oostijnsche schepen haere wahren nu in Spagniën verkopen, hetwelck
voor desen noit heeft mogen geschiden, en heeft voor desen geen Nederlantz schip
in Oost-lendiën mogen komen, 'twelck Portugal sehr sal te kort doen. - Keiser had
gesecht, om den trafijc moet men mit den duivel ahnslaen. - Hij wass sehr tegen
het Engelsche Parlement en kost het niet goet vinden. - De heer van Brederod seyd
dat die van Dort 150 duisent gulden belooft sijn en drie heeren elck 25 mille gulden
ontfangen hebben, de rest staet noch te ontfangen, en Philippe le Roy 300 mille
gulden desen winter hier gespendeert. - Bemmel seit dat De Bruin een gau, habyl
man iss, die dit landt sal doorsnuffelen en soecken maer alless in disordre te
brenghen, 'twelck te beklaghen iss voor lyden die landt en kinder hebben, en als
Godt sijn kercke niet bewaert, soo iss dit landt verlooren door de quaede regering
van de regenten, [238] door Hollant, haere pensionnarissen en diegene die gelt
trecken en ambitieux sijn, en sijn die wel geluckich die wijff noch kinder hebben;
dahrom mach een eerlijck man wel toesien wat hij doet, wahr en wie hij traut. - Daer
kompt noch bij alle catolijcken in ons landt, die staut en machtich sijn in ons landt,
en als wij alle de soldaten wechdoen, soo heeft men te vresen, dat se haer
gelegentheit eens sullen wahrnehmen en soecken de regeringe om te setten, gelijck
de onse voor desen gedaen hebben. - Ick sach de heer André, die mij seyde van
een conincklijck present, van Philippe le Roy gepresenteert, voor het concluderen
der resolutie, doch afgeschlaegen. - Hij seyde oock van het vercopen van Lingen,
dattet niet gaen kost. - In de kerck geweest tot voorbereiding van het heilige
nachtmahl. - De heer Krack genacht gesecht. - Thuys gegeten, H.H. opgewacht en
mit haer gepraet. 23 september/3 october sondach het heilige nachtmahl ontfangen,
dess naedemiddachs weder in de kerck geweest. - Mit de heer Jongstal gepraet,
die mij verhaelde eenige reden wegens het process en meint de princess van
Hoensolder sal het gewinnen. - Hij seyde oock, dat hij had hooren lesen in haere
vergaedering dat prins Mauritz een octroy had gehadt om te testeren en te
substitueren, en sonder dat had hij het niet kunnen doen in Hollandt, en had S.H.
gesocht de substitutie teniet te doen, doch
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het wass hem geweigert geweest, en kan S.H. dat gemaecte niet tenietdoen, en
sal hij sien daer copie uyt te lichten tot mijn naericht, en soud de substitutie
plaetzhebben tot in de vierde graet. S.H. nu iss de tweede, sijn heer [239] vaeder
eerst en daernae hij nu de tweede; iss het soo, geeft het mij groot licht en
93
verseeckering wegens het gepasseerde aengaende het testament . - De
princess-royal camenier Lagarde soud haer koeckjess hebben ingegeven om geen
kinder te krigen, en iss daerom wechgedaen, gelijck H.H. meint. - Ick schreeff tehuys,
adt bij de heer Haeren en sach H.H. niet desen avondt.
24 september/4 october maendach quam de heer Huigens bij mij van Somerdijck,
doch sprack hem niet lang; hij meint dat den coninck wedrom kompt. - De
ambassadeur van Dennemarcken steurde ons, die wel drie uir bij mij bleef, sprack
van de religie gelijck wij, wegens het nachtmahl en vrije wil gelijck wij, doch had
andere wonderlijcke speculatiën. - Sprack van hare regering en liberteit, hoe
Christiaen de Twede om twe kersen wass wechgejaecht. - Ick adt bij den heer van
Brederod, had de loop en quam dien dach niet uyt. Jongstal seide mij het revijs
wass tot donderdach opgeschort, en meint de princess van Hoensolder sal het
gewinnen; hij meint copie te krigen van hetgene prins Mauritz tot octroy heeft gelicht,
en van prins Philips [Willem]; hij adt bij mij, seide mij dat S.H. sooveul schulden had,
ettelijcke miljoenen. - Ick sach H.H. niet, liet haer mijn excuse doen.
25 september/5 october dingsdach. Ick lach lang wegen mijn loop; de heer van
Brederod vertrocken.

[240]
Ick sach H.H.; sprack van haer pensioen. Ick adt bij de heer Jongstal, sach
d'ambassadrise van Dennemarcken, mevrau Somersdijck. - Adt thuys, ginck bij
H.H., pratede mit haer van d'ambassadeur van Dennemarcken. - De princess-royal
iss gekomen.
26/6 woensdach. Mijn loop duirt noch; de heer André gesien, gelesen; ick ginck
94
om elf uir bij den ambassadeur van Dennemarcken, die mij d'ordre gaff ; ick adt bij
hem, bleef daer tot ses uir, sach de heer Haeren, die mij van de lossheit der regering
sprack. - Ick sach H.H., die heel lustich en vrolijck wass, woud mij sien, of ick
droncken wass. 27/7 donderdach. Vechelsand bij mij geweest, den resident Brasset,
die de saecken van Vranckrijck woud voorstaen, doch mit schlecht fondement, van
Camerijck en Condé. - Ick ginck niet uyt, sach Haucourt en officiren. - Jongstal seyde
mij de heeren hadden drie pointen affgedaen en alle sestien eens geweest. - Hij sal
de substitutie sijn [zien] te krigen bij die van Hollandt of het ahnteickenen. - De heer
Vegchelsang adt bij mij. - Ick lass, ginck te vijf uir op 't hoff, pratede mit Beversweert
en Noortwijck, die seyde S.H. soud te Iselstein de verpachtinge laeten invoeren,
om de substitutie aff te krigen. - Ick sach de princess-royal. - H.H. pratede lang van
Tournhaut; ick sach S.H., die bij H.H. wass geweest. - D'ambassadeur van
Dennemarcken had de 300 mille rijxdalers geist ehr de ratificatie gekomen wass.
28/8 vridach in de kerck geweest. Capel bij mij geweest; ick wass bij den
ambassadeur van Dennemarcken, die mij van sijn fortuin seyde.
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Zie hiervóór 1644, noot 7, pagina [26].
Zie hiervóór 1649, noot 69, pagina [176].
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[241]
Ick adt bij Vosbergen; de princess van Hoensolder wonne haer process mit eenparige
[stemmen]. - Jongstal sal d'andere stucken oock krigen van die van Hollandt; die
van prins Philips [Willem] heb ick. - Mijn peerden geschickt nae Dieren. - Ick sach
H.H. nae den eeten, die quaet wass wegen het affdoen van het process en sprack
van de richters. - De Deensche saecken sijn geteyckent.
29 september/9 october saterdach heb ick Jongstal gesproocken, die mij seyde
hij sold sijn best noch doen om nae het octroy van substitutie te vragen; hij seyde
dat prins Philips [Willem] dispositie goedt wass en niet kost verandert worden van
prins Mauritz, dat men ghen octroy en behoeffde om van allodiaele goederen te
disponeren en dat men die fidecommis kost maecken tot allen tijden, maer niet van
leengoederen, die dat niet onderworpen sijn, N.B., 'twelck hij op prins Mauritz duide,
die sijn allodiaele goederen kost fidecommiss maecken, en kosten van prins
[Frederik] Hendrick niet verandert worden. - Ick wass bij Kelfken, die mij seyde dat
nu alles gereet wass, en meinde hij, men solde nu tot een einde komen oover het
werek van de Lymers, en heeft goede hoop tot de saeck en sal mij van alless
adverteren. - Ick adt thuys; Beringan wil mijn staet van mijn huys hebben, om sich
daernae te reguleren, opdat hij alless tot een goeden standt kan brengen wegens
mademoiselle Laforce, en sal hij mij haer staet oock schicken, opdat men van 't
accordt kan beginnen te spreecken, hauwelijckxvoorwaerden, douarie. Ick ginck
mit H.H. bij de ambassadrise van Spagniën [Madeleine d'Accoste]. - Ick sprack mit
H.H., die seer klaechde oover dese regering, dat S.H. alless verdorf wat sijn vaeder
mit moite had goedt gemaeckt, en wass niet goedt als men sich inbeelde, dat
yemantz yet toekompt van rechtswegen, meinde nae S.H. doot sold er gheen [242]
gouverneur meer wesen, hetwelcke ick oock geloof, en kunnen sie het soo bondt
niet maecken, off ick ben dahrtoe geprepareert en sie het tegemoet. - André seyde
mij ick stond wel bij Hollandt, doch ick trau die lyden niet. - Schonberg kloech oock
oover S.H. en wil wech, meint H.H. - Haulterive seyde om de regering te Uytrecht
te transporteren, om de Hollanders te quellen, 'twelck sotte propoosten sijn, en doen
die lyden qualijck dat se dat maer voorstellen en dat uytstroyen, want het S.H. quaet
sal doen, en of het van hem quaeme. - H.H. sprack heel disperaet en oft 't landt
verlooren; ick trooste haer.
30/10 sondach in de kerck geweest; Beversweert en Somerdijck staen in een
quaet blat bij die van Hollant, in prijckel om eens uyt de vergaederinge geworpen
te worden, omdat Somersdijcks vaeder bij prins Mauritz tijt is in de vergaedering
gekomen, Beversweert bij S.H. saliger, beyde tegens de nobelen haer danck. 95
Gisteren hebben de heeren Staeten geteyckent de tractaten mit Dennemarcken .
- Ick sach H.H. dess avontz, pratede lang mit haer, en iss desen avondt wedrom de
maent uyt, daer ick sijn
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Het defensief verbond en redemptietraktaat (afkoop van de Sonttol) met Denemarken werd
op zaterdag 9 oktober 1649 getekend. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 710-715:
‘Dit tractaet van redemptie is des avonts ten acht uyren ten huyse van den ambassadeur
geteeckent alleen by den heer van Gent van wegen Gelderlandt; by de heeren Boreel ende
Keyser van wegen Hollandt; ende by den heer Andrée van wegen Vrieslandt; Uytrecht ende
Stad ende Landen waren absent; Zeelandt ende Over-Yssel onghelast; maer de ambassadeur
contenteerde sich met die stuckwijse onderteeckeningh gaern, als wetende dat de penningen
van anticipatie souden komen uyt Hollandt, ende dat Hollandt sich wel soude doen volgen
van de andere. Niet te min is het met de ratificatie langsaem ghegaen’ (ibidem, 715).
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godtlijcke majesteit voor bedancke, wandt een geheelen maent voorspoet heb
gehadt, geluck en heil, wandt sijn godtlijcke mayesteit heeft mij gelaefft ahn mijn
siel, hebbende mij het heilige avontmael laeten [243] holden, wahrdoor op het nieuw
mit Godt versoent sie, doch ick heb leider gedaen als den hondt die weder tot sijn
uytspousel iss geloopen, gelijck den swijn die sich in den slijck wentelde, als hij
wass gewassen, gelijck den schlang die sijn fenijn wedrom ahnam, als hij gedroncken
had, wandt ick heb mij wedrom besudelt mit hoererij, ick [heb] mijn lichaem
ontheiliget, 'twelck een tempel dess heiligen geestes iss, waerdoor ick mijn belofte
niet heb geholden en Godt seer heftich vertoorndt, doch ick hoop sijn godtlijcke
mayesteit sal mij die vergeven hebben door het leetwesen en rauw die ick dahroover
gehadt heb, door die bedroeftheit die mij de knageging mijner contiëntie ahndeede,
wahrdoor ick mijn hert buichde, badt Godt om vergeveniss, die den armen
boedtveerdigen sondaer niet van sich sal gaen laeten ongetroost, alsoo dat ick
verseeckert ben dat mij die sonde iss vergeven; ick hoop de heer sal mij stercken
voortaen mit sijn geest, dat ick tegens de temptatien dess vleesch sal kunnen strijden,
tegens de duivel en de werelt; sterckt mij dahrin, heere Jesu Christi, geeft, heer,
wat ghij gebiedt, gebiedt wat ghij wildt, en ghij [244] sult niet tevergeeffs geboden
hebben, het sie alsoo, herre Jesu Christi. De heer heeft mij oock mijn gesontheit
gecontinueert, mijn ehr, mijn goedt en gesegent mit wijsheit en voorsichticheit; och
heer, wildt mij dahr mehr en mij in segenen, opdat in dese dangereuse, periculeuse
tijden ick voorsichticheit mach hebben, goeden en salutairen raedt, dat tot ehr van
u kerck, maintien van die en van'dt landt mach strecken, amen, amen.

[251]
October heeft 31 daeghen. - 1/11 october maendach wass ick bij monsieur
d'Armaveille en seyde hem, dat ick nae Kleef woud ghaen de courvorst en de
kourvorstin genacht te seggen, en gaff hem een brieff ahn monsieur Beringan wegen
den staet mijner goederen. - Ick sach S.H. en nam verloff van H.H. om affgescheit
te nehmen, en ginck te half elf op de waghen, quam te vier uir te Leyden, te vijff uir
dess morgens te Uytert.
2/12 dingsdach. Te Uytert huirde ick een waghen en quam dess avontz te
Aernhem, huirde twe karren en quam dess morgens om seuven uir te Emmeryck.
3/13 woensdach ginck ick om tien uir van Emmeryck, adt ahn het veer en quam
te twe uir te Cleef. Den courvorst tracteerde de stenden. Ick sach mevrau de
courvorstin. - Adt dess avontz mit de courvorst.
4/14 donderdach ginck ick om neghen uir mit de courvorstin in de kerck. - Adt op
't hoff en wass den geheelen naedemiddach mit haer te praeten van mademoiselle
Albertine, speulden dess avontz, en nam ick affgescheit van Haere Courvorstelijcke
Durchlauchten.
5/15 vrijdach ginck ick te seuven uir te peerdt sitten, adt dess middachs te
's-Herenberg, quam dess avontz te Dieren en reedt noch voort tot Beckbergen,
alwaer ick te elf uir quam.

[252]
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7/17 sondach hebben wie gejaecht, hadden quaet windich weeder, regenachtich,
en quam het wilt in 't moras, en kregen nietz; Somersdijck viel, reedt naer huys.
8/18 maendach mit de kleine honden gejaecht en gespeult; S.H. geslaepen.
9/19 dingsdach gejaecht, een hert gevangen; Somersdijck en ick volgden de jacht
alletijt door het bosch, en S.H. coupeerde om het bosch.
10/20 woensdach ginck S.H. 's morgentz van Beekbergen, quam te negen uir te
Dieren, ginck naer Deutekum, adt daer, quam te drie uir te Cleeff, sach den courvorst
en courvorstin, den courprins en voer te ses uir weder wech, quam te elf uir te
Dieren.
11/21 donderdach ginck S.H. om seuven uir van Dieren, quam te negen uir te
Bickbergen, doch de jaegers hadden gheen hert gevonden om te jaeghen, soo most
S.H. het opschorten tot morgen en jouch mit de kleine honden, vong een haes,
speulde dahrnae.
12/22 vrijdach jaechde S.H. een hert, 'twelck nae Elsbeet liep, doch vong het niet,
en bleeff ick alleen bij het hert. Welder wass dahr, Erentruiter. - S.H. ginck om tien
uir op de koetz, reedt den heelen nach, quam 's morgens te Uitert.
13/23 saterdach. Nam te Uitert peerden, liep mit relez tot Leyerdorp, ginck in de
koetz, quam te een uir in Den Haghe. Ick verklede mij, sach H.H., adt mit de
princessen. S.H. die quam oock naer den eeten bij H.H.

[261]
14/24 sonnendach in de kerck geweest tweemahl. - H.H. dess avontz gesien en
96
gepraet, mit S.H. gepraet tot half één .

[253]
97

Maendach 15/25 october 1649. - Aspn sprack oock disperaet, en van Byffie gehoort ,
daer ick oover verwondert ben, want dat dient niet gesecht, maer gedocht en gedaen,
en iss periculeux dat te seggen. Ick had geen opinie van Sommersdijck, Brederode,
Beversweert in sulcke gelegentheit; hebben te veul goetz. - Den jesuit van De Bruin
seyde, hadden sie gewost wat se nu weten, sie solden ehrder vrede hebben gemaect,
wandt door de vrede kompt onenicheit; door de onnenicheit sullen sie wel meester
worden, ergo gelucghe lyden, en hebben ons tijt, goedt en bloet wel aengewendt.
- Moedersbach beklaecht dit werck, heeft geen goed opinie daeraf, vreest dat het
werck en den quaeden raet van Dad, en de quaede menées, maxim[en],
levenswandel daer oorsaeck van sijn en vreest voor een quaet einde.
Dingsdach 16/26 october. - Mais que remède, patience où la force. Lequel le
mellieur où le plus seur. C'est ce qui fault bien peser et considérer, avant
qu'antreprandre. - Si suivez la patience, vous estes consumé à petit feu; il vous
otteront de jour à jour les forces et vous metteront en chemise et en estat de ne rien
pouvoir entreprandre, et comme cela vous et le 6 aultres provinces sont perduz,
mais demeurez et tenez vos biens en vies asseurées, comme je crois. - Si la force,
cela est dangereulx, et ne scay comment que l'antreprandre. [Si] le faictes avecques
le sceu des 6 provinces, cela est trop loin à chercher et ne peult demeurer secret,
96
97

De pagina's 253-260 vormen een katern dat later is toegevoegd. Enkele dagen komen twee
keer voor.
Aspn: Asperen?, Byffie: betekenis onduidelijk.
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séparez, dispercez et foibles; d'avant qu'assambler une petit corps pour entreprandre
quelque chose sur quelque ville où place d'importence, qui sont fortz, ils seront
advertis, et comme cela il ira en fumée, vous vous aurez broullé et randu criminel
et gatte touttes les affaires de vous, de vos amis et alliez; oultre cela ils ont l'Espagne
98
et A qui leur assisteront, des hommes, battaulx, l'argent, ils en ont en grande
abondance au bancs dans leurs villes, achepteront des soldats et débocheront les
vostres peult-este par leur argent, tellement que je suys bien ampêché que choisir
et résouldre, car quand on la commence, on y est dedans et s'a-t-on randu criminel,
et n'y est-il rien à espérer de ces gens que le fer et gibet et fault passer par la. - Si
l'on se pouvoit saisir Mad par ruse, vitesse, il seroit bon et assez, mais comant le
99
faire et entreprandre, par terre, battau, Tuy, Afrt, Damrot, Lirb et seroit assez et a
souhai[ter], mais comment y parvenir. Hic opus, hic labor. - N.B. Si l'on ne faict
bientost, ils lèveront des waertgelders et le mettront dans leur pla[ces] pour les
guarder et tesnir leurs bourgois en subjection et dessoubs leur gouvernementireng.
Het iss een swaere saeck, die wel nae te dencken en niet lachen weerdt iss, N.B.
100
en vrees dat desen dach een begin sal sijn van de disunie in 't jaer '49, gelijck 't
beginsel geweest van de Unie.

[254]
101

Sondach 14/24 october 1649. - ... gulden pensioen jaerlijckx geeft Bass. - Wordt
alle daech bedroogen van die hij goetz doet; alse het genooten hebben, veranderen
sie van discours in de vergaederinge, laeten sich ooverstemmen oft apsenteren
sich alheel, soodat men geen staet op die luyden kan maecken, K[eise]r, B[icke]r,
R[eu]l, R[u]y[sch], B[evere]n, Switen, Oetjens en andere hebben de olde strecken
in 't Hoff van H[olland], dat Pau aenhengelt, willen de soldaten en pris, 't huys
rouineren, alle 6 p[rovin]tiën en alleen de meester speulen, heur gouverneren en
102
gourmanderen naer haer believen en welgefallen. Walchen is 't wel, behoeft ouy
off non te schrieven, soo iss het goet en gedaen; beter gemaecte vrunden als
gevondene en oude ispt van voorverhaelde te despin, off door geplup of door het
103
for Tal , dat wel ooverleit moet worden, bedocht ende voorsichtich, off Liesfelt en
de huisen niet dienden vercoft, alletijt vast te stellen, niet trauwen, allein beter als
twe in sulcken kass en gelegentheit, 6 eens, doch iss te vresen geen standvasticheit
sullen hebben, den eenen heeft macht, gelt en iss staut, en dat gelt soud het eerste
sijn dat bij de 6 qualijck soud te vinden sijn, omdat het door sooveul hooffden en
handen moet gaen, en dat falleerende oft missende, wass het geheele werck gedaen;
soo sijn oock in alle provintiën quaetwillige, die het souden ranverseren, uyt haet
tegens andere heeren ingenomen, en iss beter niet aengevangen als qualijck
geindicht; dahromme moet men het niet onbedacht doen, eerst wel ooverleggen,
de swaricheiden wel bedencken, die voorbehauwen en dan in Godes naem
aenvangen, doch iss Spagniën en Englant te

98
99
100
101
102
103

A: Angleterre?
Mad, lees: Amsterdam; Tuy, lees: Utrecht; Afrt, lees: Amersfoort; Damrot, lees: Rotterdam;
Lirb, lees: Den Briel.
1579.
Onleesbaar, het laatste cijfer is een 0.
Gereconstrueerde namen. Walchen, lees: Walschen, Walen.
Zin met onduidelijke woorden.
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vresen, die sich mit die sullen voegen, daer ick gelooff dat sie sich op verlaeten en
aff verseeckert sijn. Mit Duytzlant, Sweden sich te voegen, iss niet te raden, doch
de noot breeckt wetten.
104
Maendach 15/25 october. - ... iss ongeluckich, wandt sie hebben sich qualijck
gestelt bij veul luyden van buyten en nu worden se van binnen gehaet, vervolcht,
gerouineert en geen heil noch retraict noch seeckerheit, waer sie komen off in
consideratie sijn.

[255]
Maendach den 15/25 october 1649. - De Unie naesijn en die op te slaen, die seit
dat het generaliteitzmilitie iss en niemantz in particulir die mach affschaffen van de
provintiën als mit kennis van den Raedt van Staet, off de Unie iss u[yt]. - De
Gecommitteerde Raeden dat tegemoet voeren en haer te versoecken dahrmede
op te holden, totdat [de] heeren Staeten van Hollandt bijeenkomen, opdat men haer
daer beter van informeert. - Dat exempel van Zelant, de retroacta nae te sien. - Dat
van Vrieslandt, mit kenniss van den Raedt van Staet twe compagniën affgeschaft,
105
die de Vriesen te veul betaelen .
Dingsdach 16/26 hebben de heeren Staeten van Hollant die resolutie genohmen
staetschewies, soo behoort het door de Gecommitteerde Raeden Haer
Hoochmogende bekendt sijn gemaeckt, gelijck alle resolutiën staetschewiese
genomen worden affgedaen; mischien solden de andere provintiën sich mit Hollandt
gevoecht hebben, maer volck te casseren op sijn eigen ban en boet, dat iss niet
gebruickelijck en tegens d'oude forme van regeren, gelijck Hollant voor desen tegens
Zelant sich getoont en ingestelt heeft door Beveren, Schaffert en de Vrisen gedaen
106
mit weten van den Raedt anno 1626 . Den Raedt van Staet heeft in alles de
resolutie voldaen van Haer Hoochmogende. - Seggen se, sie hebben last van haere
principaelen, soo kunnen se wel andere lasten noch [256] krigen van dien natuir,
die niet mit die regering overeen en komen; souden se die oock in het werck stellen,
soo sien dese landen in een ongeluckigen staet en heeft men die 80 jaeren wel
qualijck geamployeert en moet men op andere middelen dencken. - Dat wil Hollandt
op 't lest mit de waertgelders seggen. De steden dwingen S.H. het respect benemen,
elck regent in sijn stadt sijne tirannie stabilleren. - De Gecommitteerde Raden te
versoecken dit in te stellen, totdat Hollant vergadert iss, omdat men haer kan
bewiesen het ongelijck die de Staeten van Hollandt hebben.
Dingsdach 16/26 october 1649. - S.H. en den Raedt sijn boven geweest op het
werck van cassatie van Hollant, die persisteerden bij haere resolutie en kosten niet
doen tegens de resolutie van haere principalen, die onwettelijck iss gexecuteert,
omdat se niet iss geschiet mit gemain consent van de provintiën, die geen volck
kunnen
104
105

106

Onleesbaar woord.
Op 22 oktober 1649 besloten de Staten van Holland tegen het advies van de Raad van State
in de vreemde compagnieën te reduceren van 70 naar 50 man. Deze maatregel veroorzaakte
veel commotie. Zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 823-824.
Zeeland had in 1626 geprobeerd op eigen gezag compagnieën te ontslaan. De
Staten-Generaal verzette zich daartegen, beriep zich op een resolutie uit 1623, waarin bepaald
was dat geen enkele provincie op eigen gezag compagnieën mocht ontslaan, aangezien dat
in strijd was met de Unie. In 1626 vertrok er een bezending naar Zeeland namens de
Staten-Generaal onder leiding van Frederik Hendrik. Aitzema, Saken van staet en oorlogh,
II, 116.
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aennemen oft affdancken als mit gemein consent van alle provintiën, en heeft S.H.
en den Raedt Haer Hoochmogende voorgelesen het werck van Zelant en Vrieslant,
de Gecommitteerde Raeden versocht haer uytschrieven in te trecken en de
betaelinge te doen tot bijeenkomste van de Edelmogende Heeren Staeten van
Hollant oft anders sullen Haer Hoochmogende ahn de gouverneur, commandeurs
schrieven, dat se haer volck niet offdancken, en te vijff uir sullen de Gecommitteerde
Raeden andtwoordt ahn Haer Hoochmogende laten toekomen, en sal S.H. en den
Raedt in Haer Hoochmogende vergaedering te vijff uir compareren. - S.H. iss te vijff
uir in de vergadering van Haer Hoochmogende geweest mit den [Raad van State],
alwaer de Gecommitteerde Raeden persisteerden bij haere uytgewerckt werck en
de resolutie; dahrop nahmen de vijff provintiën, Groeningen apsent, neffens S.H.
en de Raedt resolutie, omdat hetgene bij de Gecommitteerde Raeden wass geschiet,
niet wass gedaen volgentz de gewoonte van de regering om de resolutiën eerst van
de provintiën in te brengen in Haer Hoochmogende vergaedering, maer die in 't
werck gestelt uyt cracht van de Staeten van Hollantz resolutie, dat de brieven ahn
de gouverneurs en comandeurs sullen voortgaen en capteins om haere compagniën
te holden volgentz de reductie, volgens de generale resolutie genomen den 30 julii
107
1648 in Haer Hoochmogende vergadering . N.B. 22, N.B. 33.

[257]
Dingsdach 16/26 october N.B. - Baes heeft ontfangen de electie van Dordt en sal
acht uyt 24 kiesen om de regering te bestellen, en die hebben 12 stemmen neffens
den ouden raedt, en sal Beveren onder komen en voor den tijt uytgeset. - En maeckt
staet op de edelen, Dort, Leyden, Rotterdam, Delft, Alckmar, Enckhuisen om sich
mit hem te voegen. - En iss de electie geschiet recht tegens Beveren, die voor sijn
108
tijt sal uytgeworpen worden ; H.H. seide aen S.H., graef Willem iss soo gecacheert,
hij wil niet seggen, maer alless hooren. S.H. meinde, ick had haer van Tibaut gesecht,
doch ick excuseerde mij daeraf, haer noch van 't eene noch van het ander niet geseit
te hebben, 'twelck S.H. gelooffde. Ick sach H.H. om half tien, was gantz niet wel,
doch passelijck gesint.

107
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Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 837-838: ‘De selve requesten wierden ghestelt in
handen van den Raedt, om te adviseren of de heeren van Hollandt wettelijcke redenen hadden,
of gefundeerd waren om privative buyten kennis ende ordre van de generale regeringe
soodanige aanschrijvinge te doen’. Op 25 oktober brachten zij een negatief advies uit aan de
Staten-Generaal. Holland bleef bij zijn standpunt. ‘Waer op de heer stadthouder ende Raet
van State haer geretireert hebbende in de vertreck-kamer, ende daer na weder in de
vergaderinge komende, hebben in gebracht haer advijs, bekleet met veele en diversche
pregnante redenen... dat de welgemelde heeren Staten van Hollandt souden behooren
versocht ende ghedisponeert te worden van te desisteren van soodanige privative reductie
buyten weten ende kennisse van de generaliteyt’. Maar Holland bleef bij zijn standpunt.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 844-845: ‘... ghelijck dan sijn Hoocheyt meer ende
meer sich onvemoegt droech tegen Hollandt; hebbende nu oock gekosen de mannen van
achten, een soorte van magistraet tot Dordrecht, tegen de inclinatie van de regeringe aldaer,
oock sonder communicatie van het hof; 't welck nochtans te voor altijdt placht te geschieden.
Een van de regeringe van Dordrecht hadde geseyt, dat men altans in vrede zijnde geen
stadthouder van nooden hadde; willende seggen datse haer selfs wel konden kiesen; ende
dat den souverain niet meer absent of in Spangien, maer hier in loco was, ende dat het ampt
van capiteyn generael alleen vereyscht wiert in tijdt van oorloch’.
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Woensdach 17/27 october 1649. - Bij den ambassadeur De Bruin geweest, mit hem
gepraet 1 uir. - In den Raedt van Staet geweest, en sijn de brieven aen de
gouverneurs, commandeurs, capteins afgegaen; de Gecommitteerde Raeden
quaemen in conferentie mit den Raedt, sochten dat sie wilden middelaers wesen
tuschen haer en Haer Hoochmogende, doch het iss dahrbij gebleven. - De heer
Haeren seyde mij, dat alle provintiën moeten op dit werck vergaederen, wat hierin
te doen en om een vasten staet van oorloch te maecken tot defensie van de lande
109
en om Hollant mit eenparicheit te bejegenen . - S.H. niet wel, H.H. oock, doch
gesien; de courprins van Brandemburch iss gestorven, 'twelck groote droefheit en
verslaegentheit sal causeren.
18/28 donderdach october. - Ick moet te negen uir in den Raedt wesen. In
Spagniën worden alle vergaderingen opgeteicken en de resolutie van een yeder in
't particulir opgeteyckent en wechgeleit, opdat men die alletijt kan vinden en lesen,
oft die tijden veranderden en dat men sich dahrvan kost dienen, offt die saecken
sich favorabel lieten aensien, want als de Spagniërs niet voort kunnen mit eenige
saecken, laeten sie die voor een tijtlanck leggen, maer als sich die tijt favorabel
toont, nehmen sij die voorige advisen te hulp en dienen sich daer heel wel af.
Cardinael De la Cueva, ambassadeur te Brussel van Spagniën, Brasset heeft mij
dat gesecht, dat Cueva's cabinet brandende, kreech hij alle sijne brieven te Madrid
weder, omdat die daer bewaert waeren, N.B. - Mateness seyde dat Hollant niet
docht te betaelen, totdat de provintiën mit haer gerekent hadden oover hetgene dat
se ooverbetaelt hadden in 't general; der sijn compagniën 18, andere 38 maenden
ten achteren, behalven de hoghe officiren, hetwelcke ettelijcke miljoenen beloopt.
- Het schient dat de Gecommitteerde Raeden vandaech geneicht waeren om de
bet[aling te doen].

[258]
Donderdach 18/28 ocotober. - Mit Bass gesproocken wegen de reductie, die niet
te lijden, door hulp van Haer Hoochmogende dat te beletten, doch als Hollant
alleffenwel voort wil, dan moet men 8 off negen vangen en wechbrengen te Lieroordt
of in Viaenen: Bicker, Ruisch, Keiser, Stellingwerf, Pau, Oetjens, Beveren, Swyten,
opdat als de hooffden wech sijn, dahr geen hart off beleit sie, en dat bij de goede
steden gevoecht, sal 't wel gaen, edelen, Dort, Leyden, Delft, Rotterdam, Alckmaer,
Enckhuisen, Haerlem N.B. Alle daech daerop te dencken, want der valt één nochal
wat in, en kan men het op één dach niet tegelijck bedencken. N.B. Als Vranckrijck
en Spagniën te veld, om geen secours te kunnen krigen van de laeste, N.B. - Texel
te fortificeren. 120 compagniën, behalven de goetwillige in de steden, die gecasseert
sijn geweest, can S.H. bijeen crigen. - D'ruiter in 't landt, voetvolck tuschen de steden
en dan te dwinghen volck te lichten, gelt te leenen en opnehmen, vrunden te
aenspreecken tot hulp, Vranckrijck, gelt te lichten op Orange, twe miljoenen in 't
landt, schepen te branden. - Haer Hoochmogende te klagen oover die gevangene,
in de steden te gaen, de gemeinte tegen haer op te maecken van verraderie en aen
Spagniën te leveren het lant, magistraet versetten all de arminianen, gelijck prins
Mauritz gedaen; het iss een werck als 1618, en dahrom mit beleit, courage,
voorsichticheit aengevangen, Sluys, Wilmstadt, Bergen sich te verseeckeren, Breda,
Den Bosch mit castelen te bewaeren.
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- S.H. schicken haer volck in de provintiën, om die op haer siede te brengen, daerop
dient gelet. - Bass gaet nae Amsterdam, om te sonderen sijn vrunden, en sijn wie
heel wel tzaemen. S.H. heeft wel iemantz nae Indiën geschickt, sonder dat het
iemantz weet, omdat den aenslach misluck wass, oock op de poort, sonder dat het
oit iss uytgekomen. - S.H. woud eens een Engels leger lichten van 12 mille man en
eens nae het Sweetsche leger gaen uyt disperatie van S.H. quaet tractement. - H.H.
gesien, sprack van haer testement, alle 5 kinder gelijck, S.H. het lant, de dochter
gelt en jouwelen, S.H. de groote peerlen en als sonder soon, weder ahn de dochters
te komen. - Lessal heeft 5 mille gulden jaers van de provintie te doop en nu 10 mille
van S.H., mademoiselle Mari twe, en die sal H.H. laeten oplopen mit d'interessen,
soodat in 16 jaer noch eens sooveul iss; H.H. weet noch niet dat de prins doot iss
van Brandenburch. Mademoiselle alles, 150 mille, S.H. 100 mille de doop, 70 mille
jouelen, 20 mille silver, 20 [mille] meubels, 400 mille voor haer part van Sevenbergen,
Tournholt, tzaemen 760 mille gulden op 't minste, behalven d'huisen. - Ick riedt S.H.
en de courvorstin niet te geven als een gedachteniss en het ander aen Lessal,
mademoiselle Henriet, Mari, omdat de ander twe wel waeren, hetwelck sie in
consideratie nam. H.H. seyde eens, de testamenten helpen niet, en yeder doet hoe
hij wil. N.B. Dat gaet tegens mij aen, N.B. Vrijdach 19/29 october. - H.H. gesien, die
mij seyde men most drie, vier van de belhamels depecheren, anders soud het niet
deugen en dat door disperate officiren, Engelsche, Fransche, Schotten; sie meint
oock het sal soo sacht niet afgaen, mahr dahr sal groote moite, swaericheit en
veranderinge wesen in vier, vijff jaer. - H.H. peerlen en jouwelen gesien, die schoon
sijn, en ettelijcke diamanten en pandantz; sie iss niet wel en weet noch niet dan den
courprins doot iss.

[259]
20/30 octobre saterdach. - H.H., S.H. gantz niet wel; aen de courvorstin geschreven.
110
- Lesal iss noch niet capabel trauwsibell om reden niet gehadt . - Meermans seyde
hij wolde dat hij mij kost kiesen etc. en stae wel in Hollandt. - H.H. gesien, wass
sehr bedroeft oover de courprins. Brieven van Beringan gekregen wegens die saeck
van mademoiselle Laforce. - De courvorstin een miscraem van een soon. - Ick
verliep mij wedrom in hoereri 16, doch had groote leetwesen en rauw dahrvan en
twiefelde niet, off het iss mij vergeven.
21/31 october sondach. - In de kerck geweest twemael, S.H., H.H. niet; H.H. wil
nae Wesel, om de courvorstin te sien, die heel kranck iss. - S.H. heeft noch geen
tijding van Dort, heeft verboden hem in vijf daegen niet te schrieven, omdat de
brieven niet souden worden opgevangen. - S.H. vreest dat op de vergaedering van
Hollant vreemde dingen sullen voorkomen van casseren, eerst het voetvolck, daernae
de ruyters, omdat die gheen steden bewaeren kunnen. - H.H. seide de particulire
die op interest leven, hebben het beter als wij. - Crofts, ambassadeur nae Polen,
iss hier gekomen. - H.H. veranderde en schortede haere reiss op tot dingsdach en
iss sehr bedroeft oover de doot van de courprins en dat de courvorstin een quaede
craem heeft gehadt.
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22 november/1 october maendach niemantz gesien, mijne saecken tot de reis
geprepareert. - Ick adt thuys; d'ambassadeur van Spagniën [Antoine Brun] quam
bij mij, bleef twe uir, prateden van de religie, 't nachtmahl, goede wercken. - Ick sach
Gentillot en een deel officiren, die hier quaemen, als den ambassadeur hier wass;
seide dat de coninck van Spagniën een vijftepart van de vloot heeft; de rest hoort
cooplyden toe. - Ick adt bij de heer Haeren, sach H.H., die vroech te bed ginck, om
te ses uir op de koetz te sijn.
23 october/2 november dingsdach iss H.H. te ses uir op de koetz gegaen, adt te
Podegraven, quam dess avontz tegens vermoeden te Uytert, sliep dahr, kreech
haer tijt. 24 october/3 november. H.H. ginck tot Rehnen, sliep dahr.
25/4 donderdach. H.H. ginck tot Dieren, adt te Arnhem.
26/[5] vrijdach quam te Deutekum, adt daer, dess avontz te Aenholt.

[260]
27 october/6 november saterdach om elf N.B. ginck H.H. op de koetz, en quam de
courvorst H.H. tegen een uir buyten Wesel, en quaemen te vier uir in de stadt; de
courvorstin swackjes.
28 october/7 november sondach mit de courvorst in de kerck. - Sach hoe de
stenden den handtschlach deden aen den courvorst en hoe die van Wesel
protesteerden en contreprotest van de stenden en Borxdorf. - Nae de middach
weder in de kerck, dess avontz mit de courvorst gegeten.
29/8 maendach om de stadt gewandelt en te Springelberch geweest, mit den
courvorst gespeult, gegeten. - H.H. nae den eeten opgewacht.
30/9 dingsdach heb ick geschreven, ginck te hooff, speulde mit den courvorst,
verloor 45 hondert gulden sonder revange. - H.H. gesien, gepraet.
31/10 woensdach. Ick woud nae Rijnberch, quam mijn nicht [Sophia Margaretha
van Nassau-Siegen] tegen, adt mit de vrau van Dona. - Ick speulde mit de courvorst.
- Sach de courvorstin. - En iss desen maent te Wesel uyt geweest, die niet sonder
soorge en moite iss geweest oover het werck van die Gecommitteerde Raeden haer
werck, dahr S.H. mit den Raedt mit Haer Hoochmogende heeft gebesoigneert, doch
iss die noch wel affgeloopen; ick woude dat die besoigne mit de heeren Staeten
van Hollandt soo wel en soo geluckelijck wilde affloopen, die ick sehr apprehendere
en vrese, dat het beginselen sullen sien van scheuring, troubelen, onderganck dess
lantz, wandt de Hollanders insolent sijn, staut en alless willen regeren, waerdoor
onenicheit tuschen de provintiën, in de provintiën selfs sal komen en dahrnae het
einde niet goet, waer onss Godt wil voor bewahren om sijn kerck wil en de vrome,
111
regeren de herten van de Hollanders, van de provintiën, van S.H., dat wij [261]
malckanderen N.B. principael mogen verstaen tot spot en spijt van Spagniën, die
anders niet soeckt als onss onderganck, rouijn en verderf; behout en bewahr ons,
Heer. - De Heer heeft mij gesegent mit gesontheit, dahr ick hem voor dancke, en
hoop mijne gelederen en lichaem dahrvoor tot sijn dienst en ehr te gebruycken,
besitten een onergerlijcke contiëntie beyde voor Godt en de menschen, tot mijner
salicheit, anderen tot een
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exempel, om die dahrdoor te gewinnen. - Een ongeluck heb ick in 't speulen gehadt,
dahr ick N.B. mij moet voor wachten, alsoock voor het drincken en hoereren, wandt
van driën compt niet goetz, N.B., ghij verliest u goedt, gesontheit en salicheit en ehr
dahrbij, soodat ghij door die drie sonden en fauten u heele welvaert in prijckel en
ten proye stelt; laet ick mij dahrvoor wachten, leeven geestelijck, dooden de wercken
dess vleesch, sijn bestendich tot den einde toe, leven heilich en godtsalich, [262]
kruisigen mijn vleesch, leeven voorsichtich, stichtelijck, dencken op den laesten
dach, als wij opstaen, dat wie niet weeten off wie te bedde gaen sullen, en als wie
te bedde gaen, off wie weder sullen opstaen, en soo sullen wij wel en gelucksalich
leven; laet wie niet achten off de werelt en de haere ons begecken, dat sal een
goedt teycken sijn, dat wij van haer sijn uytgegaen en van haer volck niet sijn, mahr
van Christi naevolgers. Och, dat wie doch van de oprechte wijnrancken Christi
wahren en niet wilde oolijffrancken, wandt die worden affgehauden en in 't vier
verbrandt; laet wie de vijff wiese maechden gelijck sijn, niet de vijff dwaese, laet wie
den enghen wech gaen en niet den wijden, laet wie den heere Jesum Christum
aendoen en sijne gerechticheit, en het ander sal ons geworden, amen, amen, het
sie alsoo, her Jesu Christ.

[287]
November 30 dagen. - 1/11 november donderdach in de kerck geweest. Mit den
courvorst op de jacht. - H.H. belastede mij wat ick doen soude bij De Bruin, bij
Wechelsand. - Ick adt bij Lavaiqueri, wel getracteert, speulde mit de courvorst. H.H. verseeckerde mij van haer genegentheit, affectie mit groote beleeftheit en
goede aengename woorden. - Ick nam affgescheit van H.H., courvorstin, courvorst.
Ick betaelde den courvorst mijn schult, die hem wel te pass quaemen om de
Oldenburgsche peerden en stalmeester.
2/12 vridach. Ick vertrock van Wesel om half acht, hebbende vier peerden
wechgedaen om te betaelen, quam dess avontz te Velp.
3/13 saterdach ginck ick te vijff uir van Aernem, quam dess avontz te acht uir bij
Utrecht.
4/14 dess sondachsmorgens om vijff uir te peerdt gaende sitten, quam te half
negen te Podegraff, alwaer ick de predicatie hoorde. Te één uir te Leyden, alwaer
wedrom predicatie hoorde, en te half vijff in Den Haghe, alwahr de avontpredicatie
hoorde.
5/15 maendach heb ick S.H. gesalueert, die mij seyde Beveren loopt perijckel om
gelicht te worden, en soud Berck in sijn plaetz komen. - Het Hoff [van Holland]
beklaecht sich, die van Dort sullen oock mischien klaeghen, dan sullen die mannen
van achten sich daertegen stellen. - Ick sach De Bruin, sprack hem van Tournhaudt,
hetwelcke hij seit vrie te sullen maecken van alless, contributie en inlegering bij den
ertzhertoch en de koninck en belooft groote dingen; [288] men sal sien, off hij woordt
112
sal holden, hij iss een groot viant van Rose en hebben alletijt questie gehadt . De princessen gesien. - Vrau Haeren, de heer Haeren.
6/16 november dingsdach gepurgeert, niet uyt geweest, van drie pillen dicwils
gegaen, wel twaelf stoelgangen. - De heer Buseroy seyde mij de vercoping van
Lingen iss aff,
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en sal S.H. daer geen geldt krigen; hij vreesde als had S.H. dat gelt, soo sold hij
nietz betaelen, 't gelt solde wechgaen, sien inkomen verminderde, en soude de last
blieven. - Ick sach Andla, speulde. L.N.B. seyde weder gehadt te hebben, doch
weiniger als voor desen.
7/17 november woensdach Verheiden gesproocken, de heer Haeren heb ick
gesien, sprack hem van Gemert. - Ick heb gereecken en bevonden 1670 te hebben
voor mijn reiss en soolang ick hier ben. - Ick adt alleen, sach niemantz, lass den
heelen naedemiddach en effeden mijne reeckening van Bickbergen en Wesel. - De
ambassadeur van Spagniën had wel vijffmahl hier om mij laeten nodigen te eeten.
Hij schoot de triomphie en maeckte vreuchdevuir oover het hauwelijck van sijnen
coninck mit dess keizers dochter.
8/18 november donderdach. Den ambassadeur liet mij nochmahls bidden. S.H.
vond goet dat ick er komen soude, omdat Haer Hoochmogende en hij der komen
souden. Ick had geseit ick wass adergelaeten en kost mij excuseren.

[289]
Viaenen sijn reeckening geslooten, en iss tegoet geweest de summa 12.400 gulden.
113
- Ick ginck mit S.H. bij den ambassadeur De Bruin eeten ; ick sadt voor de heeren
Staeten-General, omdat se als particulieren quaemen, en wahren vrolijck tot half
vijff, en soud alless wel geweest sijn, had de heer Haeren die rancontre niet gehadt.
- Wimmenum seyd dat Somersdijck al voor ettelijcke jahren in Engelandt hadt
gehoordt, dat se een republijcke maecken wilden, en wass koninck Jacob dahr
alletijt bang voor en heel blijde, als het Parlement gescheiden; nu, seyde hij, ben
ick blijde, dat ick weet datter maer één koninck iss in Engelandt, en hielt niet van
de 500 koninckjes. - Ick sach de heer Haeren, die sehr klaechde oover het affront
dat hem in dess ambassadeurs huys wass aengedaen. - Ick sach vrau Vosbergen.
- Ick kreech een brief van H.H. en S.H. - De ambassadeur wass van weinich discours.
- Ick ginck te bedde sonder eeten.
9/19 vrijdach. Ick had pijn in 't hooft, bleeff lang leggen, schreeff aen H.H. wedrom.
- De heer Haeren vraechde mij raedt, wat hij te doen. S.H. seyde gister, Buseroy
iss oorsaeck van de vrede, seggende, omdat die H.H. seyde het klein douarie dat
se had, soch sie door de vrede mehr bij Spagniën en persuadeerde S.H. saliger tot
de vrede, die heel schadelijck iss, en beclaechde het nu, doch het iss te laet. S.H.
gaff haer soo weinich, omdat H.H. alletijt soud van desen prins dependeren. Niemantz
gesien als heer Haeren, die noch mit sijn saeck van De Bruin iss verlegen. - Gelesen.
- Van Wou iss van Pau sijn volck, dependeert daervan, iss mit haer eens om S.H.
en de militie te rouineren en ons alle.

[290]
10/20 saterdach iss de heer Haeren weder bij mij geweest, die mij seyde hij wold
113
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dahrmit wachten totdat ick hem weder gesproocken heb. - De secretariss van den
ambassadeur quam bij mij, vertelde mij het wedervaeren; ick riet hem ten besten
den heer Haeren eenige excuse te laeten doen door hem off iemantz anders,
hetwelcke hij stracx deede en deedt groote submissie en excuse, mehr als een
ambassadeur behoort. - Ick sach Knuyt, die heel cyvijl en beleeft iss. - Ick ginck in
den Raedt. - Adt bij de heer Haeren, daer de heer Mornau wass, en quam dess
ambassadeurs secretariss wedrom bij den heer Haeren oover die questie, die ick
al socht te accommoderen. - Ick ginck bij de princessen, doch ick sach se niet,
omdat Albertine medecijn had genomen. - Ick ginck in de Commedie van de
Egiptienne. - Sprack mit Knuyt en ginck tehuys. 11/21 sondach mit S.H. in de kerck
geweest, bij de heer Gleser, die niet sach yetwes in de Staeten van Hollant te doen
wegens den staet van oorloch als door soeticheit, inductie en goede woorden; door
force en vond hij het niet goedt en niet practicabel. - Ick ginck weder in de kerck,
des avontz oock, 3 mael. - Sach Van der Mijlen, die oock seyde mit soeticheit most
het geschieden en inductie.

[291]
De heer ambassadeur en heer Haeren sullen in mijn huys beyde komen, om het
aff te doen in mijn presentie. - Hij wil moeder eens spreecken van mijn saecken,
vind dat beter als het ander. - Thuys gegeten.
12/22 november maendach iss de heer Haeren bij mij geweest en iss nu mit sijn
saeck verlegen, omdat den ambassadeur van Spagniën volgentz sijn belofte ahn
mij noch niet heeft laeten seggen om bij mij te komen om de heer Haeren satisfactie
te geven; ick vreesde al, hoe meer tijt datter voorbij liep, hoe mehr heeren den
ambassadeur sprack die van sijn vrunden sijn en tegens de heer Haeren gebeten,
dat den ambassadeur soud teruggegaen en sich retireren, gelijck gisteren geschiet,
dahr Huygens oorsaeck mit van iss. - Ick sach mijne reeckeningen, schreeff nae
Wesel, ginck in den Raedt, daer weinich mit ordre wordt gebesoigneert, dat het een
schande iss voor sulcke vergaederinge en voor sulcke deftige mannen, wahrdoor
sie oock haer respect, credijt en ehr, reputatie verliesen en van de Generale Staeten
en de Staeten van Hollandt weinich geacht sijn en alle daeghe minder worden door
haere sinistere streecken, lossheit van besoigneren en wat daeraen dependeert.
Gelooff Schaep heeft geen plaisir dahrin. - De heer Haeren quam wedrom bij mij,
iss mit sijn saeck verlegen, omdat den ambassadeur niet schickt, en weet niet wat
te doen. - Ick lass, sach de princessen; ick sach de coningin, die de Schotten niet
traut, iss heel tegens Argyl en de presbiteriaenen, hout het mit Montroos.

[292]
Ick heb de heeren van den Raedt te gast gebeden. - De vrau van Brederod heeft
een jonge soon gekregen.
13/23 november dingsdach heb ick de heer Haeren gesien, die mit sijn werck
verlegen iss, omdat den ambassadeur ahn mij niet en schickt, en gaet het nu gelijck
gevreest en hem gesecht heb. - Ick ontboodt den secretariss van den ambassadeur
en seyde hem, dat de heer Haeren verwondert wass dat den ambassadeur ahn mij
niet schickte om te effectueren 'tgene den secretariss ahn de heer Haeren gesecht
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had, maer wel bij rancontre dat te willen doen off bij het eeten bij mij off in dess
ambassadeurs huys. Woud hij ahn Haer Hoochmogende klaegen, soo soud hij sijn
verandtwoordingen in Haer Hoochmogende vergaedering doen. - Ick gelooff Huygens
heeft al dit gecauseert, wandt die quam sondach bij den ambassadeur, die sal hem
geseit hebben hij had niet alleen voldaen, maer te veul gedaen, die heeft van den
ambassadeur ontfangen 50 duysent gulden en moet noch andere vijfftich ontfangen,
ergo die iss sijn man. - Hij seyde om der Franscher wille en om den staet van
ambassadeur en kost hij het niet doen, oock behoort een ambassadeurshuys vrij
te sijn volgens het recht der volckeren. - Wij spraecken van Naples, en woud niet
bekennen dat de Spagniaertz 15.000 man hadden omgebracht, vernielt en vermoort.
- Ick ginck op 't hoff van S.H. - De heeren van den Raedt aeten bij mij, waeren vrolijck
en lustich tot seuven uir. - Ick ginck bij de heer Haeren, die ick seyde hetgene de
secretariss van den ambassadeur De Bruin mij gesecht had, 'twelck hem niet
aenstond, doch hij woud het daerbij laeten, omdat se in [293] Haer Hoochmogende
vergaedering niet eens souden sijn, en soud hij in 't beginsel al tevreden sijn geweest,
had den secretaris hem sulcke offres niet gedaen wegen sijn meester. - Ick ginck
nae huys te bed; vrau Vosbergen wass heel kranck.
14/24 november woensdach. De staet-general van Haerlem Loo iss een schipper
geweest; één van de committeerde raeden iss rector geweest, een ander een
brouwer. - Ick ginck in den Raedt, dahr het naer older gewoonte toeginck, loss werck.
- Ick adt thuys, sach niemantz, wass den heelen naedemiddach alleen, lass en ginck
vroech te bedde. Berendrecht seyde mij Beveren had alle stemmen gehadt,
seuvenenveertich; drie wahren absent geweest. Ick riedt hem Ruisch te seggen,
dat hij sachtjes soud gaen en gewinnen S.H. mit goetheit, besonder op dese
vergaedering, daer het lant, S.H. en elck in 't particulir sooveul aen gelegen wass.
Hij seyde mij sij soude het doen, en had De Wit en hij den pensionnariss Ruisch
dat al gesecht. Ick wenste het van herten, dat S.H. voorsichtich ginck, want hij doet
sich selfs, de militie en al die daeraen dependeren, te kort, want sij sullen soo een
resolutie nemen, die niet licht sal verandert worden, en dan sal het een schoone
revange ofte vangeance wesen op de Beveren. - Pau heeft hondertduisent gulden
's jaers, verteert geen tienduisent gulden dess jaers, ergo veul gewonnen.
15/25 november donderdach heb ick mit S.H. gegeten. - Nae den eeten mit hem
gepraet. Vond hem nu gantz modest tegens de Staeten van Hollandt, wil sijn [zien]
die resolutie desen winter noch te beletten van het affdancken der vijftich
compagniën.

[294]
Hij spreeckt niet mehr van harde middelen, wil de Staeten te gast hebben van
Hollant. - Ick riedt hem eenige steden te bidden om alle daech wat te kunnen
onderholden en tracteren en mit haer te spreecken, om de saeck te prepareren en
te gewinnen. - Hij wil Berendrecht niet spreecken, omdat hij geresolveert iss Beveren
te lichten; ick seyd hem, dat Ruisch moderaet soud gaen door 't beleit van
114
Berendrecht en De Wit op dese vergaedering, en hij apprehendeert het niet . - Hij
seide als Knuyt uyt sijn dienst wass, sie souden hem laeten bij de kop nemen,
confisqueren sijn goet
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en executeren hem off laeten hem in 't waeter werpen en alsdan voor een traiter
verklaeren. - Beverweert seit dat de Hollanders willen, naedat de vijftich compagniën
sijn afgedanckt, noch vijftich afdancken, hondert tezaemen, en de helft van de ruyteri,
en om daertoe te komen, soo betaelen sie veul compagniën te peerdt en te voet
qualijck en al de tractementen 18 en 30 maenden ten achteren, officiren 50 maenden.
- Joncker Willem gaet nae Brasiliën, sal Sint-Tomae gaen aentasten, daer gaut,
suycker en slaeven sijn, voor de [Westindische] Compagni. - S.H. seyde sie hebben
expres haer middelen laeten verloren gaen en verloopen, om excuse en redenen
te hebben van te casseren onder pretext van mesnage. - De princess-royal iss noch
niet swaer, hebbende haere [295] maendach gehadt. - Ick lass en schreeff ahn H.H.,
ginck niet uyt. - Badt de gecommitteerden raeden ten eeten. - S.H. had de edelen
bij sich vergaedert.
16/26 november vrijdach Marlot gesproocken. - In de kerck geweest. - In den
Raedt van Staet. - Ick tracteerde de heeren gecommitteerde raeden, en quaemen
der van elf heeren acht, Mateness, Catz, Kleef absent. - De secretariss [Herbert
van Beaumont] seyde mij wat Stricklandt in Hollandt had geproponeert, dat hij
meinde sie solden all wat sachtjes te werck gaen en haer soo haest noch niet voor
115
een republijcke erkennen . - 1 De Wit, 2 Duis van Voorhout, 3 Vandere, 4 Backer,
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5 De Graef, 6 Vaenandere, 7... , 8 secretaris Beaumont waeren vrolijck en bleven
tot half ses. - Ick ginck in de Comedie, sprack Haucourt van S.H. de heeren te
spreecken, de oude officiren te salueren, anders verliesst hij den eenen sowel als
den anderen.
17/27 saterdach heb ick den geheelen morgen tehuys geweest, ginck om elf uir
op 't hoff, sprack lang mit Pauw van het gepasseerde te Londen, doen de koninck
wiert gericht. - Ick badt Zulestein en een deel gasten tegens maendach. - Asperen
seyde mij, dat de Staeten van Hollant in Haer Hoochmogende vergaedering waeren
gegaen, om het werck van de gecommitteerde raeden te verdedigen en te priesen
mit sachte woorden; sie hebben de gecommitteerde raeden bedanckt [296] voor
hetgene dat se gedaen hebben wegens de reductie. - Asperen seyde dat Berendrecht
en Schaep recht tegens S.H. advijs in den Raedt gingen, 'twelck hij voor desen noit
gedaen heeft, en sijn dat de beginselen van het werck van Dort, en vreest S.H. sal
sich qualijck daerbij vinden en sal het noch beklaegen, want hij sal geweldige
rancontres krigen op dese vergaedering. - Ick adt thuys, sach de princessjes. - Den
ambassadeur quam bij mij, bleef tot seuven uir; ick seyde den koninck soud de
vreed wel houden ons leven lanck; hij verseeckerde het niet alleen nu, maer alletijt,
ick voechde hem dahrin. - Hij seyd, hoeveul profijt dit landt van den vrede had, dat
die 15 miljoen uyt de schepen wahren gelicht, eer die oyt in Spagniën wahren
gekomen en dat men de captein behoort te hangen. - Hij sprack van Cataloniën. Van de religie, dat se in Braband sooveul vrijicheit hadden als hier de papisten,
'twelck hem anders te verstaen gaff. - Hij
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klaechde, dat men hier alless ahn sich trock en hem geen recht noch satisfactie gaff
oft deedt. - Hij seid de koninck was soo benaut, dat hij most vrede hebben en had
hij geen vreede gemaect mit [297] dit landt, hij soud sijn dochter ahn de coninck
van Vranckrijck gegeven hebben oft den hertoch van Anjou. - Ick ginck bij de heer
Haeren, die heel verkaut wass, en de vrauw Vosbergen heel swack en kranck.
18/28 november sondach mit S.H. in de kerck geweest; hij seit dat Amsterdam
heel hart gaet, en wass quaet op Bicker, deet tegens belofte. - Hij sal dingsdach mit
den Raedt booven gaen bij Haer Hoochmogende. - Noortwijck seyde Wit had gesecht
als men haer noch wold tegemoetkomen, sie solden beter gaen voor S.H., doch
men most haer spreecken en verseeckeren van S.H. gunst. - Ruisch sal voorslaen,
dat S.H. de ampten mahr veertien dagen sal obholden, als de nomminatie gedaen
iss, oock dat S.H. in 't maecken der magistraeten mit mehrder communicatie sal
gaen mit den Raedt of 't Hoff Provinciael van Hollant, en sullen sie al doen wat sie
kunnen om S.H. te schocqueren. - S.H. sal sich te kort doen, de ses provintiën, de
militie en al sijn dieners en vrunden, sal de aude officiren oover boort werpen;
Hollandt sal doen wat hij willen, sluyten den buydel en laeten S.H. en den Raedt,
de Staeten-General wat discoureren. Sie doen het alreetz, laeten de officiren 50
maenden ten achteren, de compagniën te voet 30 maenden, de ruyters 18 maenden,
soodat op die maenir sie alle het volck kunnen casseren, en de officiren sijn oock
liever gecasseert als soo te [298] dienen, want sie nehmen gelt op, en dan eet haer
den interest heel op. S.H. moet mit eenige Hollantze heeren, mit enige uyt den Raedt
en uyt Haer Hoochmogende vergaedering confereren, om te sien off de militie niet
kan op één voet gebrocht worden en de Unie op het nieu vastgestelt, doch dat iss
delicaet, en weet niet off men het in twiefel behoort te trecken, en moet dahr wat
naerder op letten. - De olde officiren behoort S.H. te salveren en maecken het mit
de nieuwe soo men kan, en laeten de compagniën uytsterven, om niemantz
malcontent te maecken en te schocqueren en te verdrucken, soo solden de officiren
satisfactie krigen, de Hollanders, en alles sal wel wesen. - Ick wass in de kerck. Ick sach de heer Haeren, die noch verkaut wass. - Ick ginck tehuys en schreeff
brieven nae Vrieslant, Wesel en Vranckrijck en in dit boeck. - Van Wou beklaechde
sich tegens Veugling, dat S.H. de heren soo weinich sach en sprack, want tot tien
uir slaept hij, naedemiddachs op de jacht oft Comedie; als hij sich wat woud voegen
nae de humeuren, hij soud mit haer doen wat hij wilde; hij had geen sin in Spijck,
Musch, Boreel en Beverweert.

[299]
Ick stae noch wel bij hem, vind goet dat ick nae Vrieslant gae, seit al wat ick doe tot
dienst van S.H., iss om de princess Albertine; hij meint Hollandt sal geweldich
casseren, oft men moet haer mit fatzoen bejegenen, 'twelck nodich iss. - Ick adt
alleen, ginck te bed. Amsterdam wil sijn magistraetsbestelling aen sich holden; dat
sullen andere oock doen.
19/29 maendach november ben ick in den Raedt geweest; dess middach aeten
de elf heeren hier, wahren vrolijck tot negen uiren toe; mijn spiegel brack door
ongeluck. Schoonburch gaet nae Duytzlandt, iss mude ahn 't hoff.
20/30 november dingsdach dess morgens om negen uir in den Raedt geweest,
alwahr
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S.H. quam, en gingen in Haer Hoochmogende vergaedering, dahr Catz een propositie
deedt om die Gecommitteerde Raeden te verandtwoorden; de heer Berendrecht
sprack vanwegen den Raedt heel wel, en duirde de vergaedering oover twe uir, en
117
souden het Haer Grootmogende te pampier stellen, wahrop men soud delibreren .
Desen morgen om half twaelf storf Pyemoy, de soete vrauw Vosbergen, en het iss
jammer en schaede. - Ick adt thuys, reedt wandelen. - Ginck bij den heer Haeren
den rouw beklaeghen, dahr Mornau quam, die van de Seusche victorie sprack op
de Portugisen. - Van de regering van Hollandt, haere intentie ende [300] maximen,
die ten deele niet veul dochten, en meinde hij, als de ses provintiën eens waeren,
Hollandt soud wel anders spreecken. Ick seyde, ick sie geen raedt, wandt als sie
de buydel sluyten, soo sijn de soldaten genoech gelicentieert. - Berendrecht seyde,
sie willen alle de companiën in de frontiren hebben en, als er een tocht voorhanden
iss, dan strackx waertgelders lichten. Ick recommandeerde hem de oude colonels
en officiren; sie dencken niet op de papisten oft troubelen der gemeinte, gelijck te
Amsterdam voor desen en kortz te Dort. - S.H. seyde dat in Zelandt soude een
goede resolutie genomen worden; Middelburch had al geadviseert. - Boreel seyde
anno 1643 tegens Catz, ghij moet S.H. wat harder aenspreecken, oft hij sal het niet
doen. - Den Raedt behoort ten besten te spreecken om Haer Hoochmogende en
de Staeten van Hollandt eens te holden en in goede correspondentie, accomoderen
de Staeten-General mit de heeren colonels en die van Hollandt, dat die compagniën
op 70 en 50 coppen worden gebrocht in 't general.

[301]
21 november/1 december woensdach. Mijn volck en bagagie iss vertrocken nae
Vrieslandt. - In den Raedt geweest, doch dahr iss niet voorgefallen als generale
saecken. - Berendrecht seyde mij, dat de Staeten van Hollandt de resolutie van de
reductie der 27 compagniën, die sie betalen van de 50, hadden vastgestelt en in
Haer Hoochmogende vergaedering hadden gebracht, en meinde sie solden noch
wieder gaen. - Ick adt thuys, bleeff dahr tot vijff uir, sach mijne reeckeningen en
lass. - Ick ginck bij de vrau van Somersdijck praeten en bij de heer Haeren, die heel
swack iss en bedroeft.
22/2 donderdach ginck ick bij den heer Raetzfelt, die mij sprack van het werck
van Dort, hetwelcke groote haet tegens S.H. maeckt in alle de steden van Hollant,
die door reflexie dahrop sien, en iss ten deele oorsaeck, dat Hollandt soo hardt
tegens de militie gaet. - Hij seyde H.H. had gesecht men mocht wel toesien, dat
men de militie niet te sehr terchde, want sie wahren sterck en considerabel, en dat
praeten deedt oock gheen goedt. - Oock dat de Hollanders begosten te seggen, de
prins heeft noch geen instructie, en wie sullen hem wel een maecken, als het ons
goedtdunckt, en sprack oock van de electie binnen de 14 daegen nae de nominatie,
alsoock wegens de communicatie dess Hoff.

[302]
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tot ehr, reputatie, profijt en dienst van het landt mit uytsterven oft een equivalent te
vinden, hetwelcke mij dunckt dat redelijck iss, want 80 jahren dienst, wahrdoor se
haest ingesetenen sijn, hier getogen en geboren, getraut, beerft, in summa soo
heele vreemde niet, haer bloet soo merckelijck gestort, haere vrunden verloren in
't 's lantz dienst, een broeder oft neeff, en den last dess heelen oorlochs gedragen,
soodat het een ondanckbahrheit soud sijn, tegens de christelijcke liefde, redelijckheit,
eerbahrheit, dat lydens die sooveul om het landt gemeriteert hebben mit soo weinich
gagie, soud in de winter verstooten en wechjaeghen en dat uyt haet, jalousie van
ettelijcke, weinige, qualijck geaffectionneerde lyden, en gelooff dat meer vreembde
van qualiteit hier gebleven sijn als Neerlanders geduirende den oorloch, want sonder
de onse te verachten, sie hebben in alle belegeringen al wel gedient, soodat mij
dunckt het een groote injustici soud wesen, en hoop de Heer sal het anders versien
tot dienst, ehr en profijt van 't landt.

[303]
En wass Raetzfelt van mijne meinung, mahr wat raedt als sie de buidel sluyten. Ick
en weet er geene; men moet daerop dencken. - Ick ginck bij Huygens, die mij seyde
dat Spinola, die boot ahn Famars een milon om hem Bergen te geven, alwahr die
drie natiën heel wel gedaen hebben. Ick ginck op 't hoff, alwahr Cirpatrix wass, die
heel disperaet sprack op Hollandt, 'twelck hem affriet en seyde, men moet het niet
seggen, in 't werck stellen; het praeten doet die ehrlijcke luyden veul quaetz, en
gelooff die pensionnarissen die sijn al veul oorsaeck van sulck uytstroisel. - Ick sach
S.H., die ick van het equivalent sprack der vijftich compagniën, en seyde hij had
soo een equivalent te papier gestelt, en woude het doch niet helpen, en wolden
allen ahn de natiën, om sijn ehr en credijt te breecken, hetwelcke een opyniatriteit
iss; het equivalent wass om 7 off 8 compagniën te peerdt vacant aff te dancken,
noch tien peerden oover al de ruyteri, eenige soldaten van de compagniën aff te
dancken. - Ick deedt daerbij het uytsterven der compagniën, van drie één te maecken
mitdertijt tot mehrder profijt in 't toekomende, doch hadt hij daer geen sinne in, meine
alleffenwel het soude veul helpen en goetz doen.
- S .H. seyde, al dat voorstellen verwerpen se en hebben woensdachavontz een
resolutie genomen om 105 compagniën van de natien aff te dancken en de helft
118
van de ruiteri , [304] soodat mittertijt dit landt ontbloot sal sijn van volck, want 300
compagniën op 50 coppen 15.000 man maecken, en door de quaede betaling en
door het misbruick sult gij maer 12 off 11 duisent man in dienst hauden en 12 hondert
peerden, soodat dit landt sich tot een proy sal stellen van Spagniën off wie het wil
ahntasten. - Dahrom moet men toesien en spreecken se in en laten haer haeren
quaeden wil niet volgen, wandt sie willen S.H. eerst ahn mit de natiën en dahrnae
de andere provintiën, die sie meinen dat ahn S.H. en de provintiën sich solden
houden en sich teghen haer banderen, als sie de meester wilden speulen. - Godt
geve S.H. wijsheit en de provintiën, opdat men mit dit groot quaet mach voorkomen,
het landt en de religie bewahren, dahr heurt arbeit, moite, voorsichticheit en
complaisance toe. - Ick adt op 't hoff. - Sprack mit Goedthals,
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die mij oock seyde dat het mahr sommige wahren die de goeden soo verleiden, die
niet wisten wahr het ahn vast wass, maer lieten sich door het woort van mesnage
bedrigen door de pensionnarissen, dahr armyniaenen onder sijn, die voor desen
deruyt wahren gestelt en bij S.H. weder daerin gekomen en soecken sich te
revangeren [305] ahn S.H., de religie en ahn de natiën; de Heer behoede en bewahre
sijn kerck. - Hoe iss dit voor te komen. Mit eenicheit der 6 provintiën, mit conferentiën,
mit reden voor te brengen de redelijckheit, billicheit, danckbahrheit en christelijke
lijfde [liefde]; als dat niet helpen wil, soo weet ick geen raedt, alle gelijck afscheit te
nehmen off uno ictu. - Op één jahr kan het lant niet uyt de schult raecken, en off de
hoge officiren oover het gehele landt 100 duisent gulden oft twehondertduisent
gulden kosten, wat kan dat wesen. In drie, vier jahr hebt ghij het weder en ghij behout
u ehr, credit en reputatie. - Ick sach Vosbergen, Craft, de princessen, de coningin,
heer Haeren, adt thuys en schreeff nae Wesel.
23 november/3 december vridach in de kerck geweest. - De ondanckbahrheit iss
haetelijck voor Godt, en sal die straffen; de Venetiaenen, omdat se de soldaten
qualijck tracteren, kunnen gheen volck krigen. Alle soldaten sijn oock niet gelijck,
en kan het gelt geene soldaten maecken, wel volck bijbrengen. S.H. verliest sijn
credijt door dissoluyt leven en quaede betaling onder het volck.

[306]
Ick sprack Schaep, die oock van het advys wass, dat men de natiën niet behoort te
schockeren, mahr mit soeticheit affschaffen, opdat het landt in credit, respect en
goeden naeme blieft, en in 't particulier spraecken se all soo. - Die man van Haerlem
sprack oock soo; Van der Hoeven die sprack oock heel cyvijl, doch alse weder
bijeen sijn, dan doen se het heel anders en bedecken het al mit de tytul van mesnage.
- Ick wass in den Raedt van Staet. - Haerlem verarmpt, Leiden oock, en lyden wel
bestelt moet men nu onderholden door slapheit der nering. - Goedthals adt bij mij,
die mij seyde dat alle de leeden eens wahren om de natiën aff te dancken, en hij
119
wost niet hoe men het soude beletten. - Hij prees het werck van Dort oock niet . Haerlem, Leyden wahren oock niet wel; Rotterdam volchde d'andere, en wasser
een generale genegentheit om te mesnageren. - Hij seyde sij wahren bliede, dat
S.H. soo ten achteren wass, en willen hem niet geven. - De Staeten van Hollandt
sijn in groot getal bij S.H. geweest, doch weet niet wat se hebben uytgericht, 19 in
't getal, alle de steden, en wahren wel een uir bij S.H. - Men seit als een gouverneur
sterft, sal der wehr een burgemeester oft staet in de plaetz gestelt worden, om de
stadt te bewaeren, in summa het moet alleen [307] oover S.H. en de militie gaen,
die haer jeucht en bloet hebben hier opgestelt voor de vrijheit van het landt en religie,
polici, justici. - Bij de heer Haeren geweest, die heel quaelijck iss.
24 november/4 december saeterdach mijn reeckening gemaeckt. Op 't hoff
geweest, mit Cirpatrix gesproocken, hem geraeden alle officiren te seggen stil te
sijn en mit malkander te spreecken. - Mit de heeren Mornau en Iselmuyden
gesproocken, die heel goet sijn voor de natiën en mit fatzoen spreecken en gaen
willen tot dienst van 'dt landt, d'ehr en mesnage. - Alleen gegeten. Eldersich seyde
mij, dat hij te Dort bij Beveren
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was geweest, doch hij had geen woordt geholden; hij vind het werck niet goedt van
Dort, doch het iss te laet. - Nae de middach gelesen, bij Gleser geweest en gepraet,
die geen sinne hadt, dat de servicen wierden afgeschaft en kost het niet approberen.
- Vond oock niet goedt datgene Hollandt doen wil, en meinde als Hollandt niet te
bewegen iss, dan behoorden de colonels tegelijck yet in te geven van gemainteneert
te worden oft alle tegelijck gelicenttieert en op een vriën bodem gebrocht, en souden
dan haere betaeling soucken, oft een heere; het geweer heurt haer toe. - N.B. dat
de militie gewaeckt, gebraeckt heeft, alle jahr haer leven gewaecht, haer goet
verdorven en verteert ende gequetz geworden, daer sie in rust hebben geleeft, haer
coopmanschap [308] gedreven, groote profijten gehadt en haere renten laeten
oploopen, in weelde geleeft, dahr wij kaude en hitte, moite en arbeit hebben gehadt,
en nu dat se door den segen Godess en de wapenen tot een goeden vrede sijn
gekomen, soo willen se de natiën en militie, die daer meest oorsaeck van sijn, in
plaetz van recompensie oft danck, tracteren oft se schelmen wahren en verraeders
en het landt niet trauwelijck gedient hadden, jagen se in den winter wech, een
grouwelijcke en ongehoorde saeck, die ick hoop Godt sal beletten en voorkomen,
kleine gagie, sonder profijt, het daegelijckse broot qualijck dahroff te hebben en nu
verleint, veroudt, verarmt, bij alle werelt gehaet, wechgejaecht te worden. - Te
considereren wat alle voor vianden, Spagniën, Vranckrijck, Sweden, Dennemarck,
Englant, en nu haere getrauste vrunden en dinaers te outrageren en qualijck te
tracteren, het iss ongehoort. - De winter oover te gewinnen, opdat het somer sie,
de Spaenschen en Francen te velde; oock sien de schepen meest uyt, [309] opdat
se ghen hulp kunnen krigen. - Te bedencken niet te doen aen yemantz wat men
niet begeerde dat sich selfs geschach. - Asperen iss mit het werck verlegen, weet
niet daervan te oordelen als de ruine en verlies van het landt aen Spagniën oft
slaeven van sommige lyden in Hollandt, Amsterdam en andere, die cabael maecken,
en iss heel daeroover ontstelt en bedroeft. - Amsterdam, Den Briel, Rotterdam, doch
het iss te dangereulx en twiefelachtich, het mach en kan niet missen; Somersdijck
meint hij soud het oock wagen en veul eerlijck lyden yet en dat gewiss, niet te veul
tegelijck. - Ick adt alleen, schreef.
25 november/5 december sondach mit S.H. in de kerck geweest; hij seyde sie
hadden bij hem geweest, negentien leeden, doch hadden maer van de helft van de
ruyteri gesproocken en versocht dat S.H. op haer sijde wilde wesen om de provintiën
daertoe te persuaederen, oock dat se geen conferentie meer willen hebben mit de
provintiën, maer holden het voor eene vaste genomene resolutie. - Bicker heeft
tegens S.H. gesecht, weest op ons sijde, wij sullen alle de provintiën winnen en
geven u goltz genoech daertoe, doch hij traut dien boef niet, [310] wandt hij soud
S.H. wel angageren en als 't aengevangen wass, soude hij het selfs seggen, dat
het S.H. dessin wass, en maecken hem tot een verrader oft criminel ahn de
provintiën, oft al deedt hij het, soo solden sie hem daernae den hals breecken en
wechjaegen, als het geluckt wass. S.H. iss wel wieser, al te goedt patriot. - Ick adt
bij S.H., pratede lang mit hem. - Ick ginck in de kerck, pratede lang mit Wimmenum,
die meint dat het bij Hollandt niet te stutten iss; sie sullen dermit deur willen, het gae
hoe het gae, en iss Dort, Amsterdam, het Noorderquartir heel heevich daerin, en
weet hij geen raedt, vreest voor een groot
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ongeluck dat dahruyt onstaen sal; hij dorst niet seggen wat middel bij de handt te
nehmen wass, doch verstond hem wel, hij meind de Fransche, Engelsche, Schotten,
souden yetwess bij der handt nehmen. - Hij vertelde mij, hoe het quam dat hij soo
qualijck bij Hollandt stonde om S.H. wil; hij klaechde, dat de prins niemantz sprack
en dat men hem niet te spreecken kost krigen. S.H. saliger sach men alletijt als men
woud, wass cyvijl, affabel en courtois. - Mornau klaechde oover Knuyt, sijn valscheit,
leugenachticheit en dat hij alle de chargiën voor gelt verkoft had, doe hij regeerde
in Zelant, had hem bedrogen [311] en mehr anderen, meinde sie sullen hem ahn
het lijff en goedt komen, kosten se hem maer bewiesen gelt genoten te hebben van
Spagniën. - Ick adt tehuys en schreeff heel laet.
26 november/6 december maendach heb ick het huys van den Vieversberch
gesien, hetwelcke mij heel wel aenstaet, wil daer ghaen wohnen en verkopen de
huysen in de Pooten en heb Casembroot dahr all last van gegeven, om hem gantz
te betalen. - Ick ginck naer Delft, sach Goedthals. Adt bij hem, en wass hij lustich;
hij seide mij, dat Pau had de regering verlooren, omdat hij sijn kinder alle buyten de
stadt hielp en niet in de stadt, oock door de jalousie tuschen hem en een ander; soo
quaemen de Bickers derin, winnende door haere onenichheit en de Pauwen
verliesende twe, drie van haere vrunden, die Bicker aenwijssen; soo heeft hij de
regering ahn de handt gekregen. Der iss noch een stercke parthie tegens Bicker.
Een docter, Tulck [312] heett, en setten sich dapper tegens Bicker, doch hij iss geen
burgemeester, alleen schepen en vroetzman. - S.H. kan Hollandt niet licht winnen,
wandt al beneficeert hij die lyden, alse het wech hebben, soo vragen se der niet
nae, Bicker, Ruisch, Keiser, Stellingwerf, Reul, soodat ick niet weet hoe hij het
maecken sal; hij kan noit goedt doen, niet winnen en mit hardichheit noch weiniger;
hij moet se mehr sien, spreecken, eeten mit haer en caresseren se, soo sal het wel
wesen, betaelen sijn schulden, leeven wel, 'twelck de gemainte sehr in 't ooch heeft.
- Goethals vreest voor een quaet einde door dese regeerders, omdat het arminiaenen
sijn en vianden van de religie en 't vaderlant en die het daermit hauden. - Moeder
iss oorsaeck van de vrede, hetwelcke niet dooch en hem niet aenstaet. - Goethals
iss gauw in de steden, verstaet all haer cuperiën ooveral en dat door de predicanten;
hij meint als S.H. op de saek let en wel betaelt, de gemeinte iss wel en de predicanten
oock; [313] hij meindt het sal wel gaen, en wass hij heel goet voor het landt en de
prins; ick moet hem altemitz schrieven, om te sien hoe het sal gaen in de steden
en regeringe van Hollant. - Ick ginck bij de heer Haeren, die heel swack wass. - Adt
alleen.
Dingsdach den 27 november/7 december wierdt ick seer gequelt van sollicitanten
oover de compagnie van captein Hoen, die deerlijck vermoort iss, en weet men niet
wahrom of wie het gedaen. - Ick ginck in den Raedt, adt thuys. - Sach de heer
Haeren, die al swacker wordt, loop prijckel. - Ick adt alleen, sach den ambassadeur
van Spagniën, nam affscheit van hem; wie spraken van generale dingen, wat
differentie dahr wass tuschen oude en nieuwe soldaten en als wij de natiën wech
deeden, soo deden wie onss beste volck wech, gaeven onss tot een proy voor een
yeder die onss wil aentasten, als het hem gevalt. Ick sach de princessjes, en wass
Lessal heel soet en fray. - Ick ginck lang bij S.H., die mij drie equivalenten liet sien
om de vijfftigen te salveren,
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en hoop hij dat Hollandt noch in conferentie sal komen mit de provintiën ; hij schrieft
veul en gaet voorsichtich. - Hij liet mij oock sien het inkomen en uytgaeff van Hollant,
die 120 duisent gulden te kort komen, doch [314] bij naeder examen iss het 15 tonne
gautz, alse noch lasten dahrbij voegen; hij wil mij die geven. - Hij wass heel wel
tevreden; leiden de saeck nog eens oover en vonden dat men het desen winter
most opholden tot den somer, omdat alless dan te veld wass, Spagniën, en dan op
eenmahl aengevangen; hij heeft goede brieven uyt Vranckrijck van de coningin door
de cardinael van asseurantie en affectie, van hulp van volck en gelt, 2 miljoen en
op Orange sooveul gelicht, en stelt hij alless te pampier, wat te doen en nodich iss
op die tijt, Rosa uyt Lutzemburch te hulp, 200 compagniën, Bergen, Bosch, Breda.
- Keiser wil de Unie breecken, hetwelcke heel quaet iss en te beklaegen, wandt soo
iss het landt verlooren. - S.H. 13 of 14 en ick alle uno ictu, J. gouverneur in Den
Haeghe, omdat alle het puick daerbij wass, point de folie à demy, best 70, 80 als 5
of 6 m. Bicker seid, kompt bij onss, wie sullen se wel gewinnen; wie sullen u gelt en
volck geven, en seyde hij dat om S.H. uyt te hooren en hem dan aen de provintiën
te aenklagen van verraedt, een groot schelmstuck. - Het kompt te Amsterdam maer
op een stem of twe aen als die hooffden wech, iss docter Tulck meester van de
stadt, die goet iss. - Hollandt moet 6 miljoen interest geven en drie voor den staet
van oorloch, doch sie beneficeren haere middelen niet noch verpachting en dat om
haere gemeinten te gratificeren, die te gewinnen en te trecken en cuipen daermede.

[315]
Polman sal captein worden, Ziel lieutenant-general van d'artillerie. Veul afgedanckte
soldaten in de guarnisoenen, die wercken off bedelen, van de natiën, die mede
sullen gaen en geamployeert worden. - Ick sprack hem van het request; vindt het
ten deele goet, doch niet om afgescheit te spreecken. - Twe officiren hebben gesecht,
casseren se mij, soo moet ick van honger sterven, soo sal ick één van de heren
mitnemen; ick wil liever hangen als van honger vergaen, doch soolang ick in dienst
blieff, sal ick haer trau dienen. - S.H. begint oock van uytsterven te spreecken,
'twelck mij wel behaecht. - 't Parlement heeft een seer spitzfindigen brief geschreven
aen die van Zelandt mit versoecken en dreigen op 't lest; S.H. meint sie sullen soo
aen alle provintiën schrieven. - S.H. klaecht seer oover Ruil, die goet wass, iss
verandert. Stellingwerf dreicht se, als ghij soo voor de prins gaet, sal ick seggen dat
ghij het om het ampt doet, en dan gaen se eens soo slim, en alsdan soo confirmeren
sich de steden mit haer. - Schaffer meinde Somerdijck te oordelen in plaetz van
Barnevelt, en mosten eenige mit dreigen daertoe krigen en mit den dronck. - Prins
Mauritz had alletijt 2 ad 3 officiren en gedeguiseerde soldaten in de steden tot sijn
dienst in tijt van noot. - Alle de soldaten en officiren wilden een half jaer voorgeefs
dienen en voor niet in 't jaer 1618 bij prins Mauritz tijt in de questie van Barnevelt
en de armyniaenen.

[317]
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Op 8 december 1649 besloot Holland de voorstellen van de prins niet aan te nemen, de
andere provincies deden geen uitspraak, zij waren ongelast. Wijnne, ed., Geschillen afdanking
krijgsvolk, xxviii.

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

28 november/8 december woensdach heb ick den president Hagha gesien; sprack
om de compani voor sijn neeff. - Ick sach Tegneus, die mij seyde hoe dat het
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soo grof toeginck mit die van de religie in de Meyeri; sij quetsten die in onse kerck
quaemen, sloegen de predicantenvrauwen, hadden in dess predicantz kaemer
geschoten, en had hij op sijn stoel geseten, soo had den predicant doot geweest;
den koster, omdat hij niet wolde luyen, hebben sie geweldich gequetz en slaen
billjetten aen, die in de kerck gaet, diens huys sal branden, hebben koorn op het
velt gebrandt, in summa sie maecken het soo groff, dat het niet te lijden iss, en als
der niet in versien wordt, sal de religie dahr noit gegrondet worden; die van Hollandt
hebben vijff steden dahrtoe gestelt en twe uyt het Hoff, om daeroover te resolveren.
- Ick ginck bij Somerdijck en sprack strackx van dit werck; seyde had gisteren lang
bij S.H. geweest, die mij niet recht traude, omdat ick niet sprack; ick seyde, ick sal
niet spreecken, maer doen, en seid hem mijne meinung; hij wass meest van [318]
mijne opinie, doch woud soo hart niet gaen, sprack maer van op te hauden, te
verseeckeren, vangen; ick ginck wijder en woud seeckerder gaen en alless op één
tijt, dat en het volck soldaten marcheren, en wahren wie anders heel wel eens, het
wel te ooverleggen en dan mit courage uyt te voeren; hij had goede moet tot
Amsterdam en meinde de gemeinte solde voor den baes wesen in soo een vall,
dan iss het gewonnen; hij vreesde mahr één dinck, dat als het aengevangen iss,
dat den baes soud verflauwen, het werck moede worden en, als 't niet strackx en
geluckte, soud sich soucken te accorderen en accomoderen oft moeder solde hem
van resolutie doen veranderen. - Hij woud alles dahrbij opsetten, sijn lijff, goedt en
bloet en dat van sijne vrunden, die veul op het cantoir hadden, hij, sijn moeder
[Petronella Borre], die van Nassaw 400 duysent gulden. - L'interes de la maison de
ville te Paris iss sooveul als op 't cantoir gelt te hebben in Hollandt, en worden de
renten dahr betaelt.
- Hij seyde dat ick most die saeck genegen sijn om mijn interest, wandt S.H. kreech
geen kinder, en alless soud op mij komen; bleeff het sooals het nu iss, soo kost ick
gedencken wat hoop [319] ick had, wandt sie solden gheen gouverneur nehmen
off hem geen gesach laeten. Ick seyde hem als het niet beterden, solden sie
repressalies gebruicken op hem wegen Barnevelt, en soo concludeerden wie, het
most mit ernst, couragie aengevangen worden en uytgevoert, wandt geluckte het
niet, soo mosten wie te lande uyt oft den kop dahr laeten. - Hij seyde, 't is hetselfde
121
werck van anno 1616 , doch sie hebben het plausibelste werck voor door de
mesnage, daer se de gemeinte mit gewinnen, wandt sie willen S.H. en de andere
provintiën dwingen en te gronde brengen. - Prins Mauritz had sich kunnen souverain
maecken, doch hij wilde niet uyt oorsaeck dat hem Bernevelt het had verweten,
oock omdat hij al te grooten diener van 't landt iss. Prins Wilhelm had het eer hij
storf, doch die van Amsterdam hielden 't alleen op, omdat se het qualijck geschreven
hadden, en ondertuschen wierdt prins Wilhelm vermoordt door een espioen op S.H.
anteschambre. - Prins Mauritz had oock geen kinder oft erven. - Sommersdijck wass
heel bliede van mijn verklaring, woud die ahn S.H. rapporteren, omdat hij andere
opinie van mij had gehadt. - Kirpatrix wass bij mij, woud geern yet van mij hebben
gewost, doch ick woud hem niet seggen en liet hem

121
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sien [320] 'tgene ick had te pampir gebrocht. - Aen heer Kelfken te schrieven. André
te spreecken oft schrieven, nae Den Haghe te gaen, omdat de heer Haeren dootlijck
sieck iss, en hem te recommanderen, datter gheen afdanckinge geschiet van
Hollandt, noch te voet noch te peerdt, dat hij altijt helpt te beletten en veul mit S.H.
omgaet. - Te letten om in tijts gelt uyt Vranckrijck, oft Hollandt woud sluyten den
buidel aen die compagniën die se willen afdancken, om die bijeen te holden en dat
se op het aenschrieven van Hollant haere troupen niet afdancken oft vaneen doen
gaen, maer effenwel bijeen holden tot de maent may. - Een staet te maecken,
hoeveul dat die troupen dess maentz sullen bedragen om te betalen. - Te vragen
nae de manier hoe het wil aenvangen en wahr het randevous der troupen. - Volck
in Amsterdam te stuiren, om het volck tegens Bicker en de sijne op te hitzen, als
S.H. daernae toeginck, om des te lichter meester te worden. N.B. De predicanten
mede ahn de handt.
29 november/9 december donderdach. Ick sach de heer Haeren sterven te half
tien heel godtsalich en gerust; hij iss geluckich uyt desen bedroefden werelt te
wesen, die soo dangereux en twiefelachtich staet. Casembroot belast mijn huys te
vercopen in de Poten, dat op de Viverberch op te seggen en van de kleine stal een
salet te maeken. - Ick broch S.H. de brief aengaende de Oostijnsche Compagni,
om seebrieven te hebben; hij sal het naedencken en laeten mij weten, oft hij het
doen kan, en schicken mij een schiefer om mit hem te kunnen corresponderen en
briven wisselen in 't secret; hij sal oock den staet van Hollandts incomsten laeten
weten en toekomen, oock hetgene hij ontworpen heeft om 15 tonnen gautz te
gewinnen op de mesnage der militie en Hollandt voorgestelt verleden woensdach,
[321] het reduceren der servicen en logijsgelden, 'twelck de soldaten aengaet in 't
generael, haer wel in te scherpen dat Hollant daer oorsaeck off iss, om haer des te
verhaeter te maecken tegens de militie, 'twelck sehr wel te pass sal kommen bij
gelegentheit. - S.H. seyde mij, dat een predicant van Amsterdam had hem
gesproocken en gesecht, wij hebben de gemeinte ahn de handt, sullen lustich
predicken, wie moeten de armyniaenen wechjagen, die schelmen willen de religie
veranderen en ons den Spagniaert oovergeven, hetwelcke sehr goet iss, want de
predicanten veul goetz kunnen doen bij de gemeinte oft quaet. - S.H. wil boeckens
122
en passquillen laeten maecken tegens diegenige die soo loopen om het landt in
danger te stellen en weder ahn Spagniën te brengen, 'twelck de gemeinte oock sal
animeren en doen opwecken. - Hij wil drie randevous maecken. - Hij sal drie miljoen
hebben gereet in tijt van noot en van sich selfs op twe [miljoen] op Orange uyt
Vranckrijck. - Hij sal te Dieren de saecken ooverleggen en vaststellen in april of
meert 1650, oft dat het jahr iss dat de sterren beduiden, doe de maen tuschen Mars
en Saturnus stond, 'twelck verandering van regering beduit. - Ick seid hem, U.H.
moet het wel ooverleggen en herdencken en, als het geresolveert, dan sonder relaes
effectueren en in 't werck stellen, coute que coute; hij seide, dat iss seecker, want
geluck het niet, ick ben mijn goet quijt en leven, want krigen se mij, sij sullen mij den
kop affholden en het goet confisqueren, en is 't goet, [322] dat hij sulcken impressie
heeft. - Hij had geen ooch op Somersdijck; ick heb van Beversweert vergeten te
vragen. - Hij
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wass heel openhertich tegens mij en verseeckerde mij van sijne genegentheit en
gunst en seyde, het iss één saeck, het gaet u mit ahn, wandt sie willen ons quijt
sijn; ick seyde, het iss spijtich nae sooveul moite en arbeitz, dat Bicker en de
pensionnarissen het landt sullen regeren; wie willen daer noch om worstelen en
123
sien wie meester sal wesen, en cathalsen . - Ick seyd, U.H. moet ordre stellen op
't gelt en dan de Francen mit een machtich leger te veld sijn, soo kunnen de
Spaenschen niet te hulp komen; ter zé iss het lang werck ehr het geadviseert wordt,
en als wie Amsterdam hebben, dan kunnen de Engelsen niet doen. - Ick seyd, men
moet Texel strack besetten en alsoo moet men secreet sijn en het wel ooverleggen.
Brasset seyde mij Vranckrijck soud in 't jaer 1650 100 miljoen hebben. Ick seyde
de heeren van den Raedt goede nacht. - Adt mit S.H., sprack nae den eeten mit
hem van het werck; hij wass geresolveert en solde mij weten laeten als het tijt wass
om op alless ordre te stellen, verseeckerde mij van sijn vruntschap en genegentheit,
seyde, wij moeten tzaemen onder oft booven, 't is onss gemein werck en saeck, sie
willen ons uyt het landt jagen. - Ick sach de princessen, nam affscheit van haer,
beloofde Marijcken eenige frayicheit in haer cabinet, en sie woud mij kussen; ick
metede haer lengte en teyckende het.

[323]
Ick ginck te begraffeniss mit vrau Vosbergen. - Raetsvelt seyde mij genacht, sprack
van Dort, van S.H.; ick liet het al gaen slecht henen, recommandeerde hem de
natiën, die te helpen mainteneren desen winter; hij wilde sijn best doen. - Ick seyde
vrau Haeren genacht, die dess maendachs sal verreisen; Huygens had duisent
rijckxdalers voor haer wegens Mengerswijck, most noch 2000 gulden ontfangen. Ick wass desen morgen om half acht uytgegaen, om de visiten te schouwen, en
quam ick niet weder in mijn huys, ginck bij Casembroot, dahr Graswinckel quam,
die ick uytstreeck oover een sotte pretentie en voorstel van genereusiteit van een
bedelster. - Ick sat te half ses te peerdt; ritmeester Haeren badt mij niet te seggen
van sijn belofte mit sijn matres aen Jongstal noch niemantz; ick reedt tot Haerlem,
dahr ick te half negen quam, adt dahr en bleeff dahr dien nacht.
30 november/10 december vrijdach ginck ick te vijff uir te peerdt sitten, quam te
half seuven te Amsterdam, daer ick de poordt liet opdoen, dahr schlechte wacht
wass, den ondermajor mit tien oft twaelf man, en soude men die licht kunnen in
krigen en sich bemechtigen, als men het dahrop ahnleide mit tien off 20 man van
binnen en van buyten oock sooveul vooreerst; de rest most allenskens volgen niet
heel wiet achterahn, doch soo wijt niet gesien te worden.

[324]
Ick ginck strackx op mijn jacht, die geereet lach en maeckte seil, voer voor wint
geluckelijck voort, quam te drie uiren te Staveren. - Himstra van Harlingen quam
dahr mede, sprack mij van de questie van Belila, doch ick sliep meest, gaff dahr
geen acht op. Aten in de jacht; mijne peerden quaemen tegelijck te Staveren; ick
reedt door Hindeloopen, door Worckum, door Boolswert en sach niemantz, omdat
ick mit behendicheit doorquam in alle steden, en quam dien avont noch tot Wommels,
123
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dat S.H. niet beter op de saeck lett; ick sprack hem van het request der natiën, dahr
hij toe genegen iss om in den naem van alle de colonels yet oover te geven.
- Heb alsoo den maent van november geeindicht door Godess segen ende genaede
en heb geen rancontre oft ongeluck gehadt, wandt de Heer heeft mij bewahrt voor
hoereri, voor ongesontheit, voor ongeluck, en heb alless nae mijn wensch gehadt,
wandt ick hebbe mij wel bevonden wahr ick geweest ben, bij H.H., bij S.H., Haer
Hoochmogende, den Raedt van Staet, en kan ick niet bedencken die genaede die
mij de Heere doet, en die segeningen die hij mij toeschickt; dahrom moet ick oock
weder danckbahr wesen, betaelen den Heere mijne beloften, dienen hem mit
gedachten, woorden en wercken in den geloove en in goede wercken mit den gebede
alle de tijt mijness levens, dess morgens, dess middachs, dess avonts en strijden
alletijt tegens den werelt, den [325] duivel en mijn eigen vleesch, doen dien stercken
wederstandt, all is 't dat se mij soecken te verleiden door wulpsheit, door
vleeschelijcke wellusten, maer laet ick den heer Christum Jesum ahntrecken en
sijne gerechticheit, ende het ander sal ons wel gedienen; laet ick mit de wercken
dess geestes de wercken dess vleesches dooden en leven in onergerlijcke contientie
beyde voor Godt en de menschen, gebruicken de sacramenten wehrdichlijck,
dencken alletijt op den laesten dach en, als ick opstae, dat ick niet weet, oft ick
weder te bedde gaen en, als ick te bedde gae, dat ick niet verseeckert ben om weder
op te staen ende bedencken wel dat een mensche van eener vrauwe gebooren,
leeft een korten tijt, sterft en dahrnae het oordeel, dat wie niet seeckerder hebben
als den doot, doch niet onseeckerder als de uire dess, dahrom moet een mensch
alletijt bereit sijn en lehren sterven, opdat hij kan sterven, als hij sterf. Laet ick dan
voorsichtich wandelen en u goddelijcke majesteit dancken voor die voorbijgaende
genaede en oock in het toekomende hetselfde doen, opdat ick desen maent in
december heel wel mach leven, mij wachten voor quaet geselschap, ledicheit,
dronckenschap, hoereri en alsoo het jaer [326] eindigen mit deuchden, den ouden
Adam dooden en den nieuwen ahnnehmen, opwassen van deucht tot deucht, van
godtsaelicheit tot godtsalicheit, soecken den heer Christum en dien niet weder
cruisigen noch doen als den hondt, swijn oft slang, maer seggen als de bruit Christi,
ick heb een nieuwen rock aengedaen, hoe solde ick die weder vuil maecken, ick
heb mijn voeten gewassen, hoe solde ick die weder besoetelen, doen als de vijff
wijse en niet als de sotte maechden. Stercke mij dahrin, heer Jesu Christ, door uwen
heilige geest, het sie alsoo, o vaeder, amen, amen.

[336]
T. [Eisinga] Marsum. - Wijckel. - Lener.

[337]
December heeft 31 daeghen. - 1/11 saeterdach stonden wie te Wommels te vier uir
op, reden te vijff vandahr en quaemen te seuven uir te Lewarden. - Ick sach mijne
peerden en die rijden. - Ick sach Glinstra, Oosterze, Beima, die heel tegens de
cassatie spraecken, trauden de Spaenschen niet noch De Bruin en wouden niet
geern mehr volck offdancken. - Ick adt mit Unia, Loo en een hoopen officiren. - Ick
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liet ooverduivelen van Hottinga en Burmania en hoe Tjalling Eissinga van Marsum
soo veranderlijck wass, en kan men ghen staet op haer maecken. - Voortz
recomandeerde ick hem de militie, desen winter geen te casseren noch van de
natiën, mahr die te beholden en op de Unie te letten. - Tjalling Eisinga van Marsum
seyde mij de questie van Hottinga en Julius Eisinga wedue [Foockel van Botnia]
om het kussen en het sitten in 't Harlinger schip, wahrdoor sie op de heer Hottinga
quaelijck tevreden wass. - Walta te presenteren staet-general te wesen. - Botnia
soud volmacht wesen, van Hottinga stond twiefelachtich. - Wijckel quam bij mij,
seyde Saeckema had ghen cuiperi mehr; Alua en Swartzemburch hielden sich still.
- Si hadden Frans Eisinga een predicant [Franciscus Jacobi Elgersma] tegens sijn
wil gestelt te Auckerck.

[338]
Lener seyd dat se in Vranckrijck de Duitzen hebben gereformeert, offgedanckt
sonder gelt te geven, de soldaten onder gestelt.
2/12 december sondach in de kerck geweest tweemahl. Loo wass bij mij, sprack
mij van den staet van oorloch, wass tegen het afdancken, seyde mij dat Pau door
onenicheit wass onder gekomen, de twe burgemeesters malckander mit het mess
achterheer sittende, en soo quam Bicker derin, die sijn vrunden al in de stadt haut.
Pau avanceerde se al buyten de stadt. - Hauwerda adt mit mij, seide der wass ghen
landtsdach te Gronningen uyt jalouzi van den burgemeester Eisinga, en willen de
Omlanden niet dat hij de statsdanck behaelt van de staet van oorloch en H.H.
124
pensioen . - Herema, Jongstal, die mij seyde sijne questie mit Nijs, hoe het soo
loss wass heergegaen desen soomer tuschen de heeren van Westrego, Tjalling
Eissinga, Grovesten, Botnia, en had men niet mit haer kunnen terechtkomen. Boschuisen wil de griteni ooverdraghen op sijn neeff, die in Vranckrijck iss, Frans
Eisinga broer; men moet het opholden mit yemantz te spreecken, te ooverleggen
tot nae den landtsdach, N.B. Op 't Bilt iss ghen cuiperi, de jonge Haeren volmacht,
ghen staet-general; de heeren van 't Hoff bij mij geweest, de magistraet oock.
3/13 december maendach gereden, mijn hoff gesien. - Oosterze gesproocken,
die seyde hoe eenich dat de heeren gedeputeerden sijn geweest, dat het lotten
goedt iss, dat se wedrom moeten lotten, omdat het om iss geweest, anders isser
jalousie en onenicheit en doen uyt passie veul dingen aff; iss ander hier still geweest.
- Hij seide oock dat men niet mehr behoort aff te dancken. - De lossheit van de
lantzdach en haest niet uytgericht. - Oock dat ick die van Westrego bijeenhielt,
anders kosten se niet bijeenblieven, sijn te loss en te onbestendich. - Ick adt mit
Unia en Hemmema. - Sprack Dauwe Alua, die mij seide dat in Oostrego stond alles
wel, doch op den landtsdach had Oostrego eerst wel geweest, doch dahrnae quam
der disordre in, [339] en veranderden wedrom en mosten het mit groote moite weder
bijeenbrengen, wandt veul die bleven uyt en quaemen niet op den landtsdach. Botnia sal gheen cuiperi hebben; Spronck holt sich still en sal dat twe jaer doen,
daernae iss hij vrij van Ulb Alua en sal mit Botnia
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Voor de geschillen tussen Stad en Lande zie hiervóór 1648, noot 119, pagina [213]. Ook in
1649 waren er ongeregeldheden. Een bezending namens de Staten-Generaal onder leiding
van de Prins vertrok naar Groningen en bracht op 8 augustus 1649 een overeenkomst tussen
de strijdende partijen tot stand. Aan het eind van het jaar was de relatie tussen Stad en Lande
nog steeds slecht. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 847-857.
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gaen. - Hij wass niet wel tevreden, dat Haubois en Oosterze die twe ampten hadden
vergeven buyten de heeren gedeputeerden; hij wil wel wedrom lotten.
- De finantie gaet wel; den ontfanger past wel op, alsoock de Reeckenkaemer. Tjalling Eissinga van Marsum gesproocken, die klaech oover Botnia lossheit en dat
125
men gheen staet op hem kan maecken, en iss hij selfs soo loss als hij dienst , iss
heel absoluit in sijn griteni, als hij seit, heeft nu een secretariss [Tjaert Johannes]
nae sijn handt. - Ick had mit de questie van die van Harlingen lang te doen en had
126
Himstra, Reinert Oetjes,... en Laess Laessen bij mij mit sijn adjoinct tot oover
sevenen over den rector Belida. - Adt alleen, sprack Bourum, die mij seyde sie
wolden hem in revijs trecken, de heeren van het Hoff, sonder hem te laeten sien de
stucken die Jacob Stevens ingeeft, dat het Hoff heel loss gaet en absoluit; die geen
vrunden dahr heeft, heeft geen patroon; Haringsma, Grovesten, Ockinga, André
ghaen heel loss, de andere partijdich, eigensiedich, in summa hij wunste dat het
anders wass en datter een camer van revijs wierdt opgericht, om de heeren van 't
Hoff in toom te holden, want nu doen se wat se willen en sijn wedrom de reviseurs
selfs. - Haringsma deed een process aff, dahr twe schriftuiren noch niet volschreven
wahren, die daernae noch mosten [340] ingelevert worden, naedat het wass
afgedaen; alsoo gaen de heeren van den Hoff mit de ingesetenen om. - Ses heeren,
2 uyt Oostrego, twe uyt Westrego, twe uyt de steden hebben een resolutie te bouck
gestelt en geteeckent, naedat de landtsdach geslooten wass, sonder dat het eens
in de kamer van het Mindergetal wass voorgestelt geweest. - Hij seid mij van den
landtsdach, hoe Vringer van Haringsma wass omgestelt geweest, Eisinga soo loss
wass gegaen en dat se haest gheen tijt hadden genomen om te sitten, en heeft
Tjerd Alua het beste in Oostrego gedaen; Baerdt die wass wel, doch veranderde
op 't lest oock, en ginck het in de steden passelijck, en heeft Bourum groote wehr
gedaen, en gelooff omdat hij mijn vrundt iss, soo willen se hem te lijff.
4/14 december dingsdach Widenfelt bij Walteri geschickt, om Bourums saeck te
recommanderen, opdat hij doch wil gaen als voor desen en helpen hem van het
revijs. - Walteri iss quaet op Ytsma om het landt van Nijs, en doen soo alle dingen
af nae genegentheit en vruntschap. - In de kerck geweest; Wydenfelt heeft Walteri
gesproocken, die seit dat Bourum alle requesten heeft gehadt en dat hij voorders
sal doen alles wat recht iss en de saeck helpen sal patrocineren van Bourum. 127
Frans Eissinga, Douwe Alua spreecken van een predicant te Garijp,... en om sich
mit Hillema te veraccorderen, en sal Hillema munstercommissariss wesen, en soo
iss Frans Eysinga griteni oock seecker; Tjerdt Alua sal weder volmacht wesen. - De
heer Frans Donia wass hier, sprack van sijn reis nae Den Hage.

[341]
5/15 december woensdach. Ick wass in de kerck. - De heeren Jan Alua, Tjalling
Eissinga van Marsum, Baerdt oover het Schotze schip en oover de twe Westijnsche
schepen. - Jan Alua meinde dat de gedeputeerden van Oostrego en die van die
Wolden
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eens wahren in 't vergeven der griteniën; het kan niet wesen om Hans Lijckelma en
Fockens, mahr als Frederick Roorda en Andringa komen, dan kost het wel wesen,
doch in soo een val soo kompt de onnenicheit oock al onder de beste vrunden.
Raetsheer André bij mij geweest. - De secretariss van de Reeckenkamer Viersen
klaechde oover de heeren gedeputeerden, dat se sooveul wechgaven ahn kercken,
pensioenen, dat se pachten ophielden, apointeerden maeckten, hetwelcke ontsproot
omdat se soo eens waeren; den een wilde tegens den anderen niet aen, en
accomodeerden malckanderen in alle dingen, hetwelcke schaedelijck en naedelich
iss voor de provintie, en alse onenich sijn, belet den eenen heer den anderen yetwess
wech te geven. - De heeren gedeputeerden hebben geresolveert dat Beima mach
128
gheen appostil geven als in presentie van vijf heeren, 'twelck heel goet iss, als
het maer wel gebruict wordt. - De heer Bourum quam bij mij, wass verlegen mit sijn
saeck van revijs. - Ick sprack de griffir Glinstra, die mij seide dat het mischien noch
wel soude gaen, dat Nijs en Ockinga wel wahren, 6 eens; Viersen, Jongstal, André,
Grovestein hadden noch niet geadviseert. - Ick kreech brieven uyt Den Haeghe, dat
de heeren Staeten van Hollandt in Haer Hoochmogende vergadering hadden geweest
129
en ingebrocht, dat se noch wilden afdancken 105 compagniën te voet, 34 te peerdt ,
hetwelcke den rechten wech iss om het landt te verlieren en in den gront te brengen,
weder op 't nieu in ongelegentheit, en ahn den Spagniart off onder subjectie van
die van Hollandt, Bicker en eenige pensionnarissen, Ruisch, Keiser, Reul,
Stellingwerf.

[342]
6/16 december donderdach Hijmstra gesproocken, die wedrom sehr oover Keth
klaecht; Haringsma de captein gesien. - Tjalling Eissinga van Raedt, die sehr beleeft
wass, sprack van de Ammeraliteit en het Schotse schip. - Drie ontfangers seyden
mij, dat het landt drie tonnen gautz had afgeleit en nu weinich schuldich wahren,
behalven 130 duisent gulden dess jaers van lijfrent. - De heer Carel Roorda gesien,
sprack van sijn ooms [Abraham van Roorda] doot, dat Hollandt wel de legerslasten
betaelt had van het jaer '40 en '46 doch dat se sooveul militie onbetaelt lieten, 30
maenden sommige compagniën te voet en 18 maenden sommige compagniën te
peerdt en veul officiren 50 maenden en dat omdat se mit die legerslasten haer
particulir proffijt kosten doen en negotie. - Ick adt mit Haringsma, Hemmema. - Ick
sprack Nijs, die mij seyde Ockinga had twiefelachtich gegaen en kost noch
veranderen. - Ick sach Jan Alua, die mij seyde dat se wilden lotten; gelijck voorleden
jahr, en hebben het gedaen desen naedemiddach. - Ich sach Hans Lijckelma,
Ytskema, Bruinsma, die mij van de questie van Ulb Alua en de edellyden in
Wonseradeel sprack, woud een ampt hebben op den lantzdach. - Jan Alua, en
seyde hem dat de eenicheit goet wass, mahr sie moesten niet te veul wechgeven
en accomoderen malckander soo niet; hij bekende het en wil het remediëren; hij
klaechde oover Frans Eisinga, dat die sooveul appostillen schrieft alletijt. - Saeckema
lang bij mij geweest, den gritman, heeft gheen cuiperi voor dit jahr. - Jongstal badt
mij te begraffeniss. - Ockinga, Axma klaechden oover Ulb Alua.
7/17 december vrijdach is Haubois bij mij geweest; ick recommandeerde hem de
saeck
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van Bourum ahn Walteri, hetwelcke hij doen soude, en sprack heel tot sijn voorndeel.
- In de kerck geweest, op 't Collegie; Meinsma bij mij.

[343]
Ulb Alua saeck wierdt geranvoyeert wegens de bijsitters. - Ick sprack Wijngaerden,
die mij den staet gaff van dess provintie incomsten en uytgaef, daer 2 hondertduisent
gulden ooverschoot. - Hij seyde dat Walteri de reeckeninge soo lange had
teruggegeholden, omdat hij mit dat gelt sijn profijt koste doen, en wost niet nae te
reeckenen, hoeveul het hem wel geprofiteert had, want den ontfang wass 8 tonne
gautz, maer sijn reeckeninge wass anders heel wel en net gestelt. - Vringer seyde
mij hij hoopte volmacht te worden, doch Viersen kuypte tegens hem, die hem veul
te doen maeckte, doch hij hoopte Tepma te krigen, laeten hem den ontfanck holden
en geven hem yetwess op de dijcken. - Hij seyde dat Hottinga een sotte presentatie
deedt voor wesen en weduen, want men beschermde se mit de militie, en het wass
te wunschen dat hij weduwen en wesen niet mehrder te kort deedt, en schient hij
wel voor den staet van oorloch te sijn. - Die van Staeveren klaeghen, dat de heere
Jan Alua het gerecht vandahr nae Koudum heeft gebrocht tegens older gewoonte
en gebruyck, begeren men solde het voorkomen. - Ockinga bedanckt sich van de
veranderinge die in Ulb Alua griteni gemaect iss wegen de bijsitters, klaecht sehr
oover des gritman lossheit en veranderlijckheit van sijn woordt. - Bourum iss benaut
en bang, dat sijn saeck op de rolle sal dienen, omdat se hem soo leelijck sullen
uytmaecken voor een deel van sijn vianden. - Glinstra seyde Bourums saeck had
geen noot ten principalen. - Jan Alua heeft alle de dorpen bij geschrifte die
consenteren in de verplaetzing van het gericht van Staveren nae Coudum. - Schepen
Ammama de schriver klaechde oover de uytspraeck die geschiet wass tuschen de
capteins en de schrivers. - Ick gaff den burgemeester van Staveren de stucken van
Jan Alua, om die te lesen en te sien wat dahrin te doen.

[344]
Ick schreeff noch een brieff ahn H.H. en de vrau van Brederod.
8/18 saterdach december heb ick mit Veugling gerekent. - Ick sprack de heer
Hillebrantz, die mij seyde dat Harlingen noch aennam. - Ick sprack Meinsma van
Franicker, die mij sijn process van de stadt Franycker recommandeerde. - Ick ginck
op 't Collegie, daer niet veul te doen wass. - Ick adt mit catolijcke edellyden. - Sach
die van Staveren, die ick riedt de handt te krigen van eenige ingesetenen van de
griteni van Jan Alua, om die tegens hem te gebruycken wegens die verplaetsinge
van sijn rechtbanck. - Tjalling Eisinga van de Raedt wass bij mij wegen het Schotse
schip, wass heel cyvijl. - Haubois wass bij mij, seyde Walteri soud wel wesen wegens
Bourum. - Dat de oude Nijs het testement in sijn huys had gehadt, hetwelcke hij
Saeckema wilde opdringen, hetwelcke een groote falciteit soud sijn, indien het wahr
wass. - Hij meindt dat de heeren volmachten sulle den staet van oorloch noch wel
mainteneren op die voet alse nu iss, op desen voorstaende landtsdach, en sal hij
sijn best wedrom doen. - Hij meindt Jan Alua sal sich wel laeten geseggen en laeten
den rechtbanck te Staveren blieven. - Raetsheer Grovesteins wass bij mij, seyde
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die in possessie wass. - Hij seid oock van het werck van Nijs, dat hij sulckx van
Saeckema had gehoort, 'twelck droevich soud wesen [345] voor soo een man van
sijn staet. - Ick adt mit Maré, die mij seyde Walta wil niet kuipen; hij wass verwondert,
dat ick hem niet genacht had geseit; het iss anders stil, en sijn se wel mit mij tevreden
in de stadt, behalven sommige van Jacob Stevens volck.
9/19 december sondach in de kerck geweest twemahl. Gelesen, alleen geweest,
mit Widefelt gepraet wegens mijne saecken. - Bij vrau Haeren geweest, mijne
peerden gesien. - Alleen gegeten.
10/20 december maendachs heb ick gelesen, geschreven en vond mij niet heel
wel, most alleffenwel te begraffeniss ghaen mit de heer Haeren en dahr blieven
eeten; ick voelde pijn in de buyck, in de rugge en wass gantz niet genegen om uyt
te gaen. - Nae den eeten ginck ick een deel van de stadt om; nae vieren tehuys
komende, kreech ick de koude en het beven van een koortz, dahrnae de hitte. - Op
dieselfde tijt quam Jongstal bij mij en had veul sotteklap; wass ick bliede, dat hij
wechginck en wass hij half droncken, sprack alletijt van sijn diensten, dat hij niet
gehadt en niet begeerde, seyde niemantz kost mij beschuldigen van 't lantz gelt oft
giften genoten te hebben. - Ick nam dien avondt drie pillen in en had dien avont,
nach en dess anderen daechs acht stoelgangen.
11/21 dingsdach purgeerde ick en had seuven stoelgangen, slimich goet, 'twelck
mij de pijne causeerde in de buyck en rugge.

[346]
12/22 december woensdach nam ick weder twe pillen in en had acht stoelgangen,
slijmachtich ende heel verbrant en wass ick alsoo die quade materie quijt; de docter
vond niet goet, dat ick buyten sijn kennisse soo twemahl nae malkander had
gemedicineert. - Desen dach bleeff ick meest op het bed leggen, liet mij yet
voorlesen.
13/23 donderdach nam ick weder twe pillen in, en wass de materi heel wit, doch
slijmachtich; de docter wass niet wel tevreden, dat ick buyten sijn kennisse de pillen
gebruyckte en drie daeghen nae den anderen pillen innam, doch het heeft mij
genesen. 14/24 vrijdach quam de docter mit meester Luttjen om vijff uir, omdat het
mijn dach van coortz wass, lieten mij ter aeder seuven oncen, en wass ick niet flau,
adt te tien uir; Dauwe Alua quam bij mij, seyde mij dat hij den dam bij Dockum
besteet hadt. - Dat het in Oostrego wel stond. - Dat Fockens de griteni ahn sijn soon
wilde geven, 'twelck wij nae den landtsdach naemen. - Hij seyde dat de heeren gelot
hadden en dat hij wass present geweest. - Fockens quam nae den eeten, die oock
van de ooverdracht sprack, en stond hem toe nae den landtsdach.

[347]
Hij wil het almenack holden en vanghen het weder van vooren ahn, om in rust te
blieven en de bouren tot devotie te holden. - Hij wil soldaten in 't landt holden, om
de bouren tot het geven te holden en de catolijcken in ordre. - Ytskema quam oock
bij mij. - Doch ick kreech de kortse niet en wass wel tot acht uir; te acht uir dronck
ick sterck en kreech een kleine alteratie van koortz, doch duirde gheen quartir uirs,
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15/25 saeterdach heb ick niet gebruickt, wandelde in mijn caemer, liet mij alletijt yet
voorlesen, had vanselfs twee stoelgangen voor den eeten. - Nae den eeten liet ick
weder lesen, teyckende enige brieven; ick adt mit goeden appetijt. - Jongstal quam
bij mij en, naedat wij wat gepraet hadden, speulden wij verkeer. - Ick kreech tijding
uyt Den Haghe en 'tgene gepasseert wass geduirende de Lotterinsche saecken,
dien in 't Lant van Ravestein sijn gefallen, dahr de seuven provintiën eendrachtich
130
een stercke felle resolutie tegens hebben genomen , 'twelck goet iss voor die
militie, en sal Hollandt dahr sehr mede worden ternedergeset, om niet aen haer
131
toegelaeten te worden de affdanckinge der 105 compagniën te voet en 34 te peerdt ,
[348] en sullen de provintiën des te geanimehrder sijn op Spagniëns menées te
letten, die men heel wel kan opproncken mit dit werck van Lotteringen, want nu seit
hij dat het sijn leger niet iss, en in de mey sal hij weder ahnnehmen, spiegelvechten,
en sal De Bruin sehr mit dat werck verlegen sijn, die het sehr sal gehaet maecken.
- Ick adt desen avont weinich, teyckende brieven.
16/26 december sondach liet ick mij predicatiën voorlesen, adt te elf uir, omdat
het den dach dess access wass van de koortse, doch Godt sie loff en gedanckt, hij
bleeff heel uyt, en had ick gantz gheen alteratie noch verandering voor vieren; nae
vier voor achten, dat ick adt, en nae achten, dat ick gegeten heb, en iss dese koortse
mijn geluck geweest, als te Cleeff, dahr het mij tot gesontheit streckte, want ick heb
heel wel gepurgeert, mijn lichaem gesuivert van alle vuillicheit dat ick dit jahr had
vergaedert, houd goede diet, en iss mij door Godess segen tot gesontheit gestreckt,
'twelck mij tot ongesontheit door sijn handt soude kunnen toegesonden worden,
doch de Heer heeft het anders mit mij in den sinne; hij dreicht mij wel genaedichlijck
en kastijt een weinich, doch hij holt sijne handt strackx terugge en stille, als ick hem
roepe, smeecke en bidde, soodat hij mij de gesontheit strackx wederom geeft, en
besitte ick mehr gesontheit als ongesontheit, soodat ick Godt niet genoch dancken
kan, dahrom [349] ben ick schuldich hem te dienen, te looven, te dancken en te
priesen, den Here danckofferen en betalen hem sijne belofte, hetwelcke ick doen
sal en bid ick U.E. godlijcke majesteit mij bij te staen mit uwen heiligen geest, opdat
ick heilich, godtsaelich, onstraffelijck mach wandelen mit een onergerlijcke contientie
beyde voor Godt en voor de menschen.
17/27 december heb ick desen morgen heel wel geweest; ick sach den gritman
Grovesteins, die ick heel wel vond ahngaende den staet van oorloch, wass gantz
niet van de opinie van Hollandt. - Ick schloech hem voor om staet-general te [worden],
'twelck hij wat in bedencken woud nehmen, doch sach ick wel dat het hem
ahngenahm

130
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De troepen die het Land van Ravestein waren binnengevallen, zouden weer vertrekken.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 843-844: ‘Op de selve wijse heeft oock de
ambassadeur Bruyn selfs, den dach voor kerstmis audientie hebbende, gesproocken ende
verseeckert, dat de selve troupen souden deslogeren, ende de gedane schade werden
vergoedt, versoeckende een specificatie van dien. Voorts wiert dese geheele saecke gestelt
ter directie van sijn Hoocheyt ende den Raet van State’.
De generaliteit besloot nog een poging te wagen de Staten van Holland te laten afzien van
het afzonderlijk afdanken van troepen. Ze stuurden een bezending naar de Staten van Holland.
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, VI, 842 en zie hiervóór 1649, noot 117, pagina [299].
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wass. - Hij klaechde oover Tjalling van Marsum, dat die belett hadt de resolutiën op
Westrego caemer te nehmen en te teyckenen. - Ick adt alleen. - Ick sach Botnia,
die mij belooffde Vringer volmacht te helpen maecken en hem sijne stemmen toe
te brengen in Hottinga grieteni. - Botnia gaet vast in sijn griteni mit een bijsitter
[Wyger Rommerts Fogelsangh]. - Hij vertelde mij die rancontre die hij mit Walta
hadde. - Ick sach Jongstal, pratede mit hem.
18/28 december dingsdach heb ick geweldich gesweet in den stoel en in 't bed.
- Ick sach niemantz, dronck van Veulings wijn, had wel vier stoelgangen.

[350]
Ick speulde piquetten mit Widefelt. - Ick kreech brieven uyt Den Haghe van André
132
ahngaende de Lotteringsche inquartiring .
19/29 woensdach ben ick in de kerck geweest het eerste mahl. - Ick sach Ulb
Alua, die mij klaechde oover Herema en Ockinga, oover de bijsitters. - Ick sach
mijne peerden draeven. - Ginck nae den eeten nae Hallum en Cornjum mit de koetz,
speulde mit de heer Jongstal piquetten. Bourums saeck iss affgedaen; tegens hem
heeft het revijs plaetz, nu sal de saeck van de schippers dienen. - Haubois
recomandeerde mij de burgemeester te Sneeck [Gerrijt Aerts Gorp] wegens de
electie, dahr alle daghen brieven af komen. - Ick recommandere hem de saeck van
de booden, die hij wil helpen in ordre brengen. - De saeck van Bourum ahn Walteri.
20/30 decembre donderdach heb ick mijne peerden sien rijden. - Haubois quam
dahr, iss wel voor den staet van oorloch, wil die helpen mainteneren. - Ick sach
Oosterse, die oock wel iss voor den staet van oorloch, quam oock iemantz
recomanderen te Sloten. - Jan Alua iss oock wel, had bij Botnia geweest, die Vringer
helpen sal, wil Grovestein oock staet-genera] maecken.

[351]
De jonge Haeren iss belooft mit juffer Oenema, soud se geist hebben, had hij niet
moeten verreisen nae de ruiteri. - Jongstal recommandeerde mij lyden van Staeveren.
- Spraecken van de raetsheren; Bourum moet sijn saeck haest affdoen, schrieven,
gantz niet refereren sich tot de voorgaende dingen. - Ick heb den heelen dach
geschreven ahn S.H., H.H. en alle vrunden, nae Vranckrijck en ben godtloff heel
wel.
21/31 december vrijdach ben ick heel wel geweest. In de kerck geweest, mijne
peerden gesien, Frentz de waerheit geseit. - Nae den eeten iss de raetsheer Viersen
bij mij geweest, sprack van de questie van Gronningen en dit Hoff. - Axma seyde
mij hij wass 61 duisent gulden ahn de pachters ten achteren, Walrich 23 duisent,
dahr de heeren gedeputeerden op moeten letten en doen de surséance aff. Oock
moeten sie een eigen deurwahrder hebben gelijck Viersen, soo kunnen de heeren
gedeputeerden den deurwahrder niet beletten t'executeren. - Hij seyde dat Ulbe
Alua alle daech mehr vianden kreech, selfs sijn grooten adjunct; hij meint voorseecker
mit Ockinga volmacht te wesen, hij 20 dorpen, de anderen 16 dorpen. - Jan Alua
bang te maecken de steden tegen sich te krigen en dat Douwe Alua dahronder
speult, om den rechtstoel weder te Staveren te krigen.
132
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[352]
Ick sprack veul lyden die burgemeester wilden wesen. - Ick ginck vrau Haeren
besoucken, sach mijne peerden, heb een nieu gekoft. - Adt alleen.
22 december/1 jannuarius saterdach mijne peerden sijn [zien] rijden, die heel wel
deden en goet sijn. - Jan Alua seit Vringer en Imminga sullen volmacht wesen in
Hottinga griteni; Botnia gaet op Vringer. - Jan Alua wil de rechtbanck van Koudum
weder wechdoen en nae Staeveren brengen, mitz dat de magistraet hem satisfactie
geeft en sijn rechthuys repareert. - Nijs bij mij geweest. - Jan Alua seyde Ulb Alua
gebruyckte alletijt de priesters om de papisten stemmen te hebben, en had hij
hemselfs ahn de priesters brieven gegeven om hem in de derde stemme te brengen
in Wonseradeel; Mackum heel vol papisten, en quelle onse religionsverwanten sehr.
- Gespeult mit Jongstal, Nijs, Jan Alua.
23 december/2 januarii sondach twemahl in de kerck geweest, belast dat mijn
volck de tien geboden en het geloove en andere hooftpointen sal voorgelesen
worden. - Schepen Jan Melchior [Oostervelt] recomandeerde mij Saeke Saekes. Secretariss Scheltinga, Velsen. - Oosterze wass bij mij, gaet naer Sloten, sal ordre
stellen op de booden; hij en Glinstra sullen den 2 jannuarii nieuwe stemminge doen
laeten in Wonseradeel oover de biesitters.

[353]
Ick schreeff en lass, adt mit Maré en was godtloff heel well.
24 december/3 jannuarii maendach geschreven. Ockinga gesproocken, die seer
beleeft wass en wass gantz tegens Hollandt en tegens de affdanckinge, als hij sich
scheen en ahnstelde. - Ick adt alleen, sach mijne peerden nae de middach draven,
heb niemantz gesproocken, gelesen, kreech brieven uyt Den Haghe.
25 december/4 januarius dingsdach, Kersdach tweemahl in de kerck geweest. Secretariss Scheltinga gesproocken, die mij seyde dat in Oostrego soude het wel
wesen wegens den staet van oorloch en dat sie sooseer niet geneicht wahren tot
casseren en affdancken, alsoock in de Wolden, soodat ick hoop dat het wel gaen
sal, en doet dit werck van Lotteringen geen quaet dahrinne bij de regenten en
ingesetenen. - Hij seyde oock, dat Hessel Roorda had geseit, de graff heeft ahn
sommige geschreven, en dahrom willen se soo gaen en deden niet als beletten
datter resolutie wierde genohmen, lopende dan bij Westrego, Wolden en Oostrego.
- Glinstra de gedeputeerde wass oock bij mij; vond hem oock niet genegen tot
casseren, vreesde voor Spagniën en onse catolijcken, meint dat Eisinga oock dahr
niet toe gesint iss en wil sijn best doen om hem tot geen cassatie te brengen, seit
dat de bouren wel tevreden sijn en niet clagen mit de lasten; de landen slaen op,
worden duirder, de ingesetenen rijck en den huysman oock; [354] seit, 't iss beter
wat te geven als verloren te gaen; de militie kan de frontiren, die vermeerdert sijn
sint den trèvess, niet besetten. - In Westrego staen haer saecken wel; het
staet-generalschap staet tot dispositie van Jongstal; hij vreest dat Vringer dahr niet
door raeckt, dit jahr, en hoe het mit Ockinga, Axma af sal loopen, en weet hij niet;
Botnia gaet seecker. - In Oostrego iss geen cuiperi. - Hij sal ahn André schrieven
133
wegens den Sondt en het werck van Brandemburch . - Hij iss geneicht om
Grovestein
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staet-general te maecken, mitz dat Waltinga wat krijcht, en sal mij dahr spreecken
en het mit Tjalling Eisinga van Marsum ooverleggen. - Saeckama recommandeerde
Paulus Jansen, sprack van de regering van Lewarden en op Bourums macht, 'twelck
hem tegens den borst iss. - Ick heb nu de brieven van alle de steden gekregen en
sal die morgen affdoen en ten einde brengen, en sal niet kunnen gevonden worden
sonder eenige malcontenten te maecken, maer men kan die lyden niet alle tegelijck
helpen en sijn best doen de beste en de rijckste en ehrlijckste te kysen.
26 december/5 jannuarius woensdach, den tweden Kersdach, twemahl in de
kerck geweest. - Mit de officiren gegeten. - Marceliss Gouvert, Sibrant Jaspers
recommandeerde mij Paulus Jansen en Croddebosch. Vier vroetschappen van
Dockum recommandeerden mij haer persoon tot burgemeester.

[355]
Jongstal stelt het staet-generalschap tot mijn dispositie. - Glinstra brocht mij den
brieff ahn den heer André geschreven, oock de brieven van Hollandt en mesnage,
en vond hem dahr noch niet toe geneicht, en wil niet tot cassering komen; leyde
hem dat werck van den Rijn voor, als Lotteringen dahr een plaetz kreech, dat wij
dan mosten contribueren ahn Lotteringen, oock als wij volck affdanckten, dat
Lotteringen des te stercker wierde, wandt de soldaten mosten dienen, en wie des
te swacker, en kost hij dan sijn gelegentheit eens wahrnehmen mit onse catolijcken,
om ons wech te jaghen, 'twelck hij wel apprehendeerde. Oock seyde ick hem, dat
de natiën de beste troupen wahren, die om ehr vochten. - Oock die intentie van
Hollandt, van Amsterdam en van Bicker, die door Hollandt die 6 provintiën wil
regeren, 'twelck hij wel begreep en wil niet casseren oft affdancken. Ick hoope ick
sal het in Westrego te boven komen, dan sal het wel gaen; ick moet Tjalling van
Marsum hebben. - Ick heb ahn André, Andla, Hagha geschreven. - Ick heb desen
avondt de brieven van de steden ahngaende de magistrature affgedaen ende
geteyckendt, en iss [356] alles heel still affgeloopen, Godt sie gelooft ende gedanckt,
en hoope ick de Heere sal de electie segenen en mij laeten continueren in dese
rustige possesie, dahr ick hem van herten om bidde en schmeecke en dancke sijn
godlijck majesteit voor die rijcke segening, tot desen tijt toe mij bescheert ende mit
begenaedigett; amen, amen.
27 december/6 jannuarius donderdach de heer André geschreven en hem
toegesonden den staet van oorloch dess jaers 1617 en dess jahrs 1648, opdat hij
kan sien, hoe weinich het scheelt dat wie nu mehr hebben, en dahrbij gevoecht de
besettingen die men nu mehrder heeft, en wapenen der cronen en Lotteringen dicht
om ons landt en frontiren, dahrbij de menichte der catolijcken, die goet Spaensch
sijn en niet wenschen en verwachten als verandering van saecken in de regering
en politie, opdat sie oock haer tour moogen krigen. - De steden sijn Den Bosch mit
sijne forten, Maestricht, Rijnberck, Wesel, Orsoy, Hulst, 't Sas van Gent, Philippine,
Kruischans, Moerspeu en noch andere forten, die mij nu niet invallen; die plaetzen
sijn nu mehr te besetten als in 't jahr 1617, en heeft men de wapenen der cronen
en Lotteringen te vresen, behalven onse catolijcken, en doe het alleen als een patriot
en diener van 't landt en wil geern dahrmyt gaen, als de religie, vriheit, polici, justici,
weduwen en wesen beschermpt [357] en bewahrt worden, en sal de voetstappen
van mijn voorsaeten alletijt volgen,
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om te beschermen wat sie geopteneert en door oorloch in vrede bekomen hebben.
- Ick seyde hem oock, dat de officiren het leger dicwils hadden bijeengeholden en
buyten mutinatie, nehmende gelt op hoge interest, om de soldaten dess weeckx te
onderholden en voor mutinatie te behouden, behalven dat se haer leven noch
waechden. Ick recommandeerde hem op den Rijn wel te letten en die te helpen
bewahren. - Ick voerde hem tegemoet, hoe swahr men ahn volck kost komen, als
men se haestich hebben wolde, want het wierdt september, october, dan wass de
tijt voorbij om te gebruycken, de oncosten wahren gedaen en wiert er niet mit
uytgericht als malcontenten gemaeckt van lyden die qualijck betaelt wahren; het iss
oock gheen gexerceert volck, weten van gheen ordre oft dissipline en hebben gheen
affectie voor het landt, wandt sie worde mahr een kleinen tijt ahngenohmen en sijn
heel licht tot mutinatie ahn te rusten. - Ick schreeff oock als den ertzhertoch het recht
meinde om ons landt niet te beschaedigen, soo kosten se den hertoch van
Lotteringen wel bij den kop nehmen en hem nae haeren sinne doen en volbrengen.

[358]
Ick heb mijne peerden sien rijden en mit Loo gepraet; ick reedt drie peerden en
wass ick all wat moede. - Een van de ammeraliteit bij mij geweest van Harlingen en
Groningen. - De heer Ytsma klaechde oover het Hoff. - De menist seit dat Pibe
Oetses een eehrlijck en verstandich man iss. - Ick kreech brieven uyt Vranckrijck,
Duytzlandt en teyckende brieven van de nieuwe jaeren.
28 december/7 jannuarii vrijdach ben ick niet in de kerck geweest, wass gantz
niet wel, had sehr sterck den durchloop, sach niemantz, liet lesen den heelen dach,
kreech brieven uyt Den Haeghe en Duitzlant.
29 december/8 januarii saterdach sach ick mijne peerden rijden. Ick sach Pybe
Oetses, dat een groot man iss, doch wel gemaeckt, een fijn man. Ick schreeff, adt
mit Oenia, Hemmema, speulde mit Jongstal pijcketten; Hendrick schreef uyt Den
Haghe, dat men S.H. wilde vermoorden, doch 't wass misluckt, Godt sie gelooft en
gedanck, en kreech ick noch veul brieven uyt Den Haghe den saterdach.
30 december/9 januarii sondach ben ick heel wel geweest en tweemahl in de
kerck. Bourum wass bij mij, seyde mij, dat Ytsma soude burgemeester sijn en
vroetsman Mellema schepen en de veendrick Abelis Theodori baumeester. - Hij seit
Jacob Stevens wil sijn revijs niet ahnsetten, meint te wachten totdat ick absent ben,
doch ick sal dahrin versien, door een brieff; omdat het voor de electie niet kan
geschieden van [359] de magistrature, iss hem de pijne niet weert, en wass den
advocaet op de bestemde tijt mit de heer Nijs uyt in commissie, als hij het had
moeten inbrengen, en soo hebben sij haer tijt versuymt en voorbij laeten gaen, daer
se sooveul moiten om gehadt hebben. - Tomae seit ick heb het belett, en geeft mij
de schult. - Ick schreeff veul brieven nae Den Haghe, André, Jeltinga, Hagha,
Wijnbergen, Brasset en ahn H.H.
31 decembre/10 jannuarii maendach, den laesten dach van het jaer. Ick heb mijn
peerden sien rijden, en heeft se Swartzemburch gesien, die mij seyde wat vrese in
Ooverijssel wass voor de Lotteringsche en hoe sie op de Hollanders fulmineerden,
dat se het volck wilden afdancken, en wollen noch liever mehr volck ahnnehmen. Ick adt mit Herema, Haeren. - Scheltinga wass bij mij mit Grettinga wegens de
Groenlantsche
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Compagni. - Ik liet mij yetwes voorlesen. Ick had de loop sterck, wass anders wel
en gesont. - Ick adt mit Maré, en seyde dat Swartzemburch mijne peerden wel
aenstonden; het iss godtloff heel still in de stadt, en hauden sich de dolianciers
gerust. - En heb ick alsoo het jahr 1649 doorgebracht van het begin [360] tot den
einde in goede gesontheit en voorspoet, want in de maent jannuarius iss godtloff
wel affgelopen sonder sieckte oft tegenspoet in de regeringe. - Februarius iss godtloff
dessgelijck gepasseert. - Martius heb ick geluckige uytkomste gehadt in alle hetgene
ick voorgenomen had, geen tegenspoet oft ongesontheit, wahrvoor de Heere sie
gedanckt, en moet ick hem danckbahr wesen. - April iss op deselfde manir
gepasseert, wahrvoor de Heer moet gedanct en gepresen sien. - Mayus iss oock
soo voorspoedich door gegaen, wahrvoor de Heere sie gedanct, en heb ick mij tot
mijner schande in dronckenschap verloopen. - Junius heb ick door Godess segen
ende genaede geluck en voorspoet gehadt, gheen rancontre, doch hebbe mij niet
wel geholden en mij verloopen. - Julius heeft de Heer sijn genaede oover mij
gecontinueert, hoewel ick hem ontdanckbahr ben geweest, 'twelck ick niet behoorde
te doen en sal mij dahr voortaen voor wachten; Haubois, Walteri, N.B. - Augustus
heb ick alle geluck en voorspoet van onse heere Godt ontfangen; H.H. heeft mij wel
bejegent, doch ick heb mij weder verloopen, 'twelck te beklaegen iss, bedroeft dat
het vleesch soo swack iss. - September heb ick hetselfde geluck gehadt als voor
desen van onsen heer Godt, alhoewel het niet verdienst, omdat ick mij alletijt wedrom
verloope tegens de geboden en beloften. October heb ghen groot ongeluck gehadt,
in 't speult verloren; S.H. heeft mij wel beyegent en vertrauwelijck gesproocken; die
van Hollant beginnen dangereuse dingen, die ick hoope de Heer sal voorkomen
door beleit van S.H. en Haer Hoochmogende; ben godtloff gesont geweest.
November heb ick groot geluck gehadt van onse here Godt als voor desen in
gesontheit en voorspoet; S.H. heeft mij heel confidentelijck en sehr getrauwelijck
gesproocken in dat generale werck, dahr ick hem in dienen sal mit siel en lieff tot
mentien der kercke en de vrijheit, polici en justici en al wat daerahn dependeert. Ick
hoope de Heere sal mij wijsheit geven, verstandt, beleit, voorsichticheit, couragie,
dat ick het tot sijn ehr en dienst mach uytvoeren, amen, amen.

[361]
December iss door Godess segen oock wel ende geluckich affgeloopen, wandt ick
heb gheen quaede rancontre gehadt. Mit de gedeputeerden ben ick wel; de
raetsbestelling iss rustich en vreedich affgeloopen, te Lewarden iss het oock still.
S.H. heeft mij particulirlijck geschreven en cifer geschickt; H.H. oock geschreven.
Ick heb een kleine aenstoot gehadt van koortz, doch door Godess segen heeft niet
geduirt, en heb ick gheen twe accessen recht gehadt, heeft mij also alleen tot een
segen gedient, 'twelck mij de Heer wel tot een straf had kunnen opleggen, want
dahrdoor heb ick gelegentheit genomen en oorsaeck gehadt om te dieteren, om mij
te purgeren, wahrdoor ick veul slijm en vuilicheit ben quijt geworden, hetwelck ick
anders niet soude gedaen hebben. Ick heb mij oock gewacht voor hoereri en alsoo
kan ick, Godt sie loff en danck gesecht, mij dese twaelf mahnden en het geheele
jaer niet genoechsahm dancken voor sijn godtlijcke bijstandt, voor sijne genaderijcke
segeningen die de Heere mij bewesen heeft ahn sijl [ziel] en lichaem, ahn ehr, goedt
en reputatie, en
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weet niemantz die ick bij mij kan vergelijcken, wandt de gesontheit iss soo
oovervloedich geweest, dat mij niet heeft wehgedaen en gelet als alleen in dese
laeste sieckte; wilt dan die genaede doen, Heere Godt, en geven mij een danckbahr
hart, godtsalich, rechtveerdich, heilich, oprecht, dat ick u godtlijcke majesteit alletijt
voor oogen mach hebben, hem dienende uyt alle mijne krachten, in alle mijne
gelederen, dewelcke Gode sijn, besitten een onergerlijcke conciëntie voor Godt en
menschen. Het sie also, heer Jesu Christe. [378] Lübeck superarbiter, Benthem,
134
Bremen; Gelderlant. - Brunswijck superarbiter, Ceulen, Anhalt; Cleefsche .
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[Dagboek 1651]
[0]
Als men mij yet recommandeert dat mij heel wel aenstaet, mij alsdan soo in te
stellen, ofte ick het niet geerne dede, opdat het dahrnae noch in 't werck stellende,
ick des te mehrder danck daervoor hebbe.

[9]
1651. - Jannuarius heeft 31 daeghen.
1/11 jannuarii woensdach twemael in de kerck geweest. Heb alsoo dit jaer
wederom aengevangen in de vrese des Heren, mit berau en leetwesen, minder
sonden, die mij van herten leet sijn, daer ick een walginge af hebbe, hoope ick sal
mij beteren, leven in 't toekomende godtsaeliger, doende den olden mensch aff,
dooden hem, dooden hem mit alle sijne begeerlijckheden, doen den nieuwe mensche
Jesum Christum wedrom aen en volgen hem in den gebede, in den geloove en
goede wercken, besitten een onergerlijcke contiëntie beyde voor Godt en voor den
menschen, leven wel mit alle de werelt, doen niemantz ongelijck en doen aen
niemantz niet, oft ick wilde dat het mijselfs geschach, sijn cyvijl aen alle de werelt,
hooren alles, weinich spreecke, humbel, belooven niet licht yetwes oft belooft
hebbende, wel en oprechtelijck t'hauden, bedrigen niemantz, en is niemantz meer
schuldich den Heere danckbaerheit te toonen als ick, want de segenen ende
genaeden des [10] Heren sijn oovervloedich oover mij geweest dit voorleden jaer,
en heb ick alle voorspoet gehadt die een mensch soud kunnen wenschen, gesontheit,
prosperiteit en dat in alle maenden, behalven in [juli 1650] doen die aenslach op
Mad [Amsterdam] was, 'twelck heel onnosel, slecht en droevich misluckte, eensdeels
door slofficheit, die de ruyteri souden brengen, andersdeels dat men gheen raedt
woud volgen, doen alle vlijt en neersticheit daertoe mit het voetvolck, oock dat die
van Utrecht niet vroech genoech kosten komen; oock mosten se sich moede gaen,
en die van Den Haghe en Rotterdam wierden alleen om die ses gevangenen niet
mitgeschickt; dese en andere slofficheit hebben ons dat groot werck soo bedroeflijck
laeten versuymen, daerdoor de kercke Godes sal lijden, S.H. huys, 't lant, de
geallieerden en alle eerlijcke luyden. Ten tweden is S.H. droevich ooverlijden daerop
gevolcht, waerdoor al dat werck dat desen somer was gedaen, voor niet is en meer
quaedt als goedt sal doen voor 't lant en alle eerlijcke luyden, en [11] sal niemantz
daervan profiteren als die daer minst toe gedaen en gecontribueert hebben, 'twelck
te beklagen is, en verliest niemantz meer als ick daerdoor, want mijnen besten vrient
is wech, en heb ick om sijnentwille veul vrunden verloren en mijn veul vianden
gemaeckt, en nu is mijn vrundt wech, en mijn vianden holde ick en kriger noch alle
daeghe meerder in Hollant, doch de Heere heeft sijn genaede niet gantz mij
ontrocken, want tzedert S.H. ooverlijden soo hebben mij de Edelmogende Heeren
Staeten van Stadt en Lande tot gouverneur gekosen en die van de lantschap Drente,
dat tien jaer van mij was geweest, die het uyt eigener genegentheit ende affectie
hebben gedaen sonder mijn toedoen als pro forma, om Haer Edelmogende niet
voor het hooft te stooten, uyt welcke electie H.H. heeft oorsaeck genomen, is heel
qualijck op mij tevreden, spreeckt quaelijck van mij, wil mij niet schrieven, doch
tegens reden, want had sie mij voor tien jaer aldaer laeten stadtholder worden, het
en soude nu niet nodich geweest sijn om dese electie [12] te doen, doch het schient
die vrauw mach mij niet
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lijden, soeckt mij alletijt te onderdrucken, doch tegens reden, want ick haer alletijt
heb gedient, geërt, opgewacht, gerespecteert, meer als yemantz gedaen heeft, en
dat sal ick daervoor hebben, dat se andere wil voor mij trecken en mij onderdrucken,
en moet ick patiëntie hebben, verwachten wat ick noch van de provintiën sal
opteneren, doch Heere, alles wat u godtlijcke majesteit belieft en ordeelt dat mij tot
salicheit streckt, want al hadde ick de geheele werelt gewonnen en dat ick alle
wellusten en grootzheit der werelt besaete, want soude het mij helpen, als ick aen
mijner siele schaede leede. Daerom bid ick u godtlijcke majesteit, staet mij doch bij
mit uwen heiligen geest, dat ick dit jaer 1651 heilich, rechtveerdich, ontstraffelijck
mach wandelen, matich, sober tot mijner saelicheit, anderen tot een exempel. Stercke
mij daerin, heere Jesu Christi, en geeft, Heer, wat ghij gebiedt, en gebiedt, Heer,
wat ghij wilt, ende ghij sult niet tevergeefs geboden hebben; aemen, aemen, het sie
alsoo, heere Jesu Christi.

[13]
De heer Bourum bij mij geweest wegens den brief aen de heer André; gelesen,
geschreven naer Den Haghe.
2/12 jannuarii donderdach heb ick mijne peerden gereden, mit Hauwerda en
eenige officieren gegeten, des naedemiddachs gespeult tot 's avontz te elf uir. Walta sprack mij van het schrieverschap. - Glinstra liet mij de brieven sien die uyt
De Haghe gekomen waeren, en seyd dat dien klerck van Walta geltz genoech had.
- Bourum presenteerde mij sijn dienst wegen sijn nieuw aengenomen
burgemeesterschap. Hij wil een goedt predicant helpen maecken en sijn dominus
Ropertus ingedachtich.
3/13 vrijdach in de kerck geweest; Marcelis Govertz quam mij bedancken wegen
Ten Voorde van Harlingen, die burgemeester was geworden en dat hij baumeester
was geworden. Hij wil mij adverteren, als hij yetwes hoort dat men van mij seit. - Ick
had de heeren van den Hoove te eeten, waeren vrolijck en bleven tot seuven uir. Ick mit vrauw Haeren en Jongstal.
4/14 saeterdach. Ick sliep lang, schreef, sach dockter Veno en den sieckentrooster.
- Ick adt mit Welefelt en Hemmema. - Speulde mit André, Nijs, Hauwerda tot elf uir,
en aeten hier. - Ick schreef aen die van Dockum wegens haer vroetzschap
aengaende den secretaris Veltrier.
5/15 jannuarii sondach heel kaut. Tweemahl in de kerck geweest. - Mit officieren
gegeten. - Des naedemiddachs gelesen in sacris, geschreven; Beringans brieven
in ordre gebrocht. - Mit Maré gegeten.
6/16 maendach gelesen, geschreven, niemantz gesien. Mit Hemmema, Welevelt,
Walrich gegeten. - Ick ginck te vier uir bij Nijs, speulde daer; aeten ende bleven tot
dingsdach te half seuven.
7/17 dingsdach laet opgestaen; te Cornjum geweest, mit Welefelt gegeten en
gespeelt avontz, 's middachs.
8/18 woensdach naer Den Haghe geschreven heel vroech. - In de kerck geweest.
- Mit officiren gegeten. - De griffier [Epeus van Glinstra] bij mij geweest wegens
Bouritius, seit dat Hillema en Bouritius beyde gekosen wahren tot raetzheeren
vanweghen de steden. - Bourum sprack mij, hoe de heeren Haringsma, Scheltinga
en Glinstra soo hardt gingen tegens de regering van de stadt en alles favoriseerden
wat sich tegens de magistraet stelde. - Ick lass, adt mit Maré, ginck te bedde.
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9/19 donderdach mijne peerden gereden. - Mit Alua, Haeren, Welefelt gegeten. Ick heb Glinstra gesien, die seit dat in Noort-Hollant de gemeinte heel ontstelt iss
tegens S.H. en noch tegens mij.

[15]
Gelesen, mit Veuglin de Duitsche brieven gelesen. Mit Maré gegeten.
10/20 vrijdach in de kerck geweest, mit enighe volmachten gegeten, Walteri,
Haersma, Bouritius, Peeckema, Herman Herckens, die alle lustich en vrolijck waeren
en toonden sich heel genegen tegens mij en tegens mijne erven, wenschende dicwils
en verscheiden mahlen dat ick mochte trauwen, sullende dienselfden mij laeten
succederen, en bleven tot acht uiren. - Ick adt noch mit Hemmema.
11/21 saeterdach alle die brieven geteyckent nae Duytzlant, Dietz ende
Copenbrug. - Ick ginck naer Sixbirum, viel in 't waeter, doch godtloff sonder perijckel
en ongeluck. - Adt mit officiren, speulden.
12/22 sondach twemahl in de kerck geweest. - Inthema gesien, die mij seyde hoe
het Vrie [van Sluis] soo leech wass van volck, dat de Françoisen dahr wel wat souden
uytrichten; in Isabella laegen mahr 30 man, in de andere forten 8 - 10 man, en mit
en getie kunnen sie te scheep dahr komen. - De heer Schuirmans gesien, die seit
dat de Hollanders soo quaet sijn en niet bekennen willen 'tgene Keiser en Stellingwerf
hier gesecht hebben wegens de Unie, maecken mij heel swart en haetich bij de
gemeinte; wil mij die boeckens stuiren en laeten mij weten wat se all seggen. - Ick
ginck bij vrau Jongstal praeten. - Ick adt mit Maré en ginck te bed.
13/23 januarii maendach heb ick om vijf uir begost mijne reeckeningen te doorsien
en had te elf uir gedaen en bevonde minder uytgegeven als ontfangen... gulden,
'twelck mij noch noit gebeurt iss.

[16]
Ick adt alleen mit Maré. - Sach Bourum, die oover de booden klaechde, wass
bekommert dat men ghen brieven kreech. - Ick sach Ockinga de raetzheer, die mij
bedanckte dat ick Siersma had burgemeester gemaeckt. - Itskema klaechde
geweldich, dat Dauwe Alua hem tegens wass en alle werelt tegens hem oprockende.
- Ick lass en sach mijn reeckening nae. - Ick adt mit Maré.
14/24 jannuarii dingsdach heb ick mijne peerden gereden. - Ick adt mit eenige
officiren. - Ick wandelde nae den eeten mit Welefelt. - Ick lass en schreef. - Ick sach
de heer Saeckema, die mij lang sprack van veulerhande dingen, sommige pyquante,
gelijcke se alletijt doen van malckanderen. - Ick sach L, die mij rapport dede van
haer wedervaeren, en hielt mij wel en adieu. - Ick adt mit Maré, die mij seyde dat
Ockinga oock op ons huys had gesproocken en gesecht wij hadden veul profijt en
advantage ghehadt, en iss dat volck altijt jalours; als men se wat geeft, is het wel
voor die tijt, maer daernae weder vergeten.
15/25 jannuarii woensdach is het bededach geweest, en heb ick den heelen dach
niet gegeten tot acht uiren. - Ick kreeg veul brieven uyt Den Haghe van de publijcke
saecken, die mij seyden hoe H.H. quaet wass, en soude ick Lessal noit hebben,
hetwelcke niet kan gebeteren, moet patiëntie hebben en sien, wat de Heere mij
wieders verlenen wil. Alletijt, ick moet een endt dahraff weten. - Ick lass den heelen
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naedemiddach in brieven en de bibel. - De heer Viersen seyde mij van de ordre van
de naem van soete Jesus. - Ick adt mit Maré en ginck te bed.
16/26 jannuarii donderdach stond ick om vijff uir op, lass in de voorbereydung,
schreeff een brief ahn H.H. op mijn ontschult. - Ick sach Bourum, die ick eenige
brieven gaff. - Ick reedt mijne peerden. - Adt mit Hauwerda en eenige officiren, die
mij seyde hoe Eising ahn graff Mauritz soo breet en avantageux had geantwoordt
en dat buyten last van de heeren van de Stadt en Omlanden. - Ick speulde den
heelen naerdemiddach. - Walteri brieff, schreeff wat de andere, behalven dat sie
meinden het 9 en 16 articul van de Unie te veranderen, hetwelck mij am meesten
sal raecken, wandt sie sijn op mij gebeten. - Mit de heeren gegeten en te tien uiren
te bed gegaen.
17/27 vrijdach Bourum gesien. In de kerck geweest. Mit officiren gegeten. - Ick
schreeff den heelen naedemiddach naer Den Haghe en lass in de voorbereidung
van het avontmahl. - Ick adt mit Maré en ginck te bed.
18/28 stond ick saterdach laet op, hebbende 's nachts gelesen. Ick schreeff
wedrom veul brieven, die sondach wech sullen gaen. - Ick adt gantz alleen. - Ick
ginck in de kerck in de voorbereidungspredicatie. Ick lass en schreeff, kreech een
hoopen brieven uyt Den Haghe, propositie van Hollant, een goeden brieff uyt
Vranckrijck van mijn saecken, dat het dahr passelijck wel mit staet. Soo gaff men
mij oock hoop, off H.H. nu wat beter gesint wass en niet mehr soo hevich quaet
ende gealtereert als voor desen, en gaff men mij hoop, dat se mij op mijnen brieff
soud antwoorden, 'twelck moet verwachten en wat wieders daeraf kompt, Lessal.

[18]
Ick adt mit Maré, lass en song en ginck te bedde.
19/29 sondach in de kerck geweest, dess Heeren heilige avontmahl wedrom
genoten, dahr Godt voor gedanckt sie, alsoock dat ick mij, tzedert het laestemahl
heb ontfangen, niet heb verontheilliget in vleeselijcke lusten; ick hoop de Heer sal
mij sijn seghen geven, dat ick dahr lang in mach continueren, leven heilich, matich,
rechtveerdich en besitten een onergerlijcke contiëntie voor Godt en voor de
menschen; wie kunnen de menschen bedrigen, maer Goode niet, die alles siet en
hoort, weet wat de mensche doet; daerom laet ick de Heere mijn belofte betaelen
en looven den Heere mit dancksegginghe en onderholden mijn eedt, die ick vandaghe
wedrom op 't nieuw heb gedaen; soo sal ick den rechten wech ghaen en den enghen
wech holden. Laet ick niet doen als den hondt, als den swijn, als den slang, mahr
leven voorsichtich als de wijse maechden en niet als de vijf dwaese. Gheeft, heer,
wat ghij gebiedt, en gebiedt wat ghij wilt, en ghij sult niet tevergeefs geboden hebben.
Ick bid u goddelijcke majesteit om de biestandt uwes heiligen geest, want van
mijnselfs en kan ick niet goetz doen oft dencken, sijnde in sonden ontfangen ende
gebooren. Verhoort mij om uwess soons Jesu Christi wille, amen, amen. - Dess
naedemiddachs wedrom in de kerck geweest; gelesen.

[19]
Ick heb gelesen en geschreven naer Den Haghe en kreech veul brieven, oock een
van Beringan, die goet wass. - Ick adt mit Maré.
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20/30 jannuarii maendach geschreven, gelesen. - Mit Hemmema, Welefelt,
Mauryck gegeten. - Gewandelt, geschreven. - Ick ginck bij vrau Jongstal praeten
en eeten.
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21/31 dingsdach mijne peerden gereden. - Mit Hemmema, Haeren, Welefelt,
Mauryck, Kingema gegeten, in mijn hoff gewandelt. - Mijn peerden sien eeten. - De
griffier [Epeus van Glinstra] versocht mij om tegens maendach op de Cantzeleri te
komen, Nicolai en Viersen revijs aff te helpen doen. - Gespeult en mit de officiers
gegeten.
22 januarius/1 februarius woensdach in de kerck geweest; dahruyt komende,
gingen wie nae het Veen mit de kaude keucken, wahren vrolijck in de heer Krackx
huys en droncken sterck. - Ick kreech veul brieven uyt Den Haghe. - Adt mit de
heeren die mit wahren geweest.
23 jannuarius/2 februarius donderdach sach ick mijn peerden rijden, en voeren
mit juffrauwen naer Bergum, wahren vrolijck tot vijf uir; die jufferauwen en jongmans
quaemen in mijn huys, aten pannekoecken, waefels, dantsten en wahren vrolijck
tot vrijdach te vijf uir.
24 jannuarius/3 februarius vrijdach in de kerck geweest. - Ick sach de heer Walta.
- Ick adt mit de officiren. - Ick sliep naedemiddach, kreech veul brieven uyt Den
Haghe, lass die en resolutiën en propositiën.

[20]
Ick adt mit Maré.
25 jannuarius/4 februarius saterdach. Ick reedt mijn peerden. - Sach de heer
Haubois wegens Fontaine. - Ick sach twe van Boolswert, klaechden oover den
kerckenraet. - Ick adt mit Hemmema. - Ick lass den staet van oorloch heel uyt.
26 jannuarius/5 februarius sondach. Ick wass twemahl in de kerck; ick adt mit
officiren. - Schreeff naer Den Haghe. - Ick sach Jan Alua, liet mij eenige brieven
sien, uyt Den Haghe gekomen. - Ick adt gantz alleen. Bourum klaecht oover het Hof
en oover de schippers. - Ick schreeff tot twaelf uir.
27/6 maendach twemahl op de Cantzeleri geweest; ick schreeff nae den middach.
- Ick wass oock op 't Lantzhuys ofte Collegie. - Ick lass en schreeff. - Adt alleen.
28 jannuarius/7 februarius dingsdach wedrom op de Cantzeleri geweest en het
revijs affgedaen, in feiten gewesen. - Mit Hemmema, Haeren, Herema gegeten. De heer Jan Alua liet mij dien brief sien die de heeren gedeputeerden ahn de heeren
gecommitteerden schreven die in Den Haech sijn. - Op de Cantzeleri wesende,
begosten wij een nieu revijs. - Ick teyckende mijn reeckening en quam mahr 45
gulden te kort. Wydefelt heeft noch ducaten.

[21]
Ick ginck bij vrau Jongstal, wass niet tehuys. - Ick adt alleen.
29 jannuarius/8 februarius woensdach ben ick niet in de kerck geweest, maer als
gisteren wedrom op de Cantzeleri geweest; doe wie het revijs gisteren affdeden,
soo seyden de heeren Haringsma en Saeckema dat het proces wass affgedaen op
rapport van commissariën, die het wat ijverich en eensiedich rapporteren, en dan
gaet het dicwils hier aff gelijck men hierin siet, en blaemeerden alsoo het Hoff selfs.
- De heeren Herckens en Ytsma wahren bij mij, klaechden oover de heeren van
den Hoove, dat se sich moyden in politiesaecken en de schippers soo een heeffige
apostil gegeven tegens de magistraet, begeerden dahroover ahn de heeren
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gedeputeerden te klaeghen. - Ick adt mit Alua, Walta. - Wedrom op de Cantzeleri
geweest. - Mijne pampieren wat in ordre geleit. - Gelesen. Alleen gegeten.
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30 jannuarius/9 februarius donderdach mijne peerden gereden. - Dess
naedemiddachs mit mijn slee gewandelt naer Auckerck; Haeren viel in. Ick kreech
veul brieven, lass die, uyt Den Haghe en Duitzlant. - Adt alleen en bleeff tot twaelf
uir op.
31 jannuarius/10 februarius vrijdach in de kerck geweest, dahrnaer op het Collegie,
dahr wie hebben begost te examineren [22] de voorstellen van Hollant en Zelant,
om de consideratiën dahrvan te geven en te seinden in Den Haghe. - Ick adt gantz
alleen. - Ginck naer den eeten wedrom op het Collegie, en besoigneerden wie
wedrom op het nieuwe tot acht uir. - Ick adt mit Maré en lass sehr laet. - Heb desen
maent alsoo wedrom doorgebracht door Godes groote segen en genaede. De
heeren van 't Hoff Saeckema en Ockinga quaemen op het Collegie, en wiert
gerecommandeert die saeck van de schippers soo hart niet te drieven, omdat het
politie wass en niet voor het Hoff justiciabel, mahr de magistraet aenginck en dat
se de confinatie gelieffden af te doen en het de heeren van den Hove voor te
draghen. - Ockinga en Saeckema wouden eerst niet wel; op 't lest begeerde ick dat
men het Collegie die ehr woud doen en brengen antwoordt, opdat men wost waernaer
sich te reguleren; doen gingen se heenen en nahmen het ahn te doen. - Quaemen
oover een groot halfuir wedrom en seyden de heeren van het Hoff verstonden, dat
het de justitiesaeck aenginck, en sie mosten alle werelt recht doen; de magistraet
had sich gesubmitteert; wouden de heeren gedeputeerden de justitie tegenstaen,
dat kosten se wel doen, sie souden het aensien moeten, dahr wedrom op gerepliceert
sijnde de heeren gedeputeerden souden de justitie [23] in 't minste niet krencken,
mahr mosten recht doen en meinteneren een ieder bij sijn privilegiën en recht, dat
sie dahrtoe wahren gestelt van de Edelmogende Staeten van het landt en versochten
nochmahls om alle onheilen voor te komen, 't vorige voorstel, sie kosten het niet
doen, wierdt geantwoordt, mahr wilde de magistraet yetwes ahn het Hoff ingeven,
soude de saeck wel gevonden worden. - Dahrnae wierden Saeckema en Ockinga
hevich oover het werck van de winckeliers. - Heb desen maent door Godess segen
wel doorgebracht in goede gesontheit, rust, vrede, heb het heilige avontmahl
gehauden, dahr de Heere voor sij gedanckt en gepresen, en heb mij tuschen het
voorleden en dit rein geholden ahn het vleesch en weinich gedroncken tegens mijn
wil. Ick hoop de Heere sal mij dese twe maenden oock bewahren, dat ick mijn
lichaem, 'twelck tempelen dess heiligen geest sijn, suiver ende heilich mach
bewahren in wahre heilicheit en oprechticheit alle de daeghen mijnes levens, om
alsoo mijn eedt te holden en betaelen den here mijne beloften, 'twelck een recht
middel iss om eewich beholden en saelich te worden door oprecht gelove en goede
wercken. Ick hebbe veul brieven uyt Den Haghe gekregen van de gecommitteren
en stae ick noch niet wel mit die van Hollant, en hoe het andere provintiën meinen
en weet ick niet. Ick moet de tijt mit gedult, patiëntie affwachten; ick heb een brief
van H.H. gekregen, de eerste naedat ick Gronningen en Omlanden heb gekregen,
en naedat ick drie [24] brieven had geschreven, daer moet van verwachten wat
dahrop volgen wil. Ick kreech passelijcke brieven uyt Vranckrijck, en wil monsieur
De Beringan hebben dat ick yemantz sal schicken, hetwelck doen sal, dahr u
godlijcke majesteit sijn segen toe wil geven, dat ick een vrau mach krigen in dese
landen oft dahrvandahn, opdat ick voor mijne ondersaeten mach sorgen, oock voor
mijne digniteiten en chargen. Ick hoope ghij sult mij segenen mit
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uwen heiligen geest, opdat ick mach saelich worden, en segenen mij mit wijsheit,
verstant, voorsichticheit, gedult, memoire en alles wat ick hebben moet om mijn
chargen wel te bedienen, gesontheit. Ick bidt u godlijcke majesteit dahrom om uwes
soons Jesu Christi wille; amen, amen.

[27]
Februarius 28 daghen.
1/11 februarii saterdach heb ick de heer Nijs gesproocken, die het Hoff gheen
ongelijck kost geven en stelde de magistraet mehr in 't ongelijck, hebbende haer
mit verscheiden sachte middelen te soecken induceren, en wass Simonidess oock
van dat advijs geweest, doch de magistraet woude sich niet geseggen laeten, en
doen iss de sententie gevolcht; klaechde oover de losheit, ongebondenheit van
Saeckema, Haringsma, die dicwils buyten ordre gingen, vol passiën en vergaeten
haer gebedt haestelijck; ick riedt hem, dat het Hoff moderaet woud gaen, omdat het
polytijck iss en de politie aenginck. - Ick te tien uiren op het Collegie, en bleeven
bijeen tot half twe, om die besoigne heel aff te doen, gelijck geschach. De heeren
gedeputeerden aeten bij mij en wahren vrolijck, speulden dahrnae tot half twaelf,
Hauwerda mede. - Haubois ginck naer Sneeck mit sijn swaeger Teppema, dronck
eens om; vrees dat hij in 't waeter iss gevallen. Teppema seyde dat sijn broeder wel
soud wesen en ons niet tegengaen. - Glinstra meint dat Jan Alua en hij souden
continueren gedeputeerde te blieven, dat Tjalling Eisinga het niet soude begeren,
dat die soud contentement krigen en die ampten verdeelt worden anders als die nu
[28] sijn, om alle werelt contentement te geven, en vond goet dat men daer nu aff
sprack, als die van Westrego bijeenkomen, omdat haer acte uyt iss het toekomende
jaer 52, en wahren wie goede vrunden. - De heeren scheiden eerst om half twaelf.
2/12 februarii sondach. Ick ben in de kerck geweest, kreech een brief van H.H.,
den eersten noch zedert ick hier ben, wass passelijck cyvijl en beleeft. Ick kreech
oock één van Armaveille, die schrieft dat Wiedefelt sich op de reis soude begeven.
- Mit officiren gegeten. - In de kerck geweest. - Ick maeckte mit Glinstra den brieff
ahn de heeren gecommitteerden naer Den Haghe. - Ick schreef desen heelen
naedemiddach en sach niemantz. - Adt mit Maré. - Schreeff tot elf uir.
3/13 februarii maendach heb ick op de Cantzeleri geweest en het revijs van de
heer Viersen affgedaen, gepersisteert. - Ick adt mit Mamminga van Groningen, ginck
in den hof wandelen. - Leyde die brieven van Beringan bijeen, die men dienstich
vindt tot de saeck. - Ick ginck bij vrau Jongstal praeten, adt dahr en bleeff tot half
elven.
4/14 februarii dingsdach heb ick mijne peerden gereden, mit enige edelluyden en
officiren gegeten en gepraet tot vijf uiren.

[29]
Dahrnae naer Den Haech geschreven. - Mit Maré gegeten. Mij laeten 't haeir
affsnijden.
5/15 woensdach. Bourum seit dat in Den Haghe hebben sie een pasquil aen de
deur van mijn huys laeten plecken, waerinne sie seggen dat de heeren
gecommitteerden niet durven doen dan 'tgene mij wel gevalt, dat heel graef Wilhelms
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sijn en manckeert niet dahrahn als dat se mijne liveray niet ahnhebben. Soo kan
ick mit stil sijn, afwesen niet voldoen, en kunnen se mij niet in ruste laeten. - In de
kerck geweest. Saeckema,
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Haringsma gaen lustich of tegens mij en soecken moite en nieuwe verwerringe en
onlusten aen te richten, 'twelck ick hoop haer niet gelucken sal; den advocaeten,
haere vrunden soucken het oock, sullen voorgaen, leveren 1000 man. - De heeren
van de magistraet aeten bij mij en waeren vrolijck tot acht uiren. - Ick adt mit
Hemmema.
6/16 februarii donderdach. Den oorloch iss wel aengevangen voor allommen,
predicantssoonen, lieutenantssoonen en een deel calissen, die sich door sinistre
practijcken hebben verrijckt, die hebben nu het gesach, sullen de suvereiniteit aen
sich trecken en onderdrucken de ehrlijcke luyden in de steden en oock van qualiteit,
die gemeriteert hebben aen 't lant of haere voorsaeten goet en bloet bij opgeset;
het iss te beklaegen, doch men moet patiëntie hebben, het iss Godess wil toe deser
tijt. - Ick heb mijne peerden gereden. - Mit Alua, Eisinga, Herema gegeten. - Ick heb
mit Veglin Wiedefeltz instructie naegesien en gecorrigeert.

[30]
Niemantz gesien, gelesen. - Mit Maré gegeten, vroech te bed gegaen.
7/17 februarii vrijdach de heer Jan Alua gesproocken, woud liever gedeputeerde
wesen als staet-generael, had gehoort dat Grovestein wel woud gedeputeerde
wesen. - In de kerck geweest. Op 't Collegie. - Gantz alleen gegeten. - Ick heb mijn
saecken van de instructie voor Wiedefelt vastgestelt, en sal Veugling die
uytschrieven. - Gelesen. Mit Maré gegeten. Unia en al de catolijcken sijn tegens
mij, hebben veul snaps en kecks van alle saecken en dingen, soucken ons rouyn
en verderf, om haere insichten en den coninck wedrom meester te maecken.
8/18 februarii saterdach heb ick op 't Collegie geweest. - Mit eenige edellyden
gegeten. - Mit Jan Alua, Hauwerda gespeult, oock Nijs. - Wij kregen veul brieven.
- Sie aeten bij mij.
9/19 februarii sondach. Ick kreech wedrom veul brieven. - In de kerck geweest. Mit officiren gegeten. - In de kerck geweest. - Geschreven. Hauwerda sprack mij
van de jufferen Swartzemburch en Oostheim. Vrau Haeren en Jongstal voor de
professoor Francelides. - De heer Glinstra brocht mij de brieven uyt Den Haghe. Ick schreef nae den eeten tot elf uir.
10/20 februarii maendach ahn de heeren van Stadt en Lande geschreven, dat
ick niet en quaeme wegens de begrafnis van S.H. saliger.

[31]
Ick heb op 't Collegie geweest, geschreven. - Mit Cloppenburch gegeten, die veul
van Amsterdam wost te seggen en van eenen die Vondeling [Joost] hetede, die
pasquillen maeckte, van haer harde regering, hoe sie sware gevanckenissen hebben
en doen als in de inquisitie. - Ick adt mit Wiglius en andere. - Sach mijn linnen. Schreef ahn Armaveille, Haulterive, graff Mauritz. - Adt mit Maré, schreef.
11/21 dingsdach. Ick heb mijn reis op maendach vastgestelt. Mijne peerden
gereden. - Mit eenige officiren gegeten. - Te vijf uir ginck ick bij de vrau Beima,
alwaer de jufferauwen pannekoecken hadden, ende wahren wij vrolijck tot twe uiren.
12/22 woensdach in de kerck geweest, op het Collegie. - Mit eenige officiren
gegeten. - Ick krege die tijding, dat de cardinael [Mazarin] wech wass en dat de

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

princen loss souden komen. - Ick sliep, kreech brieven, lass die. - Schreeff naer den
eeten. - Mij dunckt niet dat mademoiselle reden heeft om quaet te wesen en de
andere, contrarie,
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behoorden te dancken, dewiel het nu soo kompt, wandt mit dese pretenss worden
sie des te grooter, stercker en machtiger alse oyt geweest sijn, en iss al die moyte
voor die gespecificeerde gedaen, N.B.N.B. De oorsaeck waerom de Unie gebrocken
te hebben, 't volck ofgedanckt.
13/23 februarii donderdach mijn peerden gewandelt. - Op Het Bildt geweest, de
paelen gesien. - Bij Hemmema gegeten, wahr Anna Hasius wass.

[32]
14/24 februarii vrijdach Hillebrantz gesien, die seyde dat hij nu mit Keth in goede
communicatie gingen en hoopte volmacht te worden. - Ick sach de secretariss
Viersen, die mij de resten gaf. - Ick ginck in de kerck. Lauta en Vervoorn die quaemen
mij bedancken, dat se burgemeesters wahren te Harlingen. Ick recommandeerde
haer de eenicheit en rust van de stadt. - Ick adt mit officiren, Oostheim. - Ick ginck
te bed leggen, sliep, lass en sach mijne saecken naer van dess huys schulden 1593,
1568, prins Wilhelm, graff Jan. - Adt alleen.
15/25 februarii saterdach heb ick de heer Dauwe Aylua gesien, die mij van de
schriverschappen sprack en de heeren vacante professoren, wolde bequaeme
habyle lyden dahrtoe helpen stellen. - Reinerdt Oetses, Hillebrantz en quaemen mij
spreecken, dat men tegen het octroy haer wolde indracht doen in de Groenlantsche
Compagnie. - Ick reedt wandelen. - Ick adt mit Walta, Boshuisen, Hauwerda, Herma,
Ockinga, speulden verkeren tot elf uir.
16/26 februarii sondach in de kerck geweest. - Ick heb de heer Viersen
gesproocken en hem gebeden de heren van den Hoove mijn dienst te presenteren
en genacht te seggen. - Ick adt mit officiren. Ginck in de kerck. Ick sprack den
secretariss Viersen, om de heeren reeckenmeesters genacht te seggen. - Ick sach
Albert Loo, die mij genacht seyde. - Ick lass, ick schreeff en maeckte alles gereet
om te reisen. - Ick kreech brieven uyt Den Haghe.

[33]
Ick ginck vrauw Haeren genacht seggen. - Ick ginck bij de heer Nijs pannekoecken
eeten, bleeff dahr tot drie uiren.
17/27 februarii maendach heb ick mijn gereetgemaeckt te reisen; de heer Jan
Alua gesien, die mij sal schrieven, als den lantzdach wesen sal, en versoecken in
de provintie te komen; seyde hem genacht. - De heer Bourum mede, alsoock den
president van den magistraet. Oock Simonidess als kerckeraet. - De heer Hauwerda
gesien, genacht geseit. Ick adt om elf uir. Ginck in den hoff, sach mijne peerden en
ginck om drie uir uyt de stadt van Lewarden. - Ick quam te Sexbirum, dahr niemantz
tehuys wass, doch wij maeckten ons vrolijck. - Quam te acht uir te Harlingen; wahren
vrolijck mit de magistraet.
18/28 dingsdach. Wij maeckten des snachts om twe uiren seil, quaemen dess
avontz te Tessel, doch bleven in de jacht slaepen.
19 februarius/1 martius woensdach gingen wie te Helder te acht uiren op de
waghen, quaemen dess middachs te Putten, dess avontz te Wijck, reden veul langs
strand.
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20 februarius/2 martius donderdach te ses uir op de waghen, quaemen te twaelf
uir te Lis, dess avontz om sessen in Den Haeghe. - Ick sach de heer Jongstal, die
mij seyde
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bij mademoiselle geweest te sijn, beleeft, cyvijl. - De disordre die bij de Edelmogende
Heeren van Vrieslant wass, Hans Lijckelma hooffdicheit. - Hij had ahn sommige van
Hollandt [34] gesecht, als onse stadtholder hier sal wesen, sullen wie mischien
naerder mit u oovereenkomen als nu; dat had die Hollanders sehr verwondert en
sehr wel gefallen. Anders sijn sie noch sehr qualijck op mij tevreden, hebben
informatie genomen wahr sie konden in en om Amsterdam, om te sien wat se tegens
mij vinden kunnen, te blameren, swart te maecken bij de gemainte en regenten. Ick sach Grovestein, die hetselfde vast seyde en wat die van Gelderlant begeerden.
- Ick sach Hagha, die mij riedt H.H. te sien desen avont, doch ick wilde niet oft dorst
niet, te vuyl sijnde. - Ick sach Armaveille, die mij een goeden brief van sijn broeder
brochte, heel particulierlijck. - Dahrnae sprack hij van Hollant, Sommelsdijck, H.H.
en de questiën en bleef bij mij tot elf uir.
21 februarius/3 martius vrijdach hebben mij de Edelmogende Heeren
gecommitteerden van Vrieslant verwellecompt mit veul complimenten en eenige
discoursen gehadt hebbende, stelden mij voor eenige pointen, om mijne meinung
en advijs te weten. - Den heer Clant quam mij geluckwenschen en verwellekommen.
- Ick sach Hum, graff Hendrick, die nae veul discoursen mij seyde, dat H.H. wel
wass gesint. Ruisch had gesecht, die heeren Staeten van Hollant sullen nu nievers
toe komen en, als men haer te veul perst, gelijck de heeren van Vrieslant deden,
soo wouden sie uytbrengen wat men van mij had opgeteyckent, en wahren heel
quaet op mij. - De heer van Brederod quam dahrnae, die mij veul complimenten
maecte van sijn dienst en vruntschap, woud mit mij wel leven en, als wij eens sijn,
soo soud ons niemantz kunnen yetwes deren; hij sprack van H.H., van het werck
van [35] Amsterdam, dat het mijn ongeluck wass dahrinne gebruyckt te sijn geweest,
en had S.H. hem off een ander gebruyckt, die souden hetselfde gedaen hebben,
ergo ick ben ongeluckich, drie wecken opgeholden. - Ick adt alleen, sach Donau,
viconte en veul officiren. - Gleser, den Rijngraf. - De heer Schaep, die heel beleeft,
cyvijl wass, wenste mij geluck, prees mijne regering in Vrieslant, beklaechde mijn
ongeluck van Amsterdam en hoopte alles soud vergeten worden en ten besten
komen. - Ick ginck op 't hoff, sach H.H., die cyvijl wass. Sach oock de princess-royael
desgelijcken en den prince [Willem III]. Ick adt alleen, ginck wedrom op 't hoff van
H.H., die niet sprack als van de curatele, wass quaet op Heenvliet. - Ick sach den
secretaris Ellersich, die seyde dat te Rotterdam laegen sine vrunden onder,
Amsterdam dahr leyden Andries [Bicker] en den heer Van Swyten onder, den eenen
in de Ammeraliteit, den anderen gecommitteerde raede. - Verseeckerde mij van
Tibault, doch most temporiseren en soud sijn woordt holden. - In Ooverijssel,
Gelderlant stond het passelijck. - Bij de princess-royael stond hij wel, sach se dicwils
alleen van 2 tot 5, als hij woud, en sal bestellen, dat ick G. krige, 'twelck hij heeft
gesien, en moet van alles patiënteren.
22 februarius/4 meert saterdach heb ick de heer Jongstal gesien, die mij verhaelde
watter gepasseert wass. - Ick sach graff Mauritz, graff Hendrick, die mij van de
begraffeniss spraecken. - Ick sach Somerdijck, Zulekum, die mij vraechde nae den
rang van de begraffeniss en hoe wie meinden dat men most gaen.
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[36]
Ick sach den hertoch van Yorck, die beleeft wass. - Ick adt mit Schonberch, Meteren,
Gendt. - Ick sach officiren. - Ick sach de heeren Doma, Axma. - Ick sach de vrau
van Somersdijck. - Ginck naer huys, adt alleen. - Sach H.H. des avontz, die cyvijl,
beleeft wass.
23 februarius/5 meert sondach in de kerck geweest; alleen gegeten. - In de kerck
geweest; ick sach niemantz, lass en schreef, adt alleen. - Sach H.H., die van allerley
saecken praetede.
24 februarius/6 mertz maendach. Ick sach Saeckema, Wijckel. - Ick sach
Wijnbergen. Ick sach vijf heeren van Vrieslant, die mit mij ooverleyden, wat te doen
op die pointen van Hollant voorgestelt, en vonden goet eene conferentie, om van
de guarnisoenen te spreecken en andere saecken. Ick adt mit de heeren Saeckema,
Wijckel, Welder, Haersholt. - Ick ginck in den Raet van Staet. - Ick sach Jongstal
en de heeren Donia, Eisinga, Baerdt, Walteri, om oover te leggen wat Hollant voor
te stellen. - Ick sach vrauw van Brederod. - Vrau Obdam [Agnes Rennesse van der
Aa]. Ick adt alleen.

[62]
[13 april] H.H. gesproocken wegens madamoisel
[29 april] die resolutie genomen bij de Edelmogende Heeren Staeten van
Vrieslandt.

[63]
Saterdach. - Den 19/29 april iss madamoisel geboren 1633, en hebben de
Edelmogende Heeren Staeten van Vrieslandt anno 1651 den 19/29 april juyst op
dien dach de resolutie genomen om bij H.H. mijnentweghen te intercederen, dat se
geliefde toe te staen dat ick die ehr mocht genieten om te opteneren die schoone,
soete princesse en veul meriterende Albertine Agnes en tot een ehegemahl te
krigen, op den dach alse geboren iss, wahrdoor ick tot dat geluck hoop te geraecken.

[80]
[20 mei] ben ick te Gronningen ingehaelt.

[81]
Tzedert mijne reise naer Den Haghe heb ick in dit boeck heel weinich geschreven,
omdat ick haest geen tijt heb gehadt, wandt in Den Haghe wass ick haest noyt
alleen, ledich, sonder occupatiën ofte besoeck, en duirde dat van des morgens te
seuven uir tot dess avontz te half twaelf oft wel laeter, dat ick noyt ehrder ben tehuys
gekomen als naer elfen, en most ick doen alsdan noch dicwils brieven lesen ofte
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schrieven ofte onderteeckenen en hadde gheen tijt om in de bibel te laeten lesen
en heb ick in alle die tijt niet gemanqueert H.H. naer den eeten op te wachten, dess
avontz nahr den eeten mit haer gediscoureert, heel wenich mit die soete princesse,
die ick altemitz sprack, doch meest sach mit een bedroeft herte, dat ick haer mijn
wensche, pretensie en begeren niet dorst seggen, 'twelck iss gelaeten uyt respect,
gheen permissie hebbende van H.H., dahr ick bij sal continueren, om gheen reden
te [82] geven van offentie, om niet dahrdoor te ranverseren en te verkerven 'tgene
ick door geduirige, gestaedige patiëntie hoope te verkrigen, dat nu in passelijcke
termines iss staende, hoope de Heere sal het segenen, dat ick dat aldergrootste
geluck mach bekomen en opteneren, 'twelck ick van herte bid en hoope; dese
redenen van opwachten bij H.H., de visiten en contravisiten, d'affairen, lesen en
schrieven der brieven hebben mij belet om des
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maenden niet te kunnen schrieven hetgene gepasseert iss, als ick gewoont wass,
en dat omdat mij de tijt dess morgens en dess avontz te kort wass; hebbe die tijt in
goede voorspoet en gerusticheit doorgebracht sonder ongeluck oft quaede rancontre
soowel hier in dese provintie, daer den lantsdach heel stil is doorgebracht, alsoock
buyten de provintie, dahr de here onse Godt voor moet gepresen, gelooft en gedanckt
sijn, en hebbe mehr voorspoet gehadt, hebbende het werck van de soete princess
in sulcke goede termines gebracht; hier staet het oock wel, want in Oostrego het
wedrom wel iss en vastgestelt voor vier jaeren, soodat in dat quartier niet te vresen
iss, Dauwe Alua, Swartzemburch, Haersma, Boulens, Roorda, Frans Eisinga; in
Westrego iss het oock soo gestelt en soo goet als gedaen, Oene Grovesteins, Jan
Alua, Tjalling Eisinga, Jongstal, Botnia, Waltinga.
8/18 donderdach maij hebbende alle de heren en collegiën genacht geseit, de
heeren van den Hoove en de magistraet getracteert, soo ben ick den
9/19 maij vrijdach om half tien op de coetz gaen sitten en naer Gronningen
gevaeren, sijnde het huys en passant van Hogenhoep; aeten dess middachs te
Buytenpost. Sach dess olden grietmans vrauw [Maaicke Pieter Binnerts], quaeme
dess avontz tot Suythoorn en gingen te elf uir dahr op de koetz sitten den 10/20
saterdachs, quaeme te twe uiren bij de stadt, alwahr mij de compagnie te peerdt
bejende ende een weinich dahrnaer de Edelmogende Heeren gedeputeerde staeten
mit ettelijcke carossen; ick Haer Edelmogende synde staen, ginck van mijn peerdt
en naer beleefde complimenten van ontfanginge en geluckwenschinge en tot
wederantwoordt van bedanckinge en mijn dienst mit getrauwicheit offererende
volgentz de voetstappen van mijne voorsaeten en predecesseurs, gingen Haer
Edelmogende in haere koetsen en ick te peerde; de compagnie te peerdt reedt voor,
de Edelmogende Heeren volchden op mij mit haere koetzen en quaemen in die [86]
tot ahn de poorte van de stadt, alwahr de burgeri in de waepenen begost te staen
door alle de straeten tot ahn mijn huys, de straeten voll volckx mit groote tekenen
van beleeftheit, vrolijckheit en genegentheit; ahn mijn huys komende, quaemen de
Edelmogende Heeren gedeputeerde wedrom bij mij en maeckten mij haere
behoorlijcke complimenten. - Dahrop volchden alle de collegien. - De heeren
burgemeesters en raet. De heeren staeten van de Omlanden. - De heeren
reeckenmeesters. - De heeren van de Hoffmanskaemer. - De heeren professoren.
- De heer Sonius, die mij van de heer Eisinga genegentheit verseeckerde, en vond
dat hij oock tegens Heinsius wass ingenomen. - De heeren Clant, Tjassens, Hulten
quaemen oock bij mij, gecommitteerden in Den Haghe. - De heeren Lutzburch,
Lewen, Rengers, Klandt quaemen mij oock verseeckeren van haere vruntschap. De heeren Sickinga, Tamminga, Starckenburch dessgelijckx, en duirde die visiten
totdat de burgeri haere drie salven hadden gedaen; op 't merckt het canon rontom
lossgeschooten. - Doe quamen twaelf compagniën burgers voorbij mijn huys, en
daerop volchde het guarnisoen, en duirde het tot half seuvenen, doe gingen die
officiren wech. Ick kreech brieven [87] uyt Duytzlant, liet de heeren bidden die mit
mij gereist wahren, en wahren vrolijck tot tien uiren; doen lieten mij de heeren
gedeputeerden vraghen het vuirwerck te willen sien, 'twelck doende, dronck ick mit
de officiren tot twaelf uiren.
11/21 maij sondach ginck ick in de kerck twemahl, adt mit officiren. Naer de
predicatie
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sach ick de heeren Lieuwe, Rengers, Ripperda en hoorde ick een ieder klaeghen
oover de sindicus Heinsius, dat hij te veul gesach had gesocht te hebben, die
edelluyden onneens maeckten, om sich dahrdoor sterck, dien in 't leech wass, op
te helpen en die booven derop wass, weder terneder te werpen, en hielt hij de
edellyden alsoo in een continuele onrust en alarm. - De sindicus wass oock bij mij,
klaechde oover Ripperda, Tamminga, Aldringa en wahrom dat een yeder over hem
wass gestoort geweest, mit alle de circumstantiën en 'tgene hij tegens haer had te
seggen, Tamminga sijn giericheit, Aldringa quaede menage, Ripperda wegen het
treckpadt; dahrnae viel hij op het accord dat tuschen die edellyden wass gemaeckt
in de drie quartieren, 'twelck nu in ses sijn gedeelt, in een ieder twe, soodat het hem
in alles tegens sijne sinne ginck, en sprack hij soo quaelijck van de edelen als de
edelen van hem; hij seyde mij oock, waerom dat Klant qualijck op hem tevreden
wass, hebbende malckanderen geslaegen, en brocht ick alsoo desen dach door
mit velerhande visiten tot dess avontz heel laet.

[88]
12/22 maendach schreeff ick ahn H.H., andtwoorde op haere twe brieven mit alle
civiliteit en submissie. - Ick sach Magduel, die oock al tegens Heinsius sprack. - Ick
sach Rengers, die van Heinsius weinich had, mahr wass tegen dess Hoffmanskaemer
sehr ingenomen, klaegende dat haer die indracht deedt in haere jerudictie; hebben
de edelen één gevangen, sie belasten hem loss te laeten; hebben sie eenen
lossgelaeten, soo komen de hooftlyden en klaegen dat se te slap sijn en exerceren
gheen justicie, en hoe sie het maecken, het en deucht niet; die Hooftmanscaemer
soeckt de edelen alletijt te quellen, 'twelck Rengers sehr mishaecht en tegensstaet
en alle de noblesse, die heel op de Stadt sijn gebeten. - Sterckenburch wass bij mij,
die mij van de juredictien sprack en van de hovelinckschappen. - De heer Wichering,
lieutenant van de Hooftmanscaemer. - En duirde dat tot den avont toe, dat dan den
eenen, dan den anderen quam.
13/23 maij dingsdach begost ick te spreecken van dat werck dat ick voorhad mit
de princess en H.H. en 'tgene in Vrieslandt wass geschiet, ofte het hier oock soude
kunnen geschieden, al wass den lantzdach niet vergaedert, door de extraordinariss
edelen van 't Landt en de Stadt, alletijt present, en soud Broursma daer eens of
spreecken mit sommige edelen. - Ripperda quam mij haelen, om in de Edelmogende
Heeren Gedeputeerden vergaedering.
Maendach. - Den 20/30 october aen Woudter de Haen, boode ordinaris, gegeven
een brief aen de heer André. - Aen Armaveille mit een kleen doosjen. - En aen
vrauwe van Varyck.

[232]
Opmerckinge om mij te dienen tot memorie van hetgene dat mij nootsaeckelijck te
doen staet geduirende mijn leven, om mij dahrahn te doen gedencken en mij dahrnae
te dirigeren, opdat het mij wel mach ghaen nahr ziel ende lichaem tot mijn
behaudeniss, tot mijn ehr en reputatie en conservatie, soolang ick op deser werelt
ben. - 1. Om mij mit onse heere Godt wel te stellen, mijn best doen om sijn godtlijcke
majesteit te gelieven, te dienen in aller godtsaelicheit mit geloove en goede wercken,
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besittende een onergerlijcke contiëntie beyde voor Godt en voor de menschen,
looven den Heere mit danckofferen en betaelen den Heere mijne beloften en hauden
den Heere mijn eedt
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die ick gedaen heb, doen ick te nachtmahl ginck, leven uyterlijck en innerlijck
godtsaelich, heilich en onstraffelijck; die uyterlijcke godtsaelicheit iss niet nut sonder
de innerlijcke. - 2. Op mijn gesontheit wel te letten en acht te hebben, want sonder
die kan een mensch nietz ahngenahm [233] wesen, noch grootzheit noch geleertheit
oft gheen plesier hebben. - 3. Wegens de regeringe in Vrieslandt, om mij dahr wel
te mainteneren en wel te staen mit de heeren volmachten, de heeren edelen en
eigenerfden, die heeren grietzluyden, voorsichtich te sijn, cyvijl, humbel, weinich
spreeckende, hooren alles, sijn niet achterclappich, niet rass yetwes te belooven,
doch het belooft hebbende, wel woordt te holden. Oock wel te staen mit de heeren
gedeputeerden, mit de heeren van den Hoove, de heeren burgemeesteren en
vroetschappen. - 4. 'tSelfde oock te opserveren in de Stadt Gronningen en Omlanden,
dahr ick noch gheen kenniss oft naericht off hebbe, alsoock in de landtschap Drente,
dahr ick nu eerst ben gekosen. - 5. Wegen mijn huysholding en maintien van dien,
om mij uyt schulden te holden, de luyden wel te betaelen, wahrdoor men hier te
lande in achtinge oft verachtinge kompt, die dahrop letten, en nae de saeck leit,
discoureren en praeten vrijuyt volgentz het lantz manier.

[234]
6. Om wel te letten op mijne saecken in Duytzlant, die in ordre te krighen en goeden
standt. - 7. Om mit H.H. wel te staen, soo het doenlijck iss, alse niet te sehr tegens
mij iss ingenomen, want eilaes, S.H. is ooverleden. - 8. Op mijn militaire chargiën
wel te letten, die wel te bekleden, mijn advancement dahrin te pousseren, dahrom
wel bij de provintiën te staen, hebben een goede nahm en faem bij de regenten en
de gemeenten, sijn cyvijl en beleeft tegens alle de werelt. - 9. Wel te letten op mijn
hauwelijck, dat wel oover te leggen om het mit fatsoen te doen tot mijne saelicheit
en gerustheit, profijt, ehr, reputatie en maintien; wilt uwen seghen dahrtoe geven,
want het haest tijt iss om mijne jahren, die all sessendertich sijn gepasseert, oock
om mijne ingesetenen en onderdaenen, en soo men mij toont, soude het hier oock
niet onahngenaem wesen en in Stadt en Lande en de lantschappe Drente.

[235]
Geldersche arbiters. - Lübeck iss superarbiter. Doctor Johanness Marquardus,
ridder, is raetspersoon van de stadt. - Benthem, arbiter docter Padestecher,
cantzelaer van den graef. - Bremen, arbiter docter Coccejus, burgemeester van die
stadt. - Cleefsche arbiters. Brunswijck, superarbiter, heeft twe doctoren, docter
Coeller en doctor Werner. - Ceulen, arbiter Busdorf wegen die stadt. - Anhalt, arbiter
doctor Melagius wegen den prince van Aenholt.

[236]
[13 doorgehaalde en onleesbare regels].
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[237]
[8 doorgehaalde en onleesbare regels]. - Vet blanckzetsel, limmenten, taille, humeur,
tanden, verwanten.
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[Dagboek 1652]
[0]
Den 28 jannuarius/7 februarius 1651 de reeckening getekent en mahr 45 gulden te
kort gekomen. X [Amalia van Solms-Braunfels] 18/28 augusti anno 1602. - Albertine
19/29 april anno 1634. - Henriette februarius anno 1630. - Maria 26 augustus/5
september anno 1644. - F.dn. junius anno 1634.

[1]
1652. - Als men mij yetwess recommandeert, dat mij heel wel aenstaet en ick doch
geneicht ben om te doen, mij eevenwel soo ahn te stellen, ofte ick het niet geerne
dede oft doen kost, en eenighe redenen bij te brenghen dahrop slaende en dahrtoe
dienende, opdat als het dahrnahr geschiet, die luyden die mij het gerecommendeert
hebben, mij dahrvoor des te mehr geobligeert en verbonden sijn, en kan ick die op
een ander tijt des te beter gebruycken, als ick haer dienst van doen heb, edoch alles
mit maet en discretie. - Moderate durant, medium tenuere baeti. Nullum violentum
diuturnum.

[3]
In mijne commissie van Vrieslandt staet tweemahlen verhaelt, en dat alles totten
ehren, rechten, preëminentiën, vrijheeden, tractamenten, profiten en vervallen
dahrtoe staende, waerop ende van hem wel en getrauwelijck hierin te quijten, hij
schuldich iss en geholden sal sijn den behoorlijcken eedt in onse handen te doen
en presteren, ordonnerende en belasten dahrom onse gedeputeerden en raeden
provinciael mitzgaeders alle grietzlyden en magistraeten van griteniën en steden
en alle andere ingesetenen deser landtschappe mitsampt allen ritmeesteren,
hoplyden, bevelhebberen, ruyteren en knechten en andere krijchslyden die hier te
lande sijn oft mittertijt noch sullen komen, dat sie den welgemelten heer stadtholder
graef Willem voortaen kennen en holden als stadtholder en captein-general van
Vrieslandt en ooversulckx hem alle ehre en reverentie doen en bewisen en hem
obediëren en gehoorsaemen soo denselven staet toebehoort, en dahrvan
mitzgaeders van ehren, rechten, preëminentien, vrijheden, profiten, vervallen,
tractementen voorschreven hem doen, laeten en gedogen rustelijck, vredelijck en
volkomelijck genieten en gebruycken, wandt wie 'tselve [4] alsoo ten dienste van
den lande bevonden hebben te behooren. Ten oorkonde van dien hebben wie desen
mit onsen zegel en secretarii handt doen bevestigen. Gedaen binnen Lewarden
den 23 julii 1640. Frans van Eisinga vidit. - Bij de Staeten van Frieslandt, ter
ordonnantie, doctor Livius Scheltinga. - Die van Stadt en Lande dessgelijcken op
die maniere ingestelt comissie en instructie.

[5]
Twintich à dertich, veertich veendels. Bij elcken 20 à 30 braeve mannen mit roers,
hauwers en hellebaerden. - Oock sooveul trommelen, 20, 30, 40. - Te weten, waer
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de veendrickx woonen, om perfect haere bijeenkomsten en vergaederinge te kunnen
beletten en verhinderen. Oock op de huysen der burgemesters ses à seuven
standaerten. - Bij elck standaert 10 ruyters. - Sooveul trompetten, 6 à 7. - Bij elck
veendel een sack polver en loot. - Niemantz te beschaedigen die niet in 't geweer
kompt, doch in 't geweer hart te tracteren. - Strackx uyt te roepen, die sich stil haut,
dat men die niet doen sal en niemantz schaede toevoegen. - Het geweer op 't
Raethuys te brengen en wel te laeten bewaeren. - In drie schepen 't volck midden
op 't waeter laeten leggen, dat het niemantz
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weet, doch [6] niet wijt van de stadt, opdat men se kan hebben als men wil en op
die tijt als het beraemt is van allen sijden. - Op de ruyters, saedels en roers te letten.
- Op rogge en koren te letten, hoeveul in die stadt is. - Oock waer hem magasijn en
polver is. - Te letten, waer de plaetzen sijn die groot sijn, om daer troupen te stellen.
- Buyten twintich man en binnen, in huysen gelogeert en harbargen bij de poort,
booven in de vensters, in 't huys beneden en op straet elck 10 man, op de poort te
passen en te schieten. - 20 peerden in de stadt, twintich aen de rechtesijde en 20
aen des linckersijde. - Granaten. - Klene petarden voor de ketens te breecken. Roers in koffers in 't huys gebracht. - Billjetten uyt te werpen, waerom men dat doet
en een pretexst en de burgeri te stillen. Instrumenten om de poort op te holden en
de deur van de corteguarde te sluyten en toe te doen.

[7]
Soldaeten in borgerskleederen, in matroosenkleederen, in vrauwenclederen, als
bedeelaers, als aude mannen, als lamme op krucken, mit sackpistoolen, groote
dicke swaere stocken. - Roers in koffers ingepackt, groote. - Strackx volck aen te
nemen en onder die anderen compagniën gestelt. - Granaten. - Bier aen 't garnisoen,
elck corporaelschaep twe tonnen. - Die officieren te ontbyden alletemael haer te
raeden en te ordonneren die soldaeten ende die ruyter haere volle gagie en leninge
te geven weeckx en maentelijckx, de luytenanten ende veendrickx dat te
recommanderen, daerop te letten en mij daervan te adverteren. - Te maecken dat
die soldaeten en ruyters daerover klaegen aen mij. - En alsoo die officieren gewent
bij mij te komen om gheen suspitie, als men 't in 't werck stellen. - Meer gagie te
belooven, 50 fl. en 30 gulden, promptelijck en precyselijck te betaelen en officier te
maecken.

[17]
1652, 1/11 jannuarii. - Donderdach. - Codde heeft al mijne jouwelen in bewaering,
versegelt in een klein koffertjen, daer vrau Van Varyck die lieste van heeft. - Codde
heeft oock één van mijn testementen in bewaeringe, die men bij hem sal vinden
neffens de jouwelen. - Monsieur de Armaveille heeft het ander testament, dat men
in tijt van noot bij hem oock kan vinden, dat beyde op verscheiden tijden in presentie
van ehrlijcke lyden moet opgedaen worden en in 't werck gestelt, 'twelck mijn wil en
begeren iss. - Wilhelm Fridrich graff zu Nassau.

[19]
Den 6/16 jannuarii de reeckeninge geslooten en geteeckent, en bleef oovericht
18.134-5, 'twelck Widefelt in de naeste reeckeninge wel sal brenghen.

[33]
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1652, den 1/11 jannuarius. - Donderdach. - Dit iss vergist en behoort bij de maent
januarius te staen. - Ick ben in de kerck geweest, hebbe dit jaer in de vrese dess
Heeren ahngevangen; ick hoope de Heere sal mij dit jahr wedrom bijstaen mit sijne
genaede en barmherticheit en mit sijnen heilighen geest, dat ick het mach
ahnvanghen, continueren ende eindigen gelijck ich het jahr 1651 heb gedaen mit
allerley segenen, geestelijcke ende lichaemelijcke, wandt ick mij sooveul doenlijck
iss geweest, in de wegen dess Heeren heb geholden, voor sonden gewacht, die
sacramenten gebruyckt, hetwelcke niet uyt mij iss, mahr door de segen dess Heeren;
dahrom bid ick sijn
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godtlijck majesteit mij bij te staen en dahrbij te erholden en te bewahren. - Soo heeft
mij de Heere oock gesegent in weereltse saecken, wandt hij heeft mij vollenckomene
gesontheit gegeven, hoewel ick het altemitz anders verdient had door den dronck;
hij heeft mij goede successen geven in 'tgene heb voorgenomen, besonder in mijn
huwelijck, dahr sijn goddelijcke mayesteit [34] wonderbaerlijck in heeft gewerckt,
soo bij H.H., die princesse, den courvorst en courvorstinne, die provintie van
Vrieslandt en Stadt en Lande, bij mijne goede vrunden, oock bij die van Hollandt in
het consent van die gebooden, en kan ick die Heere dahr niet genoech voor dancken;
ick hope de Heere sal weder sijnen seghen dahrtoe geven en maecken mij dat jahr
1652 nu vollenkomen geluckich, doen mij besitten hetgene ick soo lang heb verwacht,
nahr getracht en naer gewenst, en maecken onss beyden content, gerust en
geluckich en beholden en bewahren mij dit geheele jahr in gesontheit, voorspoet,
geluck, doch vooral in godtsaelicheit, 'twelck een beginsel iss van alle wijsheit, dat
ick sehr nodich heb, alsoock couragie, en dat om die verdiensten Jesu Christi wille;
amen, amen.

[235]
1/11 januarii 1652 op donderdach heb ick dit geschreven tot opmerckinge ende
naericht van hetgene dat mij nootsaeckelijck iss te doen geduirende mijn leeven,
om mij dahrahn te doen gedencken en te dirigeren, opdat het mij wel mach ghaen
naer ziel en lichaem tot mijne salicheit, tot mijne behaudeniss, ehr en reputatie,
conservatie, soolange ick op deser werelt ben. - 1. Om mij mit onse heere Godt wel
te stellen en mijn best doen om sijn godtlijcke majesteit te behaegen, te dienen in
aller godtsaelicheit, in den geloove, gebede en goede wercken, besittende eene
onergerlijcke contschientie beyde voor Godt en voor de menschen, looven den
Heere mit danckofferen en betaelen den Heere mijne beloften en achtervolgen dien
eedt die ick gedaen hebbe, doen ick te nachtmahl ginck, leven uyterlijck en innerlijck
godtsaelich, heilich en onstraffelijck, wandt die uyterlijcke godtsaelicheit iss niet nut
sonder die innerlijcke; sursum corda, wandt die Heere die siet, weet en opmerckt u
gedachten, woorden en wercken, voor hem iss niet verborgen oft bedeckt, en kan
men den Heere niet bedrieghen, gelijck die menschen geschiet daegelijckx. - 2. Op
mijn gesontheit wel te letten, wandt sonder die kan een mensch niet aenvangen dat
hem aengenaem iss, en kan gheen contentement scheppen in ehre, grootzheit,
geleertheit, wellust.

[236]
3. Wegens die regeringe in Vrieslandt, om mij dahr wel te mainteneren en wel te
staen mit de heeren volmachten, voorsichtich te sijn, cyvijl, humbel, wenich
spreeckende, hooren en alles syn, niet achterclappich, geduldich, het quaet mit
goedt te vergelden, licht vergeten en te vergeven, niet rass yetwess te belooven,
edoch het belooft hebbende, wel en ehrlijck woordt te holden. - Oock wel te staen
mit de Edelmogende Heeren gedeputeerden, alsoock mit de Edelmogende Heeren
van den Hoove, mede mit de heeren burgemeesteren en vroetschap, het reglement
in alles punctuelijcken te onderholden en een yeder bij sijn recht te mainteneren en
de steden in rust te holden, soo het mogelijcken iss. - 4. Oock wel te staen mit de
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Edelmogende Heeren staeten van Stadt Groningen en Omlanden, syn die beyde
leeden in rust en vrede te holden, neutrael te blieven, om bij gheen van beyden mijn
credijt te verliesen
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en affectie; bij die van Drenthe oock wel te staen. - 5. Weghens mijn huysholding
en maintien van dien, om mij uyt schulden te holden, die luyden wel te betaelen,
waerdoor men hier te lande in achtinge oft verachtinge iss, dahr men hier sehr op
lett, en wordt dahr sehr vrie off gepraet en gediscoureert, volgentz het lantzgebruyck.
- 6. Om wel te letten op mijne saecken in Duytzlant en die in goede ordre te krighen
en goeden standt.

[237]
7. Om in H.H. goede gratie te continueren, dahr ick nu passelijck in ben en noyt
beter als nu, als deselfde door haer consent in 't hauwelijck betoont heeft. - 8. Op
mijne chargiën wel te letten, om die wel te bekleden, mijn advancement dahrin te
pousseren en dahromme wel bij de provintiën te staen en, soo doenlijck, bij Hollandt
een goede naem en faem te hebben, bij de regenten en de gemeenten, sijn cyvijl
en beleeft tegens alle de werelt. - 9. Wel te letten op mijn hauwelijck, om dat
ghehelijcken te voltrecken, wandt door Godess segen in een goeden standt iss
gebrocht en dat tot mijn saelicheit, gerustheit, ehr, reputatie en maintien mach
strecken, alsoock van mijn lieven, beminde en sehr wahre bruyt, die soo veul
perfectiën, meriten, deuchden besit, en soud het een sonde sijn soo een engel in
ongeluck te brengen; wilt ons beyden segenen en dat ick haer gunst, genegentheit
en goede gratie mach erlangen en also beydersijtz geluckelijck, hetwelcke ick van
herten wunsche, bidde, versouck en smeecke, heere Godt almachtich, om uwes
soons Jesu Christi wille; amen, amen.

[238]
Den 20/30 april 1652 sullen de heeren van het Hoff van Gelderlant sorge draeghen,
dat die heeren arbiters ende superarbiters wedrom bijeen sullen komen tot Emeryck.

[239]
Gelderlant. - Lübeck iss superarbiter. Doctor Johannes Marquardus, ridder, een
raetzpersoon van die stadt. - Benthem, arbiter docter Paedestecher, die cantzelier
iss van den graef. - Bremen, arbiter docter Coccejus, iss burgemeester van die
stadt. - Cleefsche arbiters. Brunswijck, superarbiter, heeft twe doctoren geschickt,
doch maecken mahr één stem uyt, docter Coeller en doctor Werner. - Ceulen, arbiter
doctor Busdorf. - Aenholdt, arbiter doctor Melagius.

[248]
16/26 vrau Varyck decembris dingsdach weer ontfanghen.
19/29 decembris vrijdach André, Ellersich, Rijngraef, Armaveille, vrau Varyck,
graef [Nassau]-Dillemburch.
22 decembris/1 januarii maendach vrau Varyck, Haga, Tjassens.
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27 decembris/6 januarii saterdach H.H., mademoiselle, vrau Varyck, Armaveille,
Dona, Baumont, André.
4/14 januarii sondach H.H., vrau Varyck, mademoiselle, Armaveille, André,
Tjassens.
11/21 decembris H.H., mademoiselle, vrau Varyck, Code donderdach op 't jacht.
12/22 decembris H.H., mademoiselle, viconte van Dona, André vrijdach.
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[249]
11/21 decembris 1651 donderdach op 't jacht geschreven H.H., mademoiselle, vrau
Varyck, Code.
12/22 decembris vrijdach H.H., vrau Varyck, mademoiselle, freulen van Dona,
André, te Lewarden.
16/26 decembris dingsdach vrau Varyck, noch niet oovergelevert.
27 decembris 1651/6 januarii 1652 saterdach H.H., vrau Varyck, mademoiselle,
Armaveille, Donau, Beaumont, André.
4/14 januari 1652 sondach H.H., vrau Varyck, mademoiselle, Armaveille, André,
Tjassens.
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[Dagboek 1653]
[0]
N.B. het boeck 1652 om reden daerinne geobserveert en geschreven. X [Amalia
van Solms] 18/28 augusti 1602. - Albertina 19/29 april 1634. Henriette februarius
1630. - Maria 16/26 augustus 1643. - L.dn. junius 1634.

[1]
Als mij yetwass wordt gecommandeert, dat mij heel wel aenstaet en ick dahrtoe
geneicht ben om in 't werck te stellen en te doen, mij alleffenwel soo ahn te stellen,
oft ick het niet geerne dede oft dahr niet toe geneicht wass oft niet wel doen kost,
opdat als het dahrnae geschiede en die luyden die mij yet gerecommandeert hadden,
optineerden sie begehrden, mij des te mehr verobligeert wahren en verbonden, en
sal ick die op een ander tijt des te beeter gebruycken in voorvallende saecken,
edoch alless mit discretie. - Moderate durant. Medium tenuere baeti. - Nullum
violentum diuturnum. - Codde heeft één van mijn testamenten, dat men bij hem sal
vinden. En monsieur D'Armaveille heeft het ander testament gelijckluydende in
bewaring, die men bij haer moet haelen en op verscheyden tijden opendoen in
presentie van eerlijcke luyden, moet opgedaen worden en achtervolcht. - Wilhelm
Fridrich graf zu Nassau.

[3]
De reeckeninge van den 6/16 jannuarii 1652 gedaen, blijft Wydefelt 18.134-5 noch
te rest, 'twelck in 't jaer 1653 moet verreeckent worden en in 't hooft innebrengen
van sijne reeckeninge.

[9]
1653 den 1/11 jannuarii. - Saterdach. - Heb ick dit jaer aengevangen mit die
kerckganck en in de vrese des Heeren en hoope ick de heere onse Godt sal mij dit
jaer wedrom bijstaen gelijck voorleeden, want sijn godtlijcken segen
oogenschienelijck oover mij is geweest, want het voorleden jaer ben ick niet eens
sieck geweest, alletijt gesont ende wel te pass, daer de Heere voor gelooft ende
gedanckt sie. - Hij heeft mijne regeringe gesegent, dat se is voorspoedich in 't stilte
en grooter rust. Sijn godtlijcke almacht heeft mij gesegent, dat mijn hauwelijck is
voltrocken, daer ick soo lange naer had gewenst, gewacht ende verlangt. - De Heere
heeft die van Zelandt verweckt buyten mijn toedoen, kennis oft versoeck, dat se mij
voorstellen tot lieutenant-generael, [10] soodat ick segge, ick kan sijn godtlijcke
majesteit niet genoechsaem dancken. Wilt mij wijders segenen mit uwen heiligen
geest, dat ick u rechtmaetige danckbaerheit mach bewiesen mit mijn leeven en
wandel, woorden en wercken, lichaem, gemoet, alle krachten en al wat aen mij is,
want al wat ick gedaen heb, dat kompt van de Heere, en daeromme moet alles den
Heere weder ten dienst staen om hem te looven, te priesen en te dienen; soo moet
ick die sacramenten weerdichlijck gebruycken en betaelen den Heere mijn eedt en
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belofte aen hem gedaen, en als ick heilich godtsaelich en rechtveerdich leeve, soo
sal de Heere wedrom mit nieuwe segenen mij begenaedigen, daer ick sijn godtlijcke
majesteit om bid, naemelijck om gesontheit, om gerustheit des gemoetz, voorspoet
en rust in de regeringe, om wijsheit, verstant en voorsichticheit en oock om mijn
hauwelijck te segenen aen alle canten [11] en mij erven toe te schicken en daermede
te begenaedigen tot mijn eer en reputatie, dienst van 't lant, behaudeniss mijner
onderdaenen, die anders licht sullen veranderen moeten van religie. Ick hoope
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de Heere sal mij hierin verhooren en geven mij alles wat tot mijner eewiger saelicheit
van nooden is, geloove en goede wercken, om maettichlijck, rechtveerdichlijck en
heilichlijck te leeven, daer alles aen gelegen is, alsoock om courage, dat ick die
mach beholden en mij eerlijcken te toonen en te draegen voor 't vaederlant, als het
noodich is, oock niet toe te laeten dat men ons oft mij te hardt druckt en niet tot
disperatie geraecken, maer dat u godtlijcke majesteit noch vroome harten en
patriotten wil verwecken, die de religie liefhebben, om voor mij te staen, te
mainteneren en in achtinge en consideratie te holden, daer bid ick uuyt grondt mijns
harten om; amen, amen.

[127]
1/11 januarii 1653 op saeterdach heb ick dit geschreven tot mijn opmerckinge ende
mijn naericht van 'tgene mij nootsaeckelijck is te doen geduirende mijn leeven, om
mij daeraen te doen gedencken en mij daernae te reguleren, opdat het mij wel mach
gaen naer siel en lichaem tot mijn saelicheit end eewighe behaudenis, tot mijn eer
en reputatie, conservatie, soolang ick op deser werelt ben. - 1. Om mit onse heere
Godt wel te staen en mijn best te doen om sijn godtlijcke majesteit te behaegen in
aller godtsaelicheit, in den geloove, gebeden en goede wercken, besittende een
onergerlijcke contiëntie voor Godt en voor den menschen, looven den Heere mit
danckofferen en betaelen den Heere mijne beloften en hauden den eedt die ick
onse heere Godt deede, doen ick te nachtmael ginck, leven uyterlijck en innerlijck
godtsaelich, heilich ende onstraffelijck, want die uyterlijcke godtsaelicheit [128] is
niet nut sonder de innerlijcke. Sursum corda, want de Heere die siet, weet en merckt
op u ghedachten, woorden en wercken. Voor hem is niet verborgen oft bedeckt, en
kan men den Heere niet bedriegen, gelijck daegelijckx de menschen gheschiet. 2. Op mijn gesontheit te letten, want sonder die en kan een mensch niet aenvangen
dat hem aengenaem is, en kan gheen contentement scheppen in eenich ding, noch
eer, grootzheit, geleertheit ofte wellust.- 3. Wegens die regering in Vrieslandt, om
mij daer wel te mainteneren en wel te staen mit de heeren volmachten, voorsichtich
te sijn, cyvijl, humbel, weinich spreeckende, hooren en alles sien, niet achterclappich,
geduldich, het quaet mit goedt te vergelden, licht vergeten en vergeven, niet ras-yet
te belooven, edoch het belooft hebbende, wel en eerlijck woort te holden, alsoock
mit de Edelmogende Heeren gedeputeerden, den Hoove provinciael wel te staen,
oock mit de heeren magistraeten, burgemeesters ende vroetschappen, het reglement
in alle de pointen te onderholden en een yeder bij sijn recht te mainteneren en
sooveul doenlijck is, de steden in rust te holden, vrede en eenicheit.

[129]
4. Oock wel te staen mit de Edelmogende Staeten van Stadt Gronningen en
d'Omlanden en sien die beyde leeden in rust en vreede te holden en neutrael te
blijven, om bij gheen van beyden mijn credijt te verliesen oft affectie. - Alsoock bij
die van Drente wel te staen. - 5. Op mijn huysholding wel te letten, om mij uyt
schulden te holden, wel te betaelen, waerdoor men hier te lande in achtinge ofte
verachtinge is, daer men seer op lett en wordt vrie af gepraet en gediscoureert,
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volgentz 't 's lantz gebruyck. - 6. Om op mijne saecken in Duytzlant wel te letten en
die in ordre te krigen en in goeden
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stant. - 7. Om mij bij H.H. wel te holden, daer ick nu wel stae, hebbende mij die
genaede gedaen en die soete princesse haer dochter te geven, en mangelt mij nu
niet als erven, daer ick sijn godtlijcke majesteit seer ootmoedelijck om smeecke en
bidde. - 8. Op mijn chargiën wel te letten om die wel te bekleden en mijn avantzement
daerin te pousseren, daerom wel bij de provintiën te staen en, soo doenlijck, oock
bij Hollandt een goeden naem en faem te hebben, bij de regenten en gemeenten,
[130] cyvijl en beleeft te sijn tegens alle de werelt. - 9. Mijn drie instructiën sijn in
mijn scribanie, reisen alletijt mit ooveral waer ick gae.
Den 20/30 april sullen die van het Hof van Gelderlant sorge draegen, dat die
heeren arbiters en superarbiters wedrom bijeen sullen komen tot Emmeryck.

[131]
Gelderlant. - Lübeck, superarbiter. Doctor Johannes Marquardus, ridder en
raetzpersoon dier stadt. - Benthem, arbiter. Docter Padestecher, cantzeler van den
graef van Benthem. - Bremen, arbiter. Docter Coccejus, burgemeester dier stadt. Cleefsche. - Brunswijck, superarbiter. Docter Coeller en doctor Werner, edoch
hebben maer een stem. - Ceulen. Doctor Busdorf. - Aenholt. Doctor Melagius.
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[Dagboek 1654]
[2]
N.B. het boeck 1652 om redenen daerinne geobserveert en geschreven. H.H. 18/28
augusti 1602. - Albertine 19/29 april 1634. - Henriette februarii 1630. - Maria 16/26
augustus 1643. - L.Dn. junius 1634.

[3]
Als mij van yemantz yet wordt gecommandeert, dat mij heel wel aenstaet en ick
dahrtoe geneicht ben om het te doen, soo moet ick mij effenwel aenstellen oft ick
het niet doen wilde oft dahr niet toe geneicht wass en niet wel doen kost, opdat als
het dahrnaer geschiede en die mij het gerecommandeert hadden, haer wille kregen,
mij des te mehr verobligeert wahren en verbonden, en sal ick die op een ander tijt
des te beeter kunnen gebruycken in voorvallende saecken, edoch alless mit discretie.
- Moderate durant. - Medium tenuere baeti. - Nullum violentum diuturnum. - Codde
heeft een van mijne testamenten, dat men bij hem sal vinden, en Armaveille het
ander gelijckluydende testament in bewaring. - Wilhelm Fridrich graf zu Nassau.

[7]
1654 den 1/11 jannuarii. - Sondach, 31 daegen. - Heb ick dit jaer aengevangen mit
die kerckganck in de vrese des Heeren, en hoope ick de Heere sal mij dit jaer
wedrom bijstaen gelijck voorleeden jaer, want sijn godtlijcken segen oogenschijnlijck
oover mij is geweest, daer ick sijn godtlijcken majesteit seer oodtmoedelijck en
onderdaenichlijck voor bedancke, ben schuldich hem daervoor te dienen en te
gehoorsaemen alle de daegen mijnes levens mit gedachten, woorden en wercken,
want het jaer '53 ben ick niet eens sieck geweest, altijt gesont en wel te pas. Hij
heeft mijne regering gesegent, dat se is voorspoedelijck geweest, in stilte en groote
ruste. - Sijn godtlijcke almacht heeft mijn hauwelijck gesegent mit vrede, rust en
liefde. - Die van Zelant blijven mij noch genegen als in 't jaer 1652, alsoock die van
Noort-Hollant.

[8]
Wilt mij wieders segenen mit uwen heyligen geest, dat ick u godtlijcke majesteits
sacramenten danckbaerlijck gebruycke en betaele denn eedt en belofte gedaen,
en als ick soo doe, soo sal de Heere mij wedrom mit nieuwe segenen mij
begenaedigen, daer ick sijn godtlijcke majesteit om bid, naemelijck om gerustheit
des gemoetz, gesontheit, voorspoet, rust in de regeringe, om wijsheit, verstant,
voorsichticheit, oock in mijn hauwelijck mij te segenen mit erven tot mijn eer en
reputatie, dienst van het lant en tot behaudenis mijner onderdaenen, die anders
licht en verseker die religie sullen moeten veranderen. Ick hoop de Heere sal mij
hierinne verhooren en geven mij alles wat tot mijner eewiger saelicheit van noden
is, te weten een oprecht geloove, goede wercken, om maetichlijck, rechtveerdichlijck,
heilichlijck te leven, daer alles aen gelegen is. Oock soo bid ick u godtlijck majesteit
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om courage, dat ick die mach beholden en mij eerlijck draege in tijts des nootz voor
ons lieve vaederlant volgentz het exempel van mijn voorsaeten, die meest in dienst
van het lant haer leven hebben opgeoffert.

[9]
0, heere Godt en barmhertige vaeder, wilt doch niet toelaeten, dat men S.H. [Willem
III], ons huys oft mij te hardt druckt, daer die nieuwe en jonge regenten geen reden
toe en hebben, opdat ick en mijne daerdoor in disperatie niet en geraecken, maer
Heere,
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wilt doch vrome herten en goede patriotten verwecken, die de religie liefhebben,
die de diensten van het huys noch gedencken, om voor mij te staen, te mainteneren,
in achtinge en consideratie te holden; daer bid ick u godtlijcke majesteit om uyt
grondt mijns harten; amen, amen, het sie alsoo, amen, den 1/11 januarii sondach
1654.

[11]
1/11 januarii 1654 op sondach heb ick dit geschreven tot mijn opmerckinge ende
naericht van 'tgene mij nootsaeckelijck is te doen staet geduirende mijn leeven, om
mij daeraen te doen gedencken en daernae te reguleren, opdat het mij wel mach
gaen naer ziel en lichaem tot mijn saelicheit en eewige behaudenis, tot mijn eer en
reputatie en conservatie, soolang ick op deser werelt ben, die heel veranderlijck en
ongestaedich is; daerom is die voorsichticheit mij des te meer nodich, hebbende
veule vianden en veranderlijcke vrunden en deele. - 1. Om mij mit onse heere Godt
wel te stellen, mijn best te doen sijn godtlijcke majesteit te behagen, te dienen in
aller godtsaelicheit, geloove, gebede, goede wercken, een onergerlijcke contiëntie
besitten voor Godt en voor den menschen, leven uyterlijck en innerlijck godtsaelich,
heilich en onstraffelijck, sursum corda, want de Heere siet u, weet u gedachten,
woorden en wercken.

[12]
Den Heere kan men niet bedriegen als die menschen, want hij kendt herten en
nieren. - 2. Op mijn gesontheit te letten, want sonder die en kan een mensch niet
aenvangen dat hem aengenaem is, kan ghen contentement scheppen in eenige
saecken van eer, van grootzheit ofte wellust. - 3. Wegens die regeringe in Vrieslant,
om mij daer wel te mainteneren, wel te staen mit de heeren volmachten, voorsichtich,
cyvijl, humbel, wenich spreeckende, hooren en alles sien, niet achterclappich,
geduldich. Het quaet mit goedt te vergelden, licht vergeten en vergeven. Niet ras
yet te beloven, edoch belooft hebbende, eerlijck woort te holden. Oock mit de
Edelmogende Heeren gedeputeerden wel te staen. Mit de heren raeden provintiael
in goede correspondentie te leven, alsoock mit de heren magistraeten,
burgemeesters, vroetschappen der respectieve steden, het [13] reglement aen alle
pointen te onderholden en een yeder bij sijn recht te mainteneren en sooveul
doenlijck, die steden in eenicheit, rust en vrede te onderholden en generalijcken
beleeft te sijn tegens alle d'ingesetenen deser provintie. - 4. Oock wel te staen bij
de Edelmogende Heeren staeten van Stadt en Lande, te syn beyde die leden in
rust en vreede te holden, neutrael te blijven, om bij gheen van beyden 't credyt te
verliesen en d'affectie. - Alsoock bij die van die lantzschap van Drente. - 5. Op mijn
huysholdinge wel te letten, om mij uyt schulden te holden, wel te betaelen, waerdoor
men hier te lande in àchtinge ofte verachtinge kompt, daer men seer op lett, en
wordt vrije en vranck van gepraet, opentlijck nae lantzgebruyck.

[14]
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6. Op mijne saecken in Duytzlant wel te letten, om die in ordre te krigen en in goeden
standt. - 7. Om mij bij H.H. wel te stellen en te holden in haere goede gunst en gratie,
en moet ick mij wat meerder dwingen, al doet sie mij ongelijck, dat ongemerckt
laeten heengaen, sonder mij daeroover te ontstellen oft haer tegenparthie te holden
in haer ongelijck, dat se niet wil en kan verdraegen. - 8. Op mijne chargiën wel te
letten,
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om die wel te bekleden en mijn avantzement daerin te pousseren. Daeromme wel
bij de provintiën te staen en haere gecommitteerden en soo doenlijck, oock bij
Hollandt een goeden naem en faem te hebben bij de regenten en gemeenten. - 9.
Mijn instructiën alle jaeren eens nae [15] te sien en te lesen, om die niet te vergeten
en die uyt het hooft quijt te worden en die altijt in mijn schrijfgetuich te beholden bij
mij. - Tot besluyt tegens alle werelt, wie het is, cyvijl en beleeft te sijn, dat meer
goedt als quaet doen kan door de geheele werelt.

[17]
Gelderlant. - Lübeck superarbiter. Doctor Johannes Marquardus, ridder en raetsman
dier stadt. - Benthem arbiter. Docter Padenstecher, cantzeler des graven van
Benthem. - Bremen arbiter. Docter Coccejus, burgemeester dier stadt. - Cleefsche.
- Brunswijck superarbiter. Docter Coeller en dominus Werner, edoch hebben beyde
maer één stem. Ceulen. Doctor Busdorf. - Aenholt. Doctor Melagius. - Den 20/30
april sullen die van het Hof Provinciael van Gelderlant sorge draegen, dat die heeren
arbiters en superarbiters wedrom bijeen sullen komen tot Emryck.
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Militaire en in het bijzonder vestingbouwkundige termen

batterij een aantal stukken geschut, of plaats waar geschut wordt opgesteld
brassaat schouder- of armplaten van een hamas
casquet helm
circumvallatie omwalling
colder harnas
contrescarp het al of niet met een muur beklede talud aan de veldzijde van de
hoofdgracht
courtine gedeelte van de hoofdwal tussen twee bastions
facsine bundel rijshout
glacis flauw hellend buitentalud van de wal, gelegen langs de bedekte weg of
contrescarp van een vesting of fort, dienende tot dekking van de bedekte weg
en om te voorkomen, dat de belegeraars gedekt oprukken. De helling moet
van de wallen der vesting kunnen worden bestreken.
halve maan klein verdedigingseiland in de hoofdgracht ter dekking van een
bastion
hoornwerk buitenwerk van een vesting, bestaande uit een gebastioneerd front
en twee lange, doorgaans evenwijdige flanken, aansluitend aan de vestinggracht
kardous in een zak genaaide, afgepaste kruitlading voor één kanonschot
kartouw soort kanon, bronzen 48-ponder
kroonwerk buitenwerk van een vesting, bestaande uit twee gebastioneerde
fronten en twee lange zijvleugels, aansluitend aan de gracht van de vesting
mineur geniesoldaat
musket zwaar lontgeweer, dat op een losse vork steunend werd afgevuurd
piek uit het Frans afkomstige benaming voor spies
polvermeulen kruitmolen
ravelijn verdedigingseiland in de hoofdgracht, ter dekking van de courtine
redoute eenvoudig, rechthoekig, gesloten veldwerk met aarden wal, al of niet
van een natte gracht voorzien
retranchement uit een wal of walmuur bestaande afsnijding, in beginsel
aangelegd om, indien de vijand door een bres is binnengedrongen, de
verdediging nog te kunnen voortzetten
sapperen graven van loopgraven onder vijandelijk vuur, zonder zich bloot te
geven
sappeur speciaal geschoolde soldaat, in het bijzonder voor het maken van
sappen
traverse loodrecht op de hoofdwal staande aarden wal tot dekking tegen
mogelijk zijwaarts invallende schoten of scherfwerking
trenché loopgraaf
vuurroer geweer, snaphaan

*

Termen ontleend aan: J. Sneep, e.a., ed., Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
(Den Haag-Zutphen: Stichting Menno van Coehoorn-Walburg pers, 1982); J.P. Puype en M.
van der Hoeven, Het arsenaal van de wereld. De Nederlandse wapenhandel in de Gouden
Eeuw (Amsterdam, 1993).
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L.M.

Louise Henriette

M.Al.H.

Monsieur Alexander Haultyn

M.M.

Mamoisell Mauritz van Portugal

M.M.D.R.

Madamoiselle Madeleine de Rummen

M.O.N.D.

Louise Henriette

N.D.M.P.

prins Maurits

N.D.W.

prins Willem

O. de M.

Louise Henriette of
Amalia van Solms-Braunfels

O.V.P.

Frederik Hendrik

O.V.P.D.

Frederik Hendrik

O. de W.

Willem II

P. de M.

Eleonora Mauritia van Portugal

R.P.D.

de prinses-royaal

S.H.

Frederik Hendrik en Willem II

S.M.

Karel I en Karel II van Engeland

Less (Louise)

Louise Henriette

Less(albertine)

Albertina Agnes

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

767
*

Index van persoonsnamen en instellingen

Aa, Maurits van der (Vandere); lid van de vroedschap van Leiden, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: VII 295
Aachen, Hans von (Hans van Aaken) (1552-1615); Duits schilder: I 115
Abbe Frerickx; klerk van Hessel Bootsma: VII 123
Abram, vader: I 1, V 128
Accoste, Madeleine d' (ambassadrise van Spagnien, vrau de Bruin) († 1653);
echtgenote van Antoine Brun: VII 235, 241
Acronius, Abraham (± 1618-1656); predikant te Birdaard: V 284
Adam: VI 334
Adelen, Rienck van; kapitein der infanterie in het Staatse leger: I 3, 119
Admiraliteit te Amsterdam: V 32, VI 191, VII 41, IX 35
Admiraliteit te Dokkum, later te Harlingen: I 3, 7, III 29, 30, 32, 57, IV 52, V 57,
58, 296, VI 17, 31, 45, 59, 65, 335, VII 44, 47, 79, 108, 342, 358
Admiraliteit te Hoorn en Enkhuizen: III 32, VI 43
Admiraliteit te Middelburg: II 40, V 75
Admiraliteit te Rotterdam: V 63, 296, VII 51, 70
Adrianus VI († 1523); paus [1522-1523]: V 28
Aebinga, Van (Ebinga, Eebinga, Eebingha); geslacht: V 277
Aebinga, Jeltje van; V 277, 281, VI 64
Aebinga, juffer van: IV 53, 66, V 110
Aebinga, Schelte van (1588-1666): III 13, 64, IV 55, 238, V 71, 107, 277, VI
64, 71, 77, 91, 109, VII 25, 39
Aebinga van Humalda: IV 40, V 297, 298, 300, 352, VI 31, 39
Aebinga van Humalda genaamd Sternsee, Luts Mary (Steerenseel, Steernseel,
Sterensel) († 1673): IV 23, V 67, 71
Aebinga van Humalda genaamd Sternsee, Sjuck († 1679): IV 58, VI 58, 96,
100, 103, 111, 113, 344, VII 28, 124
Aeetsma, Aeitsma, zie Aitzema
Aelst, Maria van († tussen 1661 en 1680); echtgenote van Anthony van Diemen:
V 36
Aenhalt, Aenholt, zie Anhalt
Aernem, zie Arnhem
Aerssen, Cornelis van, heer van Sommelsdijk en Spijk (Somerdijck,
Somersdijck, Sommerdijck, Spijck) (1600-1662); lid van de ridderschap van
Holland, kolonel der cavalerie in het Staatse leger: I 85, 94, II 28, 29, 40, 74,
75, 90, 95, III 72, 94, 95, 110, 121, 122, 125, 138, 176-178, IV 84, 90-92, 135,
142, 145, 165, 168, 169, 172, 181, 198, 213, 214, 220, 234-236, V 80, 81,
83-85, 92, 110, 143-145, 151, 160, 163, 170, 186, 194, 235, 237, 307, VI 86,
*

Personen die alleen met patroniem zijn opgenomen zijn geïndexeerd op de voornaam. De
Romeinse cijfers verwijzen naar de dagboeken. De volgende aanduiding is gehanteerd:
1643

I

1649

VII

1644

II

1651

IX

1645

III

1652

X

1646

IV

1653

XI

1647

V

1654

XII

1648

VI
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135, 136, 139, 142, 143, 151, 175, 193, 194, 215, 216, 218-222, 227-231, 249,
250, 268-275, 281-285, 289, 290, 296, 298, 299, 303-305, 311-313, 322, 324,
326, 336, 343, VII 204, 231, 234, 239, 242, 252, 253, 289, 298, 309, 315,
317-319, 322, IX 34, 35
Aerssen, François baron van, heer van Sommelsdijk (heer van Somersdijck)
(1572-1641); lid van de ridderschap van Holland; ambassadeur van de
Republiek: IV 236, VI 273, 299, 306, 311, VII 204, 242
Aerssen, Jacobus van (Somerdijcks soontjen) († 1646): IV 84
Aert; kamerdienaar: I 15
Aertsen (van Breda): VI 150
Aetsma, zie Aitzema
Aisma, zie Aysma
Aitzema, Van (Aeetsma, Aeitsma, Aetsma, Aitsma): IV 24, 40, V 63, 66, 76,
83
Aitzema, Lieuwe van (1600-1669); resident der Hanzesteden te 's-Gravenhage,
geschiedschrijver: IV 83, 211, V 32, 308
Aitzema, Schelte Julius van; secretaris en volmacht namens Weststellingwerf
in de Staten van Friesland: V 56, 99
Alart, Pieter: VI 253, VII 228
Alart, zie ook Hallart
Alberartsweert, zie Bye, De
Alberda op 't Landt, Reint (1586/1587-1653); lid van de Hoofdmannenkamer,
lid van de Ommelander landdag, curator van de universiteit van Groningen: V
119
Alberdur, zie Dürer, Albrecht
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Albert, Honoré d', hertog van Chaulnes (marechal De Schaune) († 1649);
maarschalk in het Franse leger: IV 126
Albert d'Ailly, Henri-Louis d', vidame van Amiens (Vidasme) (1620-1653);
kolonel in het Franse leger: II 34, 37
Alberti, Johannes († 1666); predikant te Burum: IV 42
Albertus Hermani (Hermanus) († 1652); lid der gezworen gemeente en lid van
de vroedschap van Harlingen: IV 264, V 26
Albuquerque, Matthias de (Alburquercke) († 1646); Portugees generaal: I 86
Alckemade, heer van, zie Wassenaer, Albrecht van
Alckemade, vrau van, zie Bruyn van Buytewech
Aldegrever, Heinrich (Oltegraf) (± 1502-na 1560); Duits kopergraveur, goudsmid
en schilder: I 115
Aldringa; Gronings regent: VI 266, IX 87
Aldringa, Wigbold (1604-1644); gedeputeerde van Groningen ter
Staten-Generaal: I 89, 91, II 27
Aleff Saeckes; kapitein in het Staatse leger: III 54
Alenson, zie Valois, François-Hercule van
Alewijn, Jan van; bewindhebber van de WIC: IV 43, 49
Alfonso, zie Alphonse
Allart, zie Hallart
Almaville, zie Beringhen
Almeran: III 95, 139
Alonne, Charles d' (Dalone, Dalonne); kapitein in het Staatse leger: IV 150, V
151, VII 232
Alphonse (Alfonso, Alphonso): II 43, 44, III 88, VI 186, 202, 203, 207, 232, 321,
VII 80, 202
Althan, Elisabeth gravin van (juffer, vrau Aylva) (1597-1663); echtgenote van
Hessel Meckema van Aylva: III 182, 186, IV 143, 149, 242, V 34
Alua, Aluva, Aluve, Alva, zie Aylva
Amama, Michiel (Ammema, Hammema) (1611-1670); schepen en burgemeester
van Leeuwarden, compagnieschrijver: V 30, VII 343
Amama, Gerrit van († 1677); kapitein in het Staatse leger: VI 85, 91, 99, 101,
VII 28, 49, 127
Amboise, Marguerite d' (erfdochter van Tuars) († 1475); echtgenote van Louis
I de la Trémouïlle: II 73
Ambrosious Martini; commies voor de ammunitie: III 164, IV 175
Ameyden van Rotterdam, zie Meyden, Johan van der
Ameilleray, Ameillrai, Ameillerei, Amelleray, L', zie Porte
Amelant, heer van, zie Cammingha, Valerius Francisci van
Ameli, zie Brederode, Amalia Margaretha van
Amelleray, L', zie Porte
Amerongen, zie Reede, Godard Adriaan van
Ammelie, zie Brederode, Amalia Margaretha van
Ammema, zie Amama
Andla, Anchises van (Andala, Andela); volmacht namens Franekeradeel in de
Staten van Friesland, lid van de Raad van State, lid van de
Generaliteitsrekenkamer, 's lands medicus (Friesland): I 97, II 109, 113, III 12,
17, 19, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 47, 55, 56, 62, 193, IV 7, 11, 16, 17, 24, 26, 34,
35, 37, 40-42, 44, 51, 52, 54, 56, 90-92, 246, 253, 264, V 26, 28, 29, 54, 57,
60, 61, 63-65, 69, 139, 157, 163, 171, 277-279, 281, 285, 295, 298, 301, 313,
317, VI 16, 20-22, 24, 26, 33-35, 37, 39, 44, 47, 51, 55, 56, 58, 83, 95, 109,

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

127, 138, 227, 229, 232, 234, 268, 332, 342, 344, VII 19, 24, 25, 28, 40, 41,
43, 52, 57, 58, 72, 74-76, 86, 97, 102, 157, 199, 288, 355
Andrade Leitāo, Francisco de († 1655); ambassadeur van Portugal in de
Republiek: I 77
Andreae, vrau, zie 1) Burmania, Rints van; 2) Vervou, Saepck van
Andreae, Van (André, Andree): VII 29, 69, 181, 183, IX 13, X 248, 249
Andreae, Henningh Georg van (André) (1610-1656); volmacht namens
Idaarderadeel in de Staten van Friesland, lid van het Hof van Friesland: II 48,
IV 17, 24, 36, 38, 39, 41-43, 238, 247, V 37, 62, 107, 281, 303, VI 16, 17, 112,
333, VII 47, 54, 84, 123, 155, 179, 180, 339, 341
Andreae, Joachim van (André) (1586-1655); President van het Hof van
Friesland, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, curator van de
Academie te Franeker. I 3, II 29, III 18, 189, 190, 194, 195, IV 9, 11, 13, 17,
23, 24, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41-44, 49, 58, 66, 81, 83, 91, 93, 94, 107-113,
115-117, 120, 121, 124, 130, 131, 134, 139, 200, 209, 211, 212, 214, 218, 219,
223-226, 233, 248, 249, 250, V 37, 47, 48, 53, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 90,
99, 110, 112, 124, 126, 130, 141, 143-145, 150, 159-162, 164-168, 170-177,
259, 261, 262, 274-276, 286, 288, 317, VI 13, 19, 47, 79, 80, 83-86, 93-95,
116, 118, 120, 121, 137, 140, 141, 216, 231, 236, 239, 242, 282, 285, 288,
289, 294, 298, 300, 304, 312, 332, 336, VII 39, 42, 45, 47, 49, 52, 78, 84, 125,
159, 190, 231, 238, 240, 242, 320, 337, 350, 354-356, 359, IX 13, 171
Andreae, Poppe Martijn van (André) († 1645); kapitein der infanterie in het
Staatse leger: III 55-57, 59, 63
Andriess Simens; boer te Stiens: I 117
Andringa, Regnerus van (1612-1671); grietman van Utingeradeel en volmacht
namens Utingeradeel in de Staten van Friesland: I 96, III 194, 195, IV 9, 15,
27, 33, 245, V 60, 111, 154, 168, 231, 251, 254, 257, 258, VI 73, 76, 77, 80,
343, VII 341
Andringa, Tjaerdt van (1620-1674); vaandrig in
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het Staatse leger: III 57
Angennes Charles d', heer van Le Fargis, graaf van La Rochepot (Dufargy);
kolonel in het Franse leger: II 37
Angoulesme, zie Valois, Charles van
Anguign(s), Anguin, Anguyn(s), zie Bourbon, Louis II van
Anhalt (Aenhalt, Aenholt), prins van: III 176, IX 235
Anhalt (Aenholt), hertog van: III 42, IV 58
Anhalt (Anholt), hertogen van: V 192
Anna, zie 1) Merode; 2) Crato
Anne Herckes (Anne Herckess, Heress); Bolswarder regent: VII 25, 62
Ansta, Gerbrandus; 's lands medicus (Friesland): VII 86
Antigonus: IV 270, V 348
Antonio; kardinaal: IV 167
Aquilius, Tieleman; agent der Staten-Generaal bij het Franse leger: II 34, IV
126, 127, 135, V 81, VI 135
Arambure (Rambure); kolonel in het Franse leger: II 37, IV 130
Arent; dienaar van Willem Frederik: III 21, 52, 58
Argyl, zie Campbell
Armav(e)ille, zie Beringhen
Arnhem (Aernheim, Arnheim); bediende van de keurvorst van Brandenburg:
V 215, 218, VII 173
Arnhem, Gerrit van (Aernem) (1598-1648); lid van de ridderschap van de
Veluwe, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal: II 29, V 140, VII
27
Arnhem († 1645): III 186
Arnhem, vrau: III 185, 187, VII 27
Askyn, zie Erskine
Asperen, zie Boetzelaer, Philips Jacob van
Asperen: V 186
Asperen, vrau van, zie Noot, Genoveva van der
Atsma, Gossuinus; secretaris van Baarderadeel en volmacht namens
Baarderadeel in de Staten van Friesland: I 0, 52, 99
Attila († 453); koning der Hunnen: V 123
Aubepine, François de l', heer van Hauterive (Haulterive, Hauterive); Frans
kolonel der infanterie in het Staatse leger: I 61, II 29, 30, 43, 48, 52, 55, 58,
60, 62, 63, 73, 76, 83, III 72, 79, 81, 85-87, 94, 115, 135-138, 146, 157, 158,
160, 179, 180, 182, 205, IV 83, 88-90, 107, 109, 111-113, 127, 144, 156, 168,
171, 173, 183, 184, 195, 198, V 138, 143, 145, 150, 155, 194, VI 148, 149,
208, 297, VII 206, 208, 242, IX 31
Audorp, zie Hogendorp
Aumâle, Charles d', heer van Hautcourt (Haucourt, Haukourt, Houcourt) (†
1654); Frans ritmeester in het Staatse leger: I 94, 96, II 25, 42, 73, 74, 79, 80,
88, 94, IV 133, 134, 212, 213, 215, V 310, VI 127, VII 240, 295, 324
Avau, Avau(l)x, (D'), zie Mesmes, Claude de
Axma, Petrus; volmacht namens Wonseradeel in de Staten van Friesland,
ontvanger-generaal van Friesland: IV 23, 27, 28, 31, 41, 42, 59, V 63, 239,
295, 296, 315, VI 21, 27, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 44, 46-49, 51-53, 58, 60, 64,
73, 81, 103, 198, 330, 331, 336, 341, 342, VII 41, 45, 47, 158, 161, 173, 184,
188, 342, 351, 354, IX 36
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Aylva, Van (Alua, Aluva, Aluvaas, Aluvae, Aluvani, Aluve, Alvani, Alva, Aylvani);
geslacht: IV 12, 16, 25, 26, 29, 50, 53, 56, 115, 238, 243, V 34, 61-64, 93, 94,
96, 97, 106, 107, 119, VI 50, 198, VII 99
Aylva, Van: I 5, III 70, IV 25, V 51, 74, VII 106, 124, 132, IX 14, 21, 29
Aylva, juffer, vrau, Van: IV 32, 65, 66, V 53, 74, 79, 99, 130, VI 27, 342, 343,
VII 24, 26, 27, 50, 106; zie ook 1) Althan, Elisabeth van; 2) Lijcklama, Hijlck
van
Aylva, Dorothea van (± 1626-1646): V 303, VII 86
Aylva, Douwe van (1579-1638); grietman van Westdongeradeel: III 137, V 124,
VI 72
Aylva, Douwe van (Dau, Dauw, Dauwe, Douve) (1610-1665); grietman en
volmacht namens Westdongeradeel: II 111, III 9, 189, IV 11, 16, 24, 27, 31,
33, 35, 40, 52, 56, 57, 241, V 34, 51, 52, 54, 57, 61, 62, 68, 75, 77, 78, 94, 99,
106, 109, 168, 174, 239, 240, 252, 253, 263, 274, 286, 288, 296-300, 302, 308,
309, 311, 312, 316, VI 11, 17, 18, 31, 35, 45, 49-51, 53, 57, 58, 62, 77, 81, 84,
85, 96, 103, 104, 116, 118, 130, 135, 198, 331-335, 337-340, 343, VII 16, 27,
42, 43, 47-50, 53, 56-58, 63, 67, 69, 71, 73, 76, 79, 80, 85-87, 96, 97, 108,
132, 153, 155, 178-181, 338, 340, 346, 351, IX 16, 32, 82
Aylva, Epe van (Ipe) (1612-1645); lid van het Hof van Friesland: III 22
Aylva, Ernst van († 1665); sergeant-majoor der infanterie in het Staatse leger:
IV 52, V 49, 51, 59, 70, VI 91, 98, 101, 335, 336, VII 22, 80
Aylva, Hans Willem des H.R. Rijksbaron van (1633-1691); III 137, 159, IV 25,
V 34, VI 99, 103, VII 48
Aylva, Hessel Meckema baron van (colnel, collonel, cornel Aylva) (1608-1660);
kolonel der infanterie in het Staatse leger, gouverneur van Emden: I 84, III 41,
51, 52, 54, 77, 94, 137, 149, 161, 162, 164, IV 16, 25-27, 29, 31-33, 35, 52,
83, 184, 187, 242, 250, V 47, 49, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 68, 77, 78, 93, 94, 98,
99, 252-254, 256, 262, VI 17, 18, 31, 33, 34, 39, 45, 57, 65, 72, 80, 83-85, 98,
99, 103, 111, 113, 116-118, 336, 338-340, 343, 364, VII 13, 15, 17, 22, 25, 29,
30, 39, 44, 47,
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48, 81, 82
Aylva, His van (Heeske) († 1675); echtgenote van Gerrit van Loo: III 190, IV
246, VI 118, VII 25
Aylva, Hobbe van (Obbe) (1582-1645); lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland, curator van de Academie te Franeker: III 32, 35, 36, 63, 65, 136,
137, IV 13, 51, V 124, 264
Aylva, Johan van (Jan) († 1660); grietman van Hemelumer Oldeferd en volmacht
namens Hemelumer Oldeferd, lid van de Rekenkamer van Friesland: II 108,
III 32, 34, 191, IV 11, 14, 26, 27, 36, 40, 51, 52, 238, V 34, 56, 69, 104, 105,
256, 259, 274, 278, 283, 285, 295, 303, VI 24, 27, 32, 33, 39, 40, 43-45, 48,
50, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 69, 80, 84, 92-94, 103, 104, 117, 118, 135, 198,
330-332, 334-336, 338-341, 343, VII 20, 27, 29, 42, 43, 46, 48, 49, 72, 85-87,
96, 97, 98, 121, 129, 153, 173, 176, 178-182, 184, 191, 341-344, 350-352, IX
20, 27, 30, 33, 82
Aylva, Sipke Meckema van, heer van Tammingaborg, Hornhuizen en
Kloosterburen († 1669); kapitein in het Staatse leger: VI 331, VII 87
Aylva, Sjoert van (Sjourt) (1616-1679): IV 31, 56, 237, V 28, 47, 57, 259, 283,
VI 31, 45, 58, 257, VII 18, 337
Aylva, Tjaert van (Tjeerd, Tjerd) († 1647); grietman van Wonseradeel en
volmacht namens Wonseradeel in de Staten van Friesland, curator van de
Academie te Franeker: III 191, IV 11, 23, 27, 35, 51, 52, 240, 251, V 34, 63,
66, 69, 70, 78, 96, 98, 103-105, 107, 110, VI 43, 65
Aylva, Tjaert van († 1652); volmacht namens Kollumerland in de Staten van
Friesland: V 47, 57, 78, 93, 239, 253, 295, 352, VI 80, 331, VII 48, 54, 76, 132,
340
Aylva, Tjepke van: V 125
Aylva, Ulbe van (Ulb) (1617-1652); grietman van Baarderadeel en Wonseradeel
en volmacht namens Baarderadeel en Wonseradeel in de Staten van Friesland,
lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: III 17, 34, 137, 182, 189-193,
195, 196, IV 7, 9-14, 23-29, 31, 33-35, 38, 39, 51-54, 56, 60, 65, 112, 115,
238-245, 250, 251, 253, V 28, 29, 34-36, 38, 47, 50, 55, 56, 63, 65, 66, 68-70,
76, 78, 93-99, 103-110, 119, 122, 124, 126, 129, 168, 174, 178, 231, 239, 240,
251, 252, 254-258, 263-265, 273, 280-286, 295, 297, 299, 300, 305, 307-311,
VI 12, 13, 17-21, 25, 27, 28, 31-36, 38, 39, 41, 42, 57, 59, 91, 92, 103, 111,
113, 198, 330, 331, 336, 341, VII 15, 16, 27, 41, 43, 44, 47, 53, 54, 74, 77, 81,
84, 85, 95, 106, 161, 177, 188, 192, 339, 342, 343, 350-352
Aysma, Van (Aisma); geslacht: VI 22
Aysma, Albert van (1576-1648); volmacht namens Ferwerderadeel in de Staten
van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: I 12, III 30, IV
17, 31, 253, V 29, 54, 57, 62, 67, 231, 251, 254, 255, 257, 258, 279, 307, VI
11, 31, 62
Aysma, Focke van (Focke-oom) († 1651); secretaris van Ferwerderadeel en
volmacht namens Ferwerderadeel in de Staten van Friesland: IV 17, 237, 241,
VI 333, 340, VII 39, 47-50, 54, 56, 57, 63, 67, 69, 72, 76, 77, 79, 151
Aysma, Hothje van (* 1628): V 320, VI 11
Aysma, Lolck Alberts van; echtgenote van 1) Claes Epes van Aesgema; 2)
Gozewijn Wijdefelt: V 280
Aysma, Lolck Hothjes van (vrau Nauta) (± 1597-1646); echtgenote van Gajus
Nauta: IV 35
Aysma, Lolck Scheltes van (Jolcke, Lolcke) (* 1617): IV 263, 264, V 25, 26,
54, 93, 320
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Aysma, Schelte van (± 1578-1637); kolonel der infanterie in het Staatse leger:
V 104
Baalen, Margarethe von der; echtgenote van Efferen: VI 225
Baard, zie Baerdt
Baardorf, zie Baersdorp
Back, Paul de; gouverneur van Moerspui: III 177
Backer, Willem (1595-1652); lid van de vroedschap en burgemeester van
Amsterdam, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: II 39, VII 295
Bacx, Willem Maurits (Bax); ritmeester in het Staatse leger: I 85, VI 284, 294
Baden-Durlach, Anna markgravin van (gravin van Culemburch, Waldeck)
(1587-1649); weduwe van Wolrad IV van Waldeck: I 87, II 26, 28, III 95, IV 69,
V 156
Baens, zie Beens
Baerdt, Van (Baard, Baerde, Baerden, Baerdta, Baert); geslacht: III 195, V 110,
VI 343
Baerdt, Dirck van (1619-1673); grietman van Weststellingwerf en volmacht
namens Weststellingwerf in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland: I 12, 96, III 22, 57, IV 14, 27, 32, 61, 245, V 56, 99, 278,
VI 73, VII 40, 72, 107, 236
Baerdt, Egbert van (1627-1669); grietman van Haskerland: VI 79, 80
Baerdt, Hobbe Jans (Obbe de Menist, de Menist mit de baerdt); koopman te
Leeuwarden: IV 62, 249, V 56, 126, VI 96, 332, 334, VII 19, 358
Baerdt, Hobbe van (1591-1655); grietman van Haskerland en volmacht namens
Haskerland in de Staten van Friesland: I 53, 56, 96, II 110, III 33, 45, 55, 57,
125, 126, 136-138, 182, 190, 193-195, IV 9, 10, 14, 15, 17, 23, 27, 28, 33, 37,
43, 52, 53, 56, 239-241, 245, V 59, 63, 64, 73, 75, 77, 78, 94, 95, 110, 231,
238-240, 251, 252, 254, 257, 258,
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278, 287, 298, VI 18, 21, 46, 48, 49, 62, 63, 73, 78-80, 116, 329, 364, VII 40,
43, 50, 67, 70, 73, 174, 236, 340, 341
Baerler, zie Barels
Baersdorp, Clement van (Baardorf) († 1645); lid van de vroedschap van Leiden,
lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III 76, 186
Baert, zie Baerdt
Baes, de, zie 1) Frederik Hendrik; 2) Willem II
Bagnola, graaf (Bangnola); Napolitaans generaal in het Spaanse leger: II 83
Bahr, Herman van; officier in het Staatse leger: III 205
Balfour, Sir Philip (Balfourt); Schots kolonel in het Staatse leger: II 29, III 158
Balvisay; kolonel in het Franse leger: II 52
Banck, Laurentius (1617-1662); Zweed; hoogleraar in de rechten te Franeker:
V 65
Baner, Johan (Bannier, Bannir) (1596-1641); veldmaarschalk in het Zweedse
leger: II 98, III 43
Bangnola, zie Bagnola
Barbier, Louis, genaamd l'Abbé de la Rivière († 1670); bisschop van Langres,
aalmoezenier van de hertog van Orléans: II 32
Barels, Albertus (Baerler); advocaat bij het Hof van Friesland: IV 239, 246, V
37, 38
Barnevelt, zie Oldenbarnevelt
Bartel; burgemeester van Luik: V 211, VII 226
Bartolotti, Guillielmo (Bartalotti) (1602-1658); Amsterdams bankier: V 139
Bass, zie 1) Frederik Hendrik; 2) Willem II
Bassompierre, François baron de (Bassompiere) (1579-1646); maarschalk in
het Franse leger: IV 126
Batilly, Antoine Lebey de, heer van Montoy (Battilly) (1601-1645); kolonel in
het Franse leger: II 37
Bawyr, Johan van, heer van Franckenberg (Franckenburch); ritmeester in het
Staatse leger: III 178, V 233
Bax, zie Bacx
Beaumont, Herbert van (1607-1679); secretaris van de Staten van Holland: II
102, III 76, 186, V 175, VII 295, X 248, 249
Bec-Crespin, Renée (mademoisell de Guebriant) († 1659); echtgenote van
Jean Baptiste Budé, graaf van Guébriant: III 188
Beck, Johann baron van (Beeck) (1588-1648); generaal in het keizerlijke leger:
I 70, II 39, III 94, 145, 153, 157, 161, 176, IV 121, 131, 151, 155, 161, 163,
164, 184
Beemen, Behmen, koningin van, zie Stuart, Elisabeth
Beens, Diederik (Baens); ritmeester in het Staatse leger: I 85, IV 130, 132, 195
Beer, Hendrick; kapitein in het Staatse leger: III 54
Beieren, zie ook Wittelsbach
Beieren, Willem van, heer van Schagen (1604-1660): V 161
Beilanus, Nicolaus (Bellanus) († 1669); pensionaris van Leeuwarden: I 0, III
23, IV 59, 60, 238, 242, 253, V 30-33, 108, 302, VI 21, 59, 86, VII 21, 86, 98,
107, 109, 131, 160
Beima, zie Beyma
Belckum, Gerard van (Belkum); ingenieur: II 31, III 160, V 120
Belida, Olphardus († 1671); rector van de Latijnse school te Harlingen: VII 324,
339
Belinkhoven, heer van (Belckhooven, Belinckhooven): II 29, V 231
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Bellanus, zie Beilanus
Bemmelen, Cornelis van (Bemmelen); wachtmeester van de schutterij te
Utrecht: V 152, VII 237
Benardi, Benardus, zie Brugbron
Benn: III 182
Bentheim, graaf van (Benthem): VI 138, 166, 201, IX 235, X 239, XI 131, XII
17
Bentheim, Magdalena van: V 231
Benthuysen, zie Wijngaerden
Bentinck, Eusebius Borchart (Benting); majoor der cavalerie in het Staatse
leger: I 71, 75, 83
Berch: VI 273
Berch, zie ook Bergh
Berchum: III 72, 185, IV 84
Berchum; juffer: IV 223
Berck, Matthijs (Bercke, Berckel) († 1655); lid van de vroedschap en pensionaris
van Dordrecht: VI 296, VII 230, 233, 236, 287
Berck, Caspar van; officier in het Staatse leger: IV 132
Berckel: II 89
Berckel, zie ook Berck
Berckhout, Cornelia Teding van (des admiraels vrau) († 1680); echtgenote van
Maarten Harpertszoon Tromp: II 39
Berendrecht, zie Ouseel, Pieter
Berentrou: V 229
Berentrou; juffer: V 229
Bergaigne, Hendrik de (Borgagne, Borgaigne) († 1666); ritmeester in het Staatse
leger, hoogschout der Meierij van Den Bosch: V 186, VI 229, 316
Bergerac (De Bergera); kapitein in het Franse leger: IV 125, 126
Bergerole: IV 149, 151
Bergh, Hendrik graaf van den (Berch) (1573-1638); generaal in het Spaanse
en Staatse leger: V 238
Bergh, Herman Frederik van den, heer van Goor en Stevensweert (Hermen)
(± 1600-1669); kolonel der cavalerie in het Staatse leger: I 114, III 157, IV 135,
170, 190, V 188, VI 148, 250, 251, VII 226
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Bergh, Maria Isabella gravin van den, markiezin van Bergen op Zoom (±
1613-1671); echtgenote van Eitel Friedrich vorst van Hohenzollern: V 185, VI
134, 246, 286, VII 193, 199, 227, 228, 233, 238, 239, 241
Bergh, gravin van den, zie Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Josina Walburga
van
Beringhen, De (Beringam, Beringan); geslacht: VI 258
Beringhen, Henri de (1603-1692); opperstalmeester van Lodewijk XIV: V 163,
VI 97, 98, 117, 118, 127, 133, 137, 148, 159, 199, 217, 222, 258, 308, 323, VII
14, 82, 241, 251, 259, IX 14, 19, 24, 28, 31, 34, 171, X 17, 248, 249, XI 1, XII
3
Beringhen, Maximilien de, heer van Arminvilliers (Almaville, Armaveille,
Armaville, Armeveille); Frans sergeant-majoor in het Staatse leger: I 94, II 25,
III 96, IV 165, 201, V 92, 141, 161, 178, VI 96-98, 113, 127, 133, 136-138, 141,
146, 150, 151, 169-171, 186, 193, 217, 218, 226, 258, 269, 308, 323, 364, VII
84, 204, 234, 251
Berlaymont, Marie Marguerite gravin van, barones van Lens en Hierges (gravin
van Egmond) († 1654); echtgenote van 1) Antoine de Lalaing, graaf van
Hoogstraten en Montigny; 2) Lodewijk graaf van Egmond, prins van Gavere:
V 190, 192, 211, 212, 216
Berleben: IV 175
Bernardi, Bernardus, zie Brugbron
Bernevelt, zie Oldenbarnevelt
Besançon de Bazoches, Charles baron de († 1669); officier in het Franse leger:
III 205
Bette, Guillaume de, markies van Lede (marquys de Leude) († 1658); Vlaams
kolonel der infanterie in het Spaanse leger, gouverneur van Duinkerken: IV
162
Beumer, baron de, zie Boeymer
Beussy Elmort; officier in het Franse leger: II 37
Bever(s)weert, zie Nassau, Lodewijk van
Bever(s)weert, vrau van, zie Hornes, Isabella van
Beveren, Cornelis van, heer van Strevelshoek (1591-1663); lid van de
vroedschap en burgemeester van Dordrecht, rentmeester-generaal van
Zuid-Holland, gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: IV 228, 233, V 83, 85, 92, 146, 149, 155,
156, 161, 172, 231, VI 139, 144, 209, 260, 261, 264, 269, 270, 273, 285, 286,
289-291, 294, 296, 299, 302-304, VII 230, 231, 233, 235, 236, 254, 255, 257,
258, 287, 293, 294, 307
Beveren, Van; zoon van Cornelis van Beveren: V 83, 85, 92, 149
Beverijn: VI 293
Beverningk, Hieronymus van (Beverling) (1614-1690); lid van de vroedschap
en burgemeester van Gouda: VI 319
Beverom: III 95
Beyeren, zie Wittelsbach
Beyma, vrau van (Beima, Bijma, Bima): V 257, IX 31
Beyma, Balthasar van; luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger;
gouverneur van Coevorden: II 49-51, III 154
Beyma, Conradus van; vaandrig in het Staatse leger: VII 86
Beyma, Johannes van († 1647); schepen van Leeuwarden en volmacht namens
Leeuwarden in de Staten van Friesland: II 107, 108, IV 17, 28, 263, V 25, 33,
104
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Beyma, Julius van (1620-1645); volmacht namens Oostdongeradeel: III 32
Beyma, Lambert van (1590-1658); secretaris van de Staten van Friesland: I
53, III 60, 65, 191, V 34, 278, VI 26, 118, 334, VII 85-87, 104, 109, 151, 158,
160, 184, 337, 341
Bicker, Andries (1586-1652); lid van de vroedschap en burgemeester van
Amsterdam, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland, gedeputeerde
van Holland in de Staten-Generaal: II 29, 39, 42, III 71, IV 67, 71, 82, 92, 94,
107, 108, 111-113, 115, 116, 121, 123, 148, 196, 223, 225, 248, V 85, 100,
146, 148, 153, 154, 160-162, 164-166, 171-173, 279, VI 9, 77, 79, 80, 121,
147, 164, 216, 217, 226, 239, 242, 246, 253, 255, 256, 258, 260, 267, 269,
289, 294, 303, 312, 319, 326, VII 103, 132, 236, 254, 258, 297, 309-312, 314,
320, 322, 338, 341, 355, IX 35
Bicker, Cornelis, heer van Swieten (Suyten, Switen, Swyten) (1592-1654); lid
van de vroedschap en burgemeester van Amsterdam, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: IV 67-69, 82, V 165, 173, VI 79, 80, 294,
VII 254, 258, IX 35
Bicker, Gerard (1622-1666); drost van Muiden: VII 103
Bicker, Jacob (1612-1676); kapitein-majoor van het garnizoen te Amsterdam:
IV 69
Bicker; geslacht: VI 216, 283, 292, VII 22, 311
Bie, De, zie Bye, De
Bielcke, Henrick; Deens kapitein in het Staatse leger: V 178
Bijekorf, Jan Everts (Evertz) († 1663); volmacht, lid van de vroedschap en
burgemeester van Harlingen, monstercommissaris: V 51, 53, 55, 57, 58, VII
127
Bijma, zie Beyma
Bilandt, zie Bylant
Bilderbeeck, Hendrik van (Bilderbeck) († 1653); agent der Staten-Generaal te
Keulen: III 51, 79
Billeke: VI 147
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Bima, zie Beyma
Binnerts, Maaicke Pieters (* ± 1588); echtgenote van Tjerck van Boelens: IX
85
Binsfeld, heer van (Binsfeldt): VI 183
Blesjesgraaf, zie Mijle, Adriaan van der
Block, Hugo († 1661); lid van het Hof van Holland: VI 230
Blumenthal, Joachim Friedrich von (Bloemendael) (1607-1657); Brandenburgs
staatsman: V 232, 236
Bobbert, vrau: V 233
Bockama, Sybrant van (Bockema); lid der gezworen gemeente van IJlst en
volmacht namens IJlst in de Staten van Friesland: III 49, 55, 59, 61, IV 62, V
32, 99, 282, 310
Bockhoven, Frans van (Boeckhoven); commies van de artillerie in het Staatse
leger: III 164
Bockingam, zie Villiers, George
Boeckhoven, zie Bockhoven
Boelema, Teotardus (Boulema); assessor van het krijgsgerecht van Friesland:
V 278, VI 11, VII 29, 39, 106
Boelens, Lieuwe van (jonge Boelens, Boelens' soon, Boelens' kindtskindt)
(1630-1653); grietman van Achtkarspelen, monstercommissaris, lid van de
Generaliteitsrekenkamer: VI 49, 81, 84, 335, VII 23, 71, 72, 76, IX 82
Boelens, Taecke († 1648); kapitein der infanterie in het Staatse leger: VI 98
Boelens, Tjerck van (Boulens) (± 1583-1651); grietman van Achtkarspelen en
volmacht namens Achtkarspelen in de Staten van Friesland, lid van de
Gedeputeerde Staten van Friesland: I 5, 54, IV 34, 54, 251, 253, V 29, 51, 54,
57, 62, 107, 124, 240, 296, 302, VI 49, 72, 77, 81, 84, 103, 332, 333, VII 47-49,
56, 57, 69, 71-73, 76, 80
Boertjen: V 238
Boetzelaer, Van den: II 59
Boetzelaer, Anna van den (1584-1650); weduwe van Godard van Reede van
Amerongen: V 155
Boetzelaer, Assuerus van den, heer van Leeuwen (Leewen, Lewen) († 1676);
kolonel der infanterie in het Staatse leger, gouverneur van Gennep: IV 199
Boetzelaer, Ernestina van den (vrau Haersholdt) (± 1620-1684); echtgenote
van 1) Adolf van Reede; 2) Anthony van Haersolte: IV 157
Boetzelaer, Philips Jacob baron van den, heer van Asperen (Aspren, Boetzeler)
(± 1601-1652); lid van de Raad van State: I 88, II 43, III 72, 75, 81, 140, 161,
182, 185, 186, IV 81, 215, 221, V 154, 161, 237, VI 115, 141, 232, 233, 245,
253, 257, 260, 261, 264, 268, 286, 290, 297, 299, 308, 313, 314, 340, VII 295,
296, 309
Boeymer, Frans Willem vrijheer van (Beumer, Boyema); kapitein in het Spaanse
leger: VII 129, 130, 147, 148, 153, 156
Bohemen, koningin van, zie Stuart, Elizabeth van
Bohemen, prinses Sophia van, zie Wittelsbach, Sophia van
Bolleman, Passchier Hendricks (Boolmans) († 1652/1657): VII 79
Bolsuyn, heer van: VI 183
Bonema, zie Bonnema
Boner, Hylck († 1656); echtgenote van Johannes Sjoerds Saeckma: VII 131
Boniface, Gaspar; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Bonnema, Fedde Feddes (Bonema) († 1655); lid van de vroedschap en
burgemeester van Harlingen: IV 43
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Boolmans, zie Bolleman
Booreel, zie Boreel
Booswel, zie Boswell
Boote, zie Bothe
Bootsma, Hessel van († 1674): V 259, 298, VI 329, VII 19, 21, 55, 72, 98, 99,
101, 102, 106-108, 110, 124, 125, 161, 177, 180, 183
Bootsma, Johan van († 1637); ontvanger-generaal van Friesland: V 302, VI
17, VII 123
Borckxdorf, zie Burgsdorff
Boreel, Jacob (1593-1644); lid van de vroedschap en burgemeester van
Middelburg: II 64, 68
Boreel, Johan (1617/1621-1673) (jonge Boreel van Middelburch); lid van de
vroedschap en burgemeester van Middelburg: III 163
Boreel, Willem (Booreel) (1591-1668); pensionaris van Amsterdam, gezant
van de Republiek: II 89, III 73, V 85, 165, 179, 180, VII 298, 300
Borga(i)gne, zie Bergaigne
Borgia, Juan de (Jan de Borgia, Bourg); luitenant-generaal der cavalerie in het
Spaanse leger: I 85, 86, IV 141
Boritius, zie Bouricius
Bormania, zie Burmania
Borneva(e)l, vrau zie Zuylen van Nyeveld, Machteld van
Bornius, Henricus (± 1617-1675); hoogleraar in de ethica en logica aan de
Illustre School te Breda: IV 159
Borre, Petronella (1578-1653); echtgenote van François van Aerssen: V 80,
VI 285, 306, VII 318
Borxdorf, zie Burgsdorff
Bosch, Everhardus van den; vaandrig in het Staatse leger: IV 50
Boshuysen, Philips van (Boschuysen, Boschhuysen, Boschuisen, Boshuysen)
(1584-1652); grietman van Het Bildt en volmacht namens Het Bildt in de Staten
van Friesland, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal: II 107, 108,
III 19,
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29, 32, 36, 40, 138, 191, IV 11, 15, 31, 33, 39-42, 54, 55, 57, 59, 60, 81, 94,
155, 157, 161, 163, 209, 223, 239, 253, V 30, 37, 49, 50, 58, 61, 63, 66, 81,
83-85, 90, 94, 98, 119, 124, 146, 240, 251, 262, 265, 276, 277, 283, 295, 298,
299, 311, VI 15, 19, 20, 59, 70, 242, VII 28, 85, 338, IX 32
Boschuysen, vrau, zie Eisinga, Anna van
Boshuysen, Willem van (Boschuysen) († 1654/1657); luitenant-kolonel der
infanterie in het Staatse leger: III 94, 113, 205
Boswell, William (Booswel) († 1650); resident van Engeland te 's-Gravenhage:
III 108, 111, IV 70
Bothe, Frederick (Fredrick Boote, Bote); volmacht namens Bolsward in de
Staten van Friesland: V 51, 55, 57, VI 339, 341
Botizon, Antonio; kolonel der infanterie in het Spaanse leger: III 161
Botnia, Van; geslacht: VII 109
Botnia, Dominicus Justus van (Bottinga, Bottnia) († 1660); grietman van
Baarderadeel en volmacht namens Baarderadeel in de Staten van Friesland,
monstercommissaris: IV 27, 28, 31, 52, V 67, 93-96, 99, 104-106, 109, 119,
168, 174, 239, 252, 253, 257, 263, 285, 286, 297-300, 305, 307, VI 12, 13, 17,
18, 21, 28, 31, 33-37, 39, 42-45, 47, 50-55, 58, 59, 63, 67, 111, 115, 119, 198,
330, 335, VII 29, 39, 41-45, 106, 154, 183, 337-339, 349, 350, 352, 354, IX 82
Botnia, Foockel van († 1673); echtgenote van Julius van Eisinga: VII 337
Bottaket: VII 125
Botter, Gijsbrecht; lid van de vroedschap van Schoonhoven, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: III 76, 186
Botterwech, Hans (Botterwecht); notaris, majoor der burgerwacht van
Leeuwarden: IV 244, 263, V 25, 60, 254, 278, 295, VI 32, 41, 42, 48, 71, 100,
VII 29, 180
Bottinga, Bottnia, zie Botnia
Bouat, zie Culan
Bouchorst, Amelis van den, heer van Wimmenum (Wimenum, Wimmenum,
Wymenum) († 1669); lid van de ridderschap van Holland, gedeputeerde van
Holland ter Staten-Generaal, gezant van de Republiek te Munster: III 72, 80,
86, 122, 124, 155, 186, IV 55, 58, 68, 70, 107, 117, 143, 151, 157, VI 146, 253,
264, 323, 324, VII 289, 310
Bouckingam, zie Villiers, George
Boudaen, Balthasar (Boudan) († 1642); lid van de Raad van Brabant: I 93
Boulema, zie Boelema
Boulens, zie Boelens
Boullion, hertog van, zie Tour d'Auvergne, Frédéric Maurice de la
Bouquoy, zie Longueval
Bourbon, César van, hertog van Vendôme (Vandosme) (1594-1665): VI 274
Bourbon, Gaston van, hertog van Orléans (Monsieur) (1608-1660);
luitenant-generaal in het Franse leger: II 29, 30, 32-35, 37, 39, 40, 44, 48, III
27, 95, 96, 101, 107, 137, 138, 187, IV 105, 109, 110, 126-129, V 165
Bourbon, Henri I van, prins van Condé (1552-1588); Frans staatsman: VI 274
Bourbon, Henri II van, prins van Condé (1588-1646); Frans staatsman en
officier in het Franse leger: IV 105, 212, VI 273, 274, VII 147
Bourbon, Henriette Marie van (1609-1669); echtgenote van Karel I van
Engeland: I 77, 79, 91, II 88, III 150, IV 70, 105, 115, 117, 118, 164, 201, 247,
V 156, 163, 186, VI 141, 157, 207, 227, VII 80, 81, 122
Bourbon, Louis II van, prins van Condé, hertog van Enghien (Anguin, Anguyn,
Anguyns) (1621-1686); maarschalk in het Franse leger: I 78, 80, II 73, III 27,
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110, 121, 138, IV 127-129, 133, 150, 151, 157, 160, 162, 165, 167, 212, V 70,
VI 208, 211, 215, VII 240
Bourbon, Louis van, graaf van Soissons (1604-1641) (Soisons): VI 102
Bourbon, Philippe prins van, hertog van Anjou (1640-1701): VI 321, VII 297
Bourdeille, Claude de, graaf van Montrésor (1606-1663); jagermeester van de
hertog van Orléans: III 122
Bourg, zie Borgia
Bourgondiën, zie Habsburg; geslacht
Bouricius (Boritius, Bouritius): I 8, III 62
Bouricius, Gellius († 1653); luitenant in het Staatse leger: VI 332
Bouricius, Johannes (jonge Bouritius d'advocaet) († 1671); advocaat, volmacht
namens Menaldumadeel in de Staten van Friesland: V 55, VI 19, 52, 53, 55,
59, 63, 82, 103, 115, 117, 340, VII 132, 177, 180, 185, 187, IX 14, 15
Bournaux († 1645); gouverneur van Hulst: III 70
Bourom, Bourum, zie Burum
Bouthillier, Léon, graaf van Chavigny (De Chavingny) (1608-1652); Frans
staatsman: IV 106
Bouwe, Lieuwes (Bouwe Liewess): VI 345
Bouwes, Lieuwe (Bouwe Lieuwes, Lieuwe Bouwe); schepen van Leeuwarden:
V 320, 321, 331
Boyema, zie Boeymer
Brabant, Raad van (Brabantschen Raedt): IV 217, VII 227, 228
Bracamont y Gusman, Gaspar de, graaf van Peñaranda (Pegneranda,
Pigneranda, Pygneranda, Pynjeranda); ambassadeur van Spanje te Munster:
V 88, 123, 297, VI 66, 197, 235, 236, 244, 251, 333, VII 176, 211
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Braeckel, zie Brakell
Brahe, Tycho (Tiche Bray) (1546-1601); Deens astronoom: IV 229
Brakell († 1647): V 179, 266
Brakell (Braeckel, Brakel), vrau: V 156, 266
Brame (Breme); Frans edelman in dienst van Mazarin: IV 107, 116
Branckert, zie Pancras
Brandenburg, zie Frederik Willem, Georg Wilhelm en zie ook Hohenzollern
Brandenburg, keurvorstin van, zie Wittelsbach, Elisabeth Charlotte
Brandenburg, Stenden van: IV 211
Brandijn (Brandyn); advocaat: I 91, II 98, 99, IV 89, VII 1
Brants à Boelens, Auckje; echtgenote van Epeus Meynsma: VII 80
Braremont; officier in het Franse leger: II 37
Brasser, Govert (Brassart, Brassert) (1589-1654); thesaurier-generaal van de
Unie: II 100, IV 49, 50, 52, 54, 55, 57, 217, VI 56, 58, 62, 63, 65, 71, 74, 75,
82, 251, 290, VII 131, 147-149, 155-157, 235
Brasset, Henri (1591-na 1654); secretaris van de gezant van Frankrijk, resident
van Frankrijk in de Republiek: I 95, III 185, IV 166, 212-224, V 159, VI 127,
222, 235, 323, VII 240, 257, 322, 359
Brasset; zoon van Henri Brasset: V 159
Brauwert, zie Brouart
Bray, Salomon de (Van Bree) (1597-1664); schilder, bouwmeester en
minnedichter: VI 328
Breda, Illustre School te: IV 114, 157-159
Brederode, (me)vrau van, zie Solms-Braunfels, Louise Christina van
Brederode, Amalia Margaretha van (Ammali, Ammelie, vrau Slabata, Slavata)
(† 1663); echtgenote van Albrecht Hendrik van Slavata: III 82, 85, 125, 178,
VI 147, 209
Brederode, Florentina van (Florentine) (1624-1698); echtgenote van Moritz
van Solms-Hungen: II 42, 43, III 82, 85, 178, IV 150, V 186, 188, VI 147, 206,
208, 210, VII 202-204
Brederode, Hedwig Agnes van (Hedwich Agnis) (1643-1684): I 86
Brederode, Helena van (vrau van Podelits, Potlits) († 1666); weduwe van
Stephan Gans, vrijheer van Potlitz: II 42, V 237, VI 189, 192, 209, 211, VII 200,
208
Brederode, Johan Wolfert van (Brederod, Bredrode, Brederodd, Brederodde,
Brederoot) (1599-1655); lid van de ridderschap van Holland, veldmaarschalk
in het Staatse leger: I 62, 63, 67, 71, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 91, 94, 95, II
25, 27-31, 39, 41, 42, 47, 49-56, 61-63, 65-68, 71, 72, 74-80, 85, 98, 100, 101,
III 69, 81, 82, 85-88, 93, 94, 96, 99, 100, 107-116, 122-126, 135, 136, 138,
139, 141, 143-146, 149-155, 158, 160-163, 173-175, 179, 182, 185, 187, IV
69, 85, 86, 90, 106, 108, 110, 112, 113, 116, 119, 121, 124, 126, 129-132,
139-142, 144, 145, 148, 150, 161, 164, 168-170, 172, 174, 183, 185, 186, 190,
192, 194, 195, 197, 198, 217, 225, 228, 229, 236, V 80, 84, 130-132, 137, 139,
140, 145, 146, 151, 154, 155, 161, 164, 168, 170, 171, 173, 174, 178-180, 185,
187, 189, 191-196, 207, 208, 211-213, 215-218, 229, 230, 234, 236, 237, VI
80, 122, 127, 143, 147-150, 152, 159, 167, 168, 170, 175, 183, 188-190,
192-194, 197, 199-206, 208-211, 226, 232, 235-237, 242, 294, 296, 297, 301,
303, 308, 314-316, 319, 320, 324, 327, 336, VII 199, 200-205, 207-209, 211,
225-228, 231, 237, 239, 253, 292, 344, IX 34
Brederode, Juliana van (freule Julian) (± 1621-1678): V 186, 188, 237, VI 206,
208, 210, VII 202-204
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Brederode, Margaretha van (Marchau, Marchaut, Manchau, Manschau) (±
1595-1634/1656); echtgenote van François de la Place: 177, II 68, 71, 73, 85,
96, III 75, 125, 141, 157, 187, IV 144, 145, 148, 150, 164, V 137, VI 166, 167,
174, 190
Brederode, Sofia Theodora van (Sophi, Sophie, Phijcken, vrau van Donau de
jonge, Sophia de vrau van Donau) (1620-1678); echtgenote van Christian
Albrecht van Dohna: I 94, II 27, 42, 79, III 182, IV 105, V 170, 237, VI 212
Brederode, Wolfert van: VII 292
Bredt, De, zie Barton, Jean
Bree, zie Bray
Breme, monsieur du, zie Brame
Brese, Breze, zie Maillé
Brichanteau, François de, markies van Nangis (Nangy) (1618-1644); kolonel
in het Franse leger: II 37
Brienne, zie Lomenie
Brissac, zie Cossé
Brochum: VI 286
Broeck, Van den; vaandrig in het Staatse leger: III 95
Broeckhuysen, Willem van; sergeant-majoor der cavalerie in het Staatse leger:
IV 197, VI 284, 294, 310
Broer, Heres; burgemeester van IJlst: V 58, VII 17
Broers, Ipe: V 295
Broersma, Taco (Broesma, Broursma); sergeant-majoor der infanterie in het
Staatse leger: III 126, 167, 177, IV 83, 132, 161, 174, V 146
Bronckhorst, Andrea Lucia van (vrau Ebinga) († 1666); echtgenote van Schelte
van Aebinga: VII 124
Bronckhorst, Cornelis van; gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal:
I 83
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Bronckhorst: VI 323
Brosterhuisen, Johan (± 1596-1650); hoogleraar in de plantkunde en het Grieks
aan de Illustre School te Breda: IV 159
Brouart, Thomas (Brauwert); thesaurier van Frederik Hendrik: IV 84
Broursma; Groninger regent: IX 88
Broursma, zie ook Broersma
Brugbron, Matthaeus Bernardi (Bernardus, Mathias Bernhardi) (± 1595-1670);
predikant te Bolsward: III 20, 41, 47, 48, 54, 55, 59, IV 42
Bruin, De, zie Brun
Bruinsma, Bruisma, zie Bruinsma
Bruinsma, Cyprianus (Siprianus); advocaat bij het Hof van Friesland: III 20
Bruinsma, Homerus: V 285, 299, 303, 305
Bruinsma, Regnerus Joannis (Bruisma, Bruynsma, Bruysma); lid van de
vroedschap van Bolsward, secretaris van Hennaarderadeel, volmacht namens
Wonseradeel in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: II 110, III 32, 34-36, 39, 189-191, 193, 196, IV 7, 10, 13, 23, 26, 28,
29, 33, 35, 36, 38, 53, 57, 238, 240, 242-244, 250, 253, V 29, 34, 35, 37, 38,
47, 54, 58, 60, 75, 94, 95, 97, 98, 107, 124, 168, 231, 239, 251, 258, 263, 280,
281, 284-286, 295, 299-301, 303, 309, VI 14, 15, 26, 39, 44, 59, 103, 330, VII
21, 23, 62, 74, 75, 87, 97, 157, 183, 188, 342
Bruinsma, Suffridus Joannes; secretaris van Hennaarderadeel: III 28
Bruinsma; zoon van Regnerus Joannis: V 75
Brun, Antoine (De Bruin, Bruyn) (1599-1654); ambassadeur van Spanje te
Munster en in de Republiek: V 124, 216, VI 158, 333, VII 177, 186, 187, 190,
194, 199, 237, 253, 257, 259, 287-293, 296, 313, 337, 338, 348
Brunsvelt (Brunsveltz): VII 17
Brunswijk-Lüneburg, Christian Ludwig hertog van (Brunswijck, Lunenburch)
(1622-1665): III 180, IV 92, 93, 155, 157, 169, 221, 234, V 192
Brunswijk-Lüneburg, Friedrich hertog van (Fridrich, Lunenburch) (1574-1648):
IV 114, 155, V 195, 196, 283, VI 48, VII 22
Brunswijk-Lüneburg, Georg Wilhelm hertog van (Lunenburch) (1624-1705): IV
93, V 196
Brunswijk-Lüneburg; geslacht: V 192, 195, 196, VII 22
Brunswijk-Wolfenbüttel, August hertog van (Augustus) (1579-1666): IV 155, V
196, VI 142, 143, 157, 160, 166, 171, 176, 182, 188, 201, 301
Brunswijk-Wolfenbüttel, Rudolf August hertog van (tweden hertoch van
Brunswijck) (1627-1704): VI 319
Brunswijk-Wolfenbüttel, Sofia Hedwig hertogin van (hertogin van Pommeren)
(1561-1631): V 196
Brunswijk-Wolfenbüttel, Sophie Hedwig hertogin van (1592-1642); moeder van
Willem Frederik: I 11, II 98, V 154, 215
Bruyn van Buytewech, Hester Cornelia (vrau van Alckemade); echtgenote van
Albrecht van Wassenaer: IV 150
Bruynsma (Bruysma), zie Bruinsma
Bua(d)t, zie Culan, Fleury de
Budé, Jean Baptiste, graaf van Guébriant (Gebrian, Guebrian) (1602-1643);
maarschalk in het Franse leger: V 217, VI 136
Bünau, Helena van: VI 343
Bullion, hertog van, zie Tour d'Auvergne, Frédéric Maurice de la
Burch, Hendrik van der; agent van de Staten-Generaal: VI 322, 323
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Burch, Pieter van der (Verburch van Middelburg) († 1643); pensionaris van
Middelburg: I 51, 91
Burch, Van der: V 120
Burckstorf, zie Burgsdorff
Burgh, Albert Coenraetsz (Conradus) (1592-1647); lid van de vroedschap en
burgemeester van Amsterdam, lid van de Raad van State, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland en lid van de Admiraliteit van Amsterdam:
II 42
Burgh, Rompt Jacobs ter; schepen van Leeuwarden: V 295, VII 81, 160
Burghorst, Jan ter; kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 54
Burgsdorff, Konrad Alexander Magnus van (Borcksdorf, Borckxdorf, Borgdorf,
Borgstorf, Borgxsorf, Borxdorf, Burcksdorf, Burckstorf, Burckxdorf, Burgsdorf,
Burgstorf, Burgxdorf, Burxdorf) (1595-1652); Brandenburgs staatsman: IV
201-203, 212, 216, 218, 221-223, 226, 248, V 81, 132, 137, 140, 142, 144,
145, 150, 152, 179, 209, 217, 230, 234, 236, VI 159, 163, 164, 167, 170-174,
180, 184, 185, 188, 194, 203-206, 237, 324, 339, VII 100, 205, 260
Burlamachi, Philippe (Kirlamachi) († 1645); koopman te Londen: IV 54
Burmania, Van (Bormania, Buermania, Burmanie); geslacht: III 25, V 55, 68,
VI 22, 334
Burmania, Doecke Martena van (Ducce, Ducke) (1627-1692): IV 24, 65, 240,
V 32, 36-38, 47, 49, 50, 58
Burmania, Doedt van (Dude): III 57, 194, IV 8, 38, 66, 241, 264, V 26, 47, 110,
296, 318, VI 9, 16, 56, 99
Burmania, Feye van (1626-1679); kapitein der infanterie in het Staatse leger:
III 63, VI 99, 117, 118
Burmania, Gemme Laes van (1626-1671); houtvester van Friesland, volmacht
namens Ferwer-
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deradeel in de Staten van Friesland: III 33-35, 37, IV 65, 246, V 287, 288, VI
15, 22, 52, VII 99, 154
Burmania, Idzart van (* 1594): V 122
Burmania, Jarich Idzarts van (jonge Burmania) († 1661): V 122, VI 343, VII 20,
21, 25
Burmania, Laes van (1638-1691): IV 65, 241, 242
Burmania, Magdalena Sybrants van († 1692); echtgenote van Hero van
Ockinga: V 308, VI 95, 105, 282
Burmania, Poppe van (Bormania Oostenda) (1603-1676); kapitein der infanterie
in het Staatse leger: III 51, VII 78, 79, 84
Burmania, Rienck van (Rynick, Rynyck) († 1645); grietman van
Leeuwarderadeel, volmacht namens Ferwerderadeel in de Staten van Friesland,
curator van de Academie te Franeker: II 112, III 10, 23, 43, 45, VII 97
Burmania, Rints van (1619-1676); echtgenote van 1) Poppe Martijn van
Andreae; 2) Frederick van Grovestins: III 57, VI 86
Burmania, Sipke (Sippke) van: V 111
Burmania, Sjuck van (Schiouck, Sjouck, Syuck) (1597-1650); grietman van
Wymbritseradeel en volmacht namens Wymbritseradeel in de Staten van
Friesland: I 1, 97, 113, II 96, III 25, 30, 33-35, 37, 41, 56, 191, 194-196, IV 8-11,
13, 17, 23, 24, 27, 30, 31, 34-37, 40, 51-55, 57, 60, 65, 115, 239-242, 244,
246, 247, 251, 252, 263, V 26, 32, 36-38, 50, 51, 54, 55, 58, 66-69, 96, 97,
104-106, 110, 122, 174, 239, 254, 258, 276, 282-285, 288, 298, 299, 301, 303,
317, VI 18, 22, 24, 33, 35, 38, 39, 41-43, 52, 66, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 82,
86, 87, 115, 331, 337, 341, 343, 364, VII 15, 16, 20, 21, 28, 30, 45, 49, 52, 72,
74, 83, 126, 127, 173, 178, 337
Burmania, Susanna Idzarts van († 1691); echtgenote van Pieter van Harinxma
thoe Slooten: V 122, VII 124
Burmania, Upcke van; lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: VII 84
Burum, Alle Jans van (Bourom, Bourum) (1599-1668); burgemeester van
Leeuwarden, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: I 1, 5, 7, 11-13,
II 88, 107-110, 112, III 11, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 36, 39, 46, 49, 50,
52-55, 61, 63, 189, 191-195, IV 7-9, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 28, 37, 52, 60, 238,
242, 243, 248, 249, V 26, 31, 33, 38, 51, 55, 57, 58, 62-64, 73, 94, 100, 103,
106, 108, 111, 120, 127, 239, 252, 256, 257, 259, 273-276, 279-281, 283, 284,
286, 297, 298, 300, 302-304, 306, 307, 312, 315-317, 319-321, 331, 332, VI
12-14, 21, 23, 24, 36, 48, 49, 63, 77, 80, 100, 121, 333, 334, 337, 340, 342,
345, VII 13, 16, 19, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 58, 63, 69, 70, 74-76, 83,
97, 100, 132, 149, 153-156, 158, 160, 174, 176, 190-192, 339-344, 350, 351,
354, 358, IX 13, 14, 16, 17, 20, 29, 33
Burum, Tjetscke Allarts van (1623-1661); weduwe van Godefridus Jorritsma:
V 302, VI 23
Burxdorf, zie Burgsdorff
Busdorf: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Buselins, baron van: V 208
Buseroy, zie Buysero
Buttinga, Cornelis van (Buttingha) (± 1603-1645); secretaris van
Weststellingwerf, lid van het Hof van Friesland: III 32, 45, 49, 50, 53, 55
Buttinga, Jacobus van; secretaris van Tietjerksteradeel en volmacht namens
Tietjerksteradeel in de Staten van Friesland: III 30, 62, 64, IV 26, 27, 42, 54,
V 53-55, 264
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Buttinga, Pieter van († 1670); wijnkoper te Amsterdam, bewindhebber van de
VOC: IV 42, V 56
Buysero, Laurens (Buseroy, Buyseroy) († 1674); griffier van Frederik Hendrik:
III 30, IV 160, 167, 192, VI 133, 313, VII 212, 227, 234, 288, 289
Bye, Abraham de, heer van Albrandswaard (Alberartsweert, De Bie) († 1644);
luitenant-kolonel in het Staatse leger: I 62, II 51, 90
Bye, Nicolaes de († 1665); resident van Polen in de Republiek: VI 136
Bye, De (Deby): VI 323
Bylant (Bilandt): V 236, VI 181
Bylant; geslacht: V 236
Cabauterte, Cabauterti, zie Solms-Braunfels, Johann Albert II van
Cabeljau, Johan Willem (Cabillau); kapitein der infanterie in het Staatse leger,
commandant van Liefkenshoek: III 45, 48, 205
Cabrero, Josepho; officier in het Spaanse leger: III 96
Caesar, Gajus Julius (Caesar) (100-44 v.C.); Romeins veldheer en staatsman:
II 26, VI 328
Caire, madamoiselle: V 165
Callenfels, Hartman Godfried van Stein (Stein Calevels, Stein Calevelts,
Kalevelts, Steincalefelt, Steinckaleveldt) († 1667); kolonel der infanterie in het
Staatse leger, commandant van Maastricht: II 101, V 167, 168, 188, VI 129,
266, 295
Caluard († 1644); kapitein in het Staatse leger: II 90
Camer, Johan van der (Ter Cameren, Van de Cameren, Van der Cameren) (†
1669); lid van de vroedschap van Haarlem, lid van de Gecommitteerde Raden
van Holland, gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal, gedeputeerde te
velde: I 76, II 47, III 72, 76, 186
Cammerarius, Joachim (1602/1603-1687); geheimraad van Zweden en de
Palts, gezant van de Palts te Munster: VI 46
Cammingha, Catharina van; echtgenote van
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Homme van Harinxma thoe Slooten: V 275, 296, 304
Cammingha, Hijlck van; moeder van Jeltje van Aebinga: V 277
Cammingha, Taecke van († 1668); grietman van Wonseradeel en volmacht
namens Wonseradeel in de Staten van Friesland: VI 103, 330, VII 22-24, 47,
188
Cammingha, Valerius Francisci van, heer van Ameland (1603-1668): IV 246,
V 67, 254, 262, 275, 286, VI 9, 11, 28, 31, 95, VII 73, 128, 189
Cammingha, Watze van († 1686); lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: V 124, VII 18
Cammingha, Wijtze van (jonge Camminga): VI 345, VII 18, 103, 123
Camp, zie Kann
Camp, Hendrik Jansz; kapitein op de Staatse vloot: II 38, III 61
Campbell, Archibald, graaf van Argyll (Argyl) (1598-1661); Schots staatsman:
VII 291
Campen, Jacob van (1595-1657); schilder, bouwmeester: V 150
Campigni: III 178
Camstra, gebroeders van (Kamstra): III 53, 57, 59, 61, IV 15, 36-39, 42, 66,
264, V 27, 37, 94, 102, 103, 107, 109, 178, VI 83, 96, VII 176
Camstra, Goffe van († 1663): III 19, 40, 56, V 33, 79, VI 32, 51, 53, VII 77, 176
Camstra, Homme van (Hommo) († 1652): III 19, 40, 56, V 33, 79, 109, 111
Camstra, Tjallingh van (Tjalling) († 1664): I 3, III 19, 40, 56, IV 238, 240, 264,
V 27, 33, 68, 79
Camstra, vrau: VII 24
Candael, zie Nogaret
Canilla y Toledo, Luis Benavides de, markies Caracena (Carasena, Carassena,
Carassene, Carazeno, Corazena) († 1668); generaal in het Spaanse leger,
gouverneur van Milaan: II 74, 77, IV 132, 150, 155
Cant, zie Kann
Cantelmo, Andrea (Kantelmo) (1598-1645); officier in het Spaanse leger,
gouverneur van Brugge: I 61, 62, 67, 70, 71, 73, 75-79, 84, 85, III 114
Capel, zie Cardouillacq
Capellen, Alexander van der, heer van Aartsbergen, Boedelhof en Mervelt
(Capel) (1592-1656); lid van de ridderschap van Zutphen, gedeputeerde van
Gelderland ter Staten-Generaal: III 186, IV 70, V 153, VI 150, 168, 169, 217,
247, 302, 304, VII 204, 240
Caracalla, Marcus Aurelius Severus Antonius, bijgenaamd (Caracalla)
(186-217); Romeins keizer [211-217]: IV 173
Caraffa, gravin van: VI 188
Carancy, markies van: V 207
Carasena, Carassena, Carassene, Carazeno, zie Canilla y Toledo
Cardouillacq, François de, heer van La Capelle (Lacapel, Lacapell, Lacapelle,
Lakapel, Laquapelle); Frans kolonel der infanterie in het Staatse leger: II 49,
50, 59, 87, III 146, 148, 175
Carel, Sibylle (juffer Sibil, Sibill, Sibille, Sibilleke); kamenier van Amalia van
Solms-Braunfels: I 88, IV 94, 112, 124, V 209, VI 310
Carleton, Dudley († 1651); resident van Engeland in de Republiek: I 83
Caron, François (± 1600-1673); lid van de Raad van Indië, gouverneur van
Formosa, directeur-generaal van de handel in Oost-Indië: VII 177
Carracci, Annibale (Carrazzi) (1560-1609); Italiaans schilder en graveur: I 115
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Cartou, Geert Joostes (Cartau) († 1662); lid van de vroedschap en
burgemeester van Harlingen en volmacht namens Harlingen in de Staten van
Friesland: IV 252
Casembroot (Casembroodt, Casembrot, Kasembroot): I 5, III 181, IV 83, 87,
89, 107, 201, 203, 229, 236, V 98-100, 103, 142, 168, 171, 173, 177, 179, 180,
VI 0, 22, 141, 144, 226, 243, 253, 292, 296, 323, VII 192, 311, 320, 323
Casembroot, Johan; commissaris-generaal der schepen: I 84, VII 51
Casembroot, Leonard: VII 1
Casembroot, Reinier de (± 1575-na 1650); commies van de
generaliteitsfinanciën: II 98, 99
Casembroot († 1649): VII 153
Casimir, prins, zie Jan II Casimir Wasa
Cassendra: IV 123
Cassiopijn, Dominicus van (Cassopijn) († 1651); luitenant-kolonel der infanterie
in het Staatse leger, gouverneur van Geertruidenberg: III 162, V 214
Castelby, George; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Castelrodrigo, zie Mouray Cortereal
Castillego (Castyliego, Castyllego): VI 234, VII 1
Catrine, madame (madamoisel Catrijn): IV 120, 145
Cats, Jacob (Catz, Katz) (1577-1660); raadpensionaris, dichter: I 84, 92, 93,
II 90, 98, 99, 101, III 110, IV 111, 112, V 137, 159, 176, 233, VI 254, 271, 291,
293, 320, 324, VII 295, 299, 300
Caumont, De; geslacht: VII 82
Caumont, Anne de (mademoiselle La Force): VI 96-98, 120, 122, 159, 193,
201, 207, 222, 267, 269, 299, 327, VII 77-79, 81, 95, 128-130, 202, 204, 241,
259
Caumont, Jacques Nompar de, markies van La Force (1558-1652); maarschalk
in het Franse leger: IV 126

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

779
Caumont, Philippe de, markies van La Force (Laforce); Frans kolonel der
cavalerie in het Staatse leger: II 29, 49, 51, 71, 77, 83, 89, 100, III 125, VII 83
Cave, Josua de la (Lacave) (± 1596-1661); predikant te Culemborg: II 109
Chabot, Henri de, hertog van Rohan (1616-1655) (Schabott): III 75
Chamaer (Schamaer); burgemeester van Luik: V 211, VII 226
Chambre mi-parti: V 275, VI 137, VII 78, 147, 150, 155, 161, 174
Charlot, zie Hessen-Kassel, Charlotte van
Charnasté: VI 256
Chastillion, Chastillon, Chastilon, zie Coligny
Chatelet, markies van Frichâteau, Erard († 1648); Frans staatsman: VI 135
Chavingny, De, zie Bouthillier
Chèvre, zie Potier
Chevreuse, hertogin van, zie Rohan
Choiseul, César de, graaf van Plessis-Praslin (Plessis-Prallyn) (1598-1675);
maarschalk in het Franse leger: IV 126
Christiaan II, koning van Denemarken, Zweden en Noorwegen [1513-1523]
(1481-1559): VII 239
Christiaan IV, koning van Denemarken en Noorwegen [1588-1648] (1577-1648):
II 25, 101, III 25, 80, 81, IV 229, V 147, VI 142, VII 83, 176, 234
Christina Augusta, koningin van Zweden [1632-1654] (1626-1689): II 98, III 79,
IV 112, 216, V 49, 68, 236, VI 169
Cierckxsma, zie Siersma
Cijtses, zie Sijtses
Cillegray, zie Killegrew
Cingema, zie Kingma
Cirksena, Enno III, graaf van Oost-Friesland (1563-1625): IV 243
Cirksena, Enno Ludwig, graaf van Oost-Friesland (1632-1660): IV 65, VI 308
Cirksena, Ulrich II, graaf van Oost-Friesland (graaf van Embden) (1605-1648):
II 48, 96, III 51, 52, 54, 185-187, IV 65, 91, 93, 114, V 104, 297, VI 209
Cirpatrickx, zie Kirckpatrick
Claes Pieters; schepen van Leeuwarden: VI 345
Clant (Klandt, Klant); Gronings regent: VI 287, IX 34, 86, 87
Clant, vrau, zie Tamminga van Bellingeweer
Clant van Stedum, Adriaen (Clandt, Clant, Klandt, Klant) (1600-1665);
Gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal, gevolmachtigde van de
Republiek te Munster: I 76, 84, 91, 92, II 86
Clarembeeck, zie Huygens, Rutger
Clenck, Johannes (Klinck) (1620-1672); hoogleraar in de rechten te Leiden en
in de filosofie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam: IV 67, 70, V 179, VII
177
Cleon, zie Kleon
Clermont-Tonnerre, Charles de, prins van Ligny († 1674): IV 187, 191, 193,
197
Clinchamp, Charles baron van (Klinschan) († 1652): II 52
Clingbijl, Johannes (Klinckebijl) († 1649); secretaris van Barradeel, lid der
gezworen gemeente en vroedschap en burgemeester van Harlingen: IV 37,
40, 49, 55, 56, V 62, 63, 104, VI 13, 14
Cloppenburgh, Johannes (Cloppenburch) (1592-1652); hoogleraar in de
theologie te Franeker: VII 186, IX 31
Cnoop, Isac (meester Isac); chirurgijn: III 56
Cnuyt, zie Knuyt
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Coalin; officier der cavalerie in het Franse leger: II 37
Coccejus, burgemeester van Bremen: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Cock, Frans Banningh, heer van Purmerland en Ilpendam (heer van de Purmer,
Purmerlandt) (1605-1655); lid van de vroedschap en burgemeester van
Amsterdam: V 165, VI 10
Codde (Code): X 17, 248, 249, XI 1, XII 3
Coehoorn: VII 49
Coeller: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Coenders van Helpen, Berend (1601-1678); gedeputeerde van Groningen ter
Staten-Generaal, lid van de Raad van State, gezant: V 81, VI 53, 80, 227, 266,
VII 82
Coerlandt, zie Kettler
Coignet de la Thuillerie, Gaspard, graaf van Courson (Latuillerie, La Tulleri,
Latullerie, Latuylerie, Tuillerie) (1597-1653); ambassadeur van Frankrijk in de
Republiek: I 71, 78, 83, 94, 95, IV 72, 73, 81, 83, 84, 117, 119-121, 123,
125-129, 212, 213, V 157, 180, 185, 131, 132, 158, 160, 256
Coligny, Gaspar III de, hertog van Châtillon-sur-Loing (Chastillion) (1584-1646);
maarschalk in het Franse leger: II 40
Coligny, Gaspar IV de, markies d'Andelot (1620-1649); Frans kolonel in het
Staatse leger: II 55, 58, 62, 65, 70, 75, 77, 78, 88, IV 135
Coligny, Louise de (princess saeliger) (1555-1620); echtgenote van Willem
van Oranje: V 84, VI 321
Coligny, Maurice de (1618-1644); Frans kolonel in het Staatse leger: I 83, II
29
Collegray, zie Killegrew
Colligny, zie Coligny
Comandeur: IV 107
Commanderij van de Duitse Orde te Utrecht: IV 61, 69, V 185
Condé, prinses van, zie Montmorency, Charlotte
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Marguerite de
Condé, zie Bourbon, Henri II van
Conflans, Michel de, markies de Saint Remy: V 196, 207
Coningmarck, Coningsmarckx, Connincksmarck, zie Köningsmarck
Conradus, zie Burgh, Albert Coenraetsz
Cool, Pyrius; ingenieur, kwartiermeester-generaal der infanterie in het Staatse
leger: III 167
Copal, Antonie (Coopal, Coopall) (± 1600-1672); lid van de vroedschap van
Vlissingen, geheim agent: IV 91, 93, 108, 109, 111, 113, 116, 120, VII 174
Copius, Arnoldus; volmacht namens Hennaarderadeel in de Staten van
Friesland: II 108, 111, III 9, V 57, 64, 78, VI 70, 80, 82, 116, VII 110
Cops, Henrico († 1647); Nederlands zaakgelastigde te Constantinopel: I 92
Corazena, zie Canilla y Toledo
Cornelis, Arjens; generale ontvanger van Het Bildt, dorpsrechter en notaris te
Sint Annaparochie: I 3, 7
Cornput; officier in het Staatse leger: III 147
Correggio, Antonio Allegri genaamd (Correge) (1489-1534); Italiaans schilder:
I 115
Cossé, Louis de, hertog van Brissac (1625-1661); Frans hoveling en staatsman:
IV 127
Costerus, Petrus; secretaris van Hindeloopen: III 29
Cotera de Gusman, Pedro de la; gouverneur van Antwerpen: IV 91, 108, 109,
113, 116, 131
Couvielle; militair in het Franse leger: IV 131
Crack, Johannes van (Krack) (1600-1652); grietman van Engwirden en volmacht
namens Engwirden in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten
van Friesland: I 43, 93, 96, 97, II 112, III 11, 29, 35, 36, 41, 46, 54, 57, 59, 61,
70, 126, 138, 182, 189-191, 193-196, IV 7-15, 23, 27-29, 31, 32, 35, 38, 39,
51, 53, 56, 58-61, 66, 112, 239, 241, 243-247, 250, 251, V 28-30, 34-38, 47,
52, 63, 77, 78, 94-96, 98, 107, 109-112, 123, 124, 127, 129, 154, 238, 264, VI
48, 78, 329, VII 54, 104, 156, 159, 174, 233, 236-238, IX 19
Craft (Crafts): VI 265, VII 305
Crato, Anna Louise van, prinses van Portugal (Anne) (1605-1669): II 95, 97,
IV 70, 83, 228, V 111, 164, 165, 167, 170, 172, 174, VI 298
Crato, Eleonora Mauritia van, prinses van Portugal (Eleonora, Maucken,
Maucquen, Mauquen, Maurits, Mauritz, Moritz, M.M.) (1609-1674); echtgenote
van Georg Friedrich van Nassau-Siegen: II 25, 27, 40, 41, 43, 89, 93-101, III
79, 81, 82, 84, 85, 121, 122, 150, 182, 183, 185, IV 58, 70, 84, 87-89, 92, 106,
116, 124, 159, 160, 162-164, 168, 200, 213, 216, 219, 225, V 90, 146, 161,
165, 172, 173, 176, 195, 212, 234, VI 196, 246, 271, 298
Crato, Emanuel Antony van, prins van Portugal (1600-1666); kapitein der
infanterie in het Staatse leger: I 78, II 90, 95, III 188, IV 225, 227, V 150, VI 57,
298
Crato, Emilia Louise van, prinses van Portugal (± 1603-1670): V 165, VI 298
Crato, Guillaume Christophe Louis van, prins van Portugal (1601-1660): II 95,
VI 298
Crato, Juliana Catharina van, prinses van Portugal (Juliaen, Juliaene, Juliane)
(1607-1680): II 95, IV 72, 85, 165, VI 298, VII 202, 205, 207
Crato, Maria Belgica van, prinses van Portugal (± 1598-1647): V 165, VI 298
Crato, Sabina Delphica van, prinses van Portugal (1612-1670): V 165, VI 298
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Craven, William baron van (Grevin, Greving) (1606-1697); Engels kolonel in
het Staatse leger: II 29, 53, 58, 59, 61, 65, 70, 76, III 115, 146, 149, 153, 158,
159, IV 118, 189, 190, V 150, 164, VI 215
Crévant, Louis de, markies van Humières (d'Humiere) (1628-1694); officier in
het Franse leger: IV 139
Crocq, Anthony (Crock, Krock); majoor der cavalerie in het Staatse leger: I 84,
85, II 94, III 83, 85, 156, IV 109, 115, 118, 131, 135, 157, VI 187, 188, VII 230
Crocq, juffer, vrau: IV 115, 157
Croddebosch, Leonard Cornelis († 1660); lid van de vroedschap van Harlingen:
VII 354
Crofts; ambassadeur van de Republiek in Polen: VII 259
Croix, Johannes de la (De la Croy, Crucius) (1598-1666); predikant te Zaandam
en Haarlem: V 194
Crol, Fredrick Wigbolts († 1650); burgemeester van Harlingen en volmacht
namens Harlingen in de Staten van Friesland: V 280, VI 38, 45
Croll (Grol); geslacht: VI 298
Croll, Johann Theodor von (Grol): VI 298
Cromwell, John (Crommel, Krommel); Engels kolonel in het Staatse leger: II
29, 55, 58, 63, III 152, 153
Cromwell, Oliver (1599-1658); lord-protector van Engeland: VII 121
Croseck: VI 169, 173
Croy, De la, zie Croix, De la
Croy, Filips van, hertog van Arenberg en Aerschot (1625-1674) (hertoch van
Aerschot): VI 324
Croy, graaf van: VI 167
Croy, madame de (De Kroy): V 216
Croy, madamoiselle de (De Kroy): V 191, 194, 196, 207, 211, 214-216
Croy, Philippe-François de, hertog van Havré (†
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1650); gouverneur van Luxemburg: IV 130
Croy-Crèques, Albert-François de, graaf van Megen (Meghen) († 1674);
gouverneur van Namen van Spanje: II 65, 66, VI 232, 293
Cueva, Alphonsus de la († 1655); kardinaal, ambassadeur van Spanje te
Brussel: VII 257
Culan, Henri de Fleury, heer van Buat (Bouat, Buadt) († 1666); Frans ritmeester
der cavallerie in het Staatse leger: V 212, 310, VI 281, 282, 299, VII 103
Culemburch, graaf van, zie 1) Pallandt, Floris II van; 2) Waldeck-Wildungen,
Philipp Theodor van
Culemburch, gravin van, zie 1) Baden-Durlach, Anna van; 2) Nassau-Siegen,
Maria Magdalena van
Curetten, Anneke (weduwe Flaming): V 107
Cuyck van Meteren, Adriaen; luitenant-kolonel in het Staatse leger: I 95, IV
190, 194, IX 36
Cuypijf, zie Kupijff
Cyrpatrickx, zie Kirckpatrick
Dalen, Lambert van (± 1583-1651); zijdekramer, schrijver van ritmeester Willem
van Haren: IV 60
Dalen, Van (Van Daelen, Vandalen); commandant van Loevestein en
Woudrichem: III 37, 45, 52, 54, 61, 62
Dalon(n)e, zie Alonne, Charles d'
Dancke(n), Dancker, zie Tancke
Dannoy, Gustav de (Denoy, Donoy); stalmeester van de koningin van Zweden:
III 79, IV 107
Dauber, Johann Henryk (1600-1672); hoogleraar in de rechten aan de Illustere
School te Breda: IV 158
Dauma, zie Doma; Douma
Daumans, Dauwema, zie Douma
Deby, zie Bye, De
Dechand(s), Dechandt, Dechans, zie Plessis
Decker; officier in het Spaanse leger: V 83, 85
Decker; officier in het Staatse leger: III 205
Dekema, Van; geslacht: VI 112
Dekema, Luts Sickes van († 1652); echtgenote van 1) Tjallingh Tjallinghs van
Eisinga; 2) Juw Feyes van Meckema: V 274, VI 112
Dekema, Sicke van († vóór 1648); lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: V 297, VI 112
Delimares; Portugees kolonel in het Spaanse leger: III 97
Deloge(s), zie Rechignevoisin
Denemarken, Stenden van: IV 229, VII 83, 234
Denemarken en Noorwegen, zie Christiaan II, Christiaan IV en Frederik III en
zie ook Oldenburg
Denoy, zie Dannoy
Depyn († 1644); militair in het Staatse leger: II 62
Desand(s), Deschand(s), zie Plessis
Desloge(s), zie Rechignevoisin
Destrade(s), Destraede, zie Estrades
Destre, zie Estrées, Jean d'
Devereux, Robert, graaf van Essex (Exsex) (1591-1646); generaal in het leger
van het Engelse parlement: I 77, 84
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Dibbedts, Henricus (± 1601-1673); predikant te Den Briel en Dordrecht: VI 234
Diefholt; juffer: VI 56
Diemen, Anthony van (Van Dymen) (1593-1645); gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië: V 36
Dijckman, Harmen; notaris, volmacht namens Weststellingwerf in de Staten
van Friesland: III 45
Dillemburch, zie Nassau-Dillenburg
Dinant: VI 157
Dionisi(us), Pieter, zie Loomaars
Dirck Jurjens; lakei: III 52, 181
Dirck Claesen; lid van de vroedschap van Hindeloopen en volmacht namens
Hindeloopen in de Staten van Friesland: VI 38
Dirck Claessen: V 32, VII 191
Dirck Jansen: VI 345
Dirckslandt, Dirckxlandt, Dircxlandt, zie Gruyter
Dixtra, zie Dyxtra
Dögen, Matthias († ± 1672); agent van Brandenburg te Amsterdam: VI 128,
130, 304, VII 148
Does, Simon Willemsz van der (1584-1652); lid van de vroedschap van
Amsterdam, bewindhebber van de WIC: III 205
Does, Wigbold van der, heer van Noordwijk (Noordtwijck, Noortwijck)
(1611-1669); lid van de ridderschap van Holland: I 83, 84, 94, II 29, 49-51, 102,
III 138, IV 57, 93, 210, V 141, 148, 165, 166, 168, 176, 177, 207, VI 142, 266,
270, VII 233, 240, 297
Dohna (Dona, Donau, Donaw, Donnau), heer, baron, vicomte van: I 75, 76,
79, 80, 83, 87, 92, 96, II 43, 53, 56, 68, 71, 79, 87, III 68, 79, 99, 108, 121, 122,
125, 126, 136, 155, 157, 187, IV 106, 108, 143, 148, 157, 159, 164, 167, 181,
226, V 132, 145, 151, 156, 163, 210, 235, 236, 310, VI 164, 194, 202, 205,
206, 209, 210, 215, 227, 232, 301, VII 204, 211, X 248, 249
Dohna (Dona, Donau, Donaw, Donnau); geslacht: IV 225, V 132, VI 179, 180,
225, 311
Dohna, Agatius baron van (1581-1647): VI 324
Dohna, Christian Albrecht burggraaf van (1621-1677); ritmeester in het Staatse
leger: I 94, II 25, 72, 101, III 86, 96, 115, IV 115, VII 200
Dohna, Elisabeth Charlotte burggravin van (freule van Donau) (1625-1691);
echtgenote van Otto van Limburg en Bronckhorst: I 45, II 87
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Dohna, freule van: X 249
Dohna, Friedrich burggraaf van (1621-1688); Duits kolonel der infanterie in het
Staatse leger: III 96, IV 115, V 80, IX 35
Dohna, Heinrich burggraaf van (Henrick) (1623-1648): I 77, 96
Dohna, Henriette Amalie burggravin van (1626-1655): II 87
Dohna, Katharine burggravin van (1627-1697): II 87
Dohna, Louise burggravin van (1633-1690): II 87
Dohna, vrau, zie 1) Brederode, Sofia Theodora van; 2) Solms-Braunfels, Ursula
van
Dolman, Thomas (Doolman); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse
leger: III 70
Doma, Pibo van (Dauma, Domans) (1614-1675); lid van de Rekenkamer van
Friesland, volmacht namens Kollumerland in de Staten van Friesland: III 57,
196, IV 11, 24, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, V 53, 265, VI 31, 45, 47, IX 36
Dona, Donau, Donaw, zie Dohna
Donckel; kolonel der cavalerie in het Spaanse leger: III 161
Donia, zie Harinxma van Donia
Donia, juffer, vrau, zie Heucklum, Helena van
Donnau, zie Dohna
Donoy, zie Dannoy
Dooitje Robijns (Doitje, Dooitje Roubijns); burgemeester van Workum en
volmacht namens Workum in de Staten van Friesland: V 28, 35, 36
Doolman, zie Dolman
Dorp: III 94, IV 91
Dorp, Philips van (1587-1652); luitenant-admiraal van Holland, lid van de
ridderschap van Holland, lid van de Admiraliteit van Rotterdam en Zeeland:
VII 122
Dorp, Van; geslacht: VI 297
Dort, heer van: II 88, III 182, VI 135
Doteil, viconte; officier der cavalerie in het Franse leger: II 37
Douchand(s), Douchant(s), zie Plessis
Douglas, George; Schots kapitein in het Staatse leger: V 33, 37
Douglas, James graaf (1617-1645); Engels kolonel in het Franse leger: II 37
Douma, Aeltje van; echtgenote van Lieuwe van Boelens: VI 335, VII 23, 72,
76
Douma, Bartholt van (jonge Douma) († 1678); grietman van Ferwerderadeel:
VI 335, VII 23, 47, 48, 50, 72, 74, 77, 85, 86, 96, 99, 107, 123
Douma, Cnier van († 1651); moeder van Sjuck van Burmania: V 122, VII 20,
21
Douma, Epe van (Ipe Dauma, Daumans, Dauwema) († 1650); grietman van
Ferwerderadeel en volmacht namens Ferwerderadeel in de Staten van
Friesland: I 0, 5, 8, 13, IV 237, 240, 241, V 47, 55, 58, 62, 106, 255, 296, 297,
VI 39, 253, 335, 338, VII 23, 47, 48, 50, 53, 56, 63, 71, 72, 74, 76, 79, 85, 86,
97, 99, 106, 107
Douma, Erasmus van: VII 71
Douma, Frouck van; echtgenote van Tjepke van Aylva: V 125
Douwe Simons (Dauwe Simens, Simes, Simons); lid van de vroedschap en
burgemeester van Stavoren en volmacht namens Stavoren in de Staten van
Friesland: II 110, III 22, IV 33, 238, 250, V 55, 57, 70, 253, VI 42, 46, 48, 99,
118, VII 41, 71, 160, 183
Doux, Alexandre de, zie Zoete de Lake, Alexander de
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Doyem, Orck van (Doyen, Doyum) († 1647); lid van het Hof van Friesland: III
33-35, 50, 53, IV 27
Drummond, William, graaf van Roxburgh (Drommont, Tromont); Schots kolonel
in het Staatse leger, opperstalmeester van Maria Stuart: II 27, IV 239, 240
Dubret: IV 197
Dudley, Sir Robert, graaf van Warwick (Warwyck) (1574-1649): VI 200, 213,
319
Dürer, Albrecht (Alberdur) (1471-1528); Duits schilder en graficus: I 115
Dufargy, zie Angennes, Charles d'
Duis(t), zie Duyst
Duitse Rijk, Rijksdag van: VI 248
Dukenburg, heer van (Duyckkenburch): V 185
Dunay († 1645); militair in het Staatse leger: III 94
Duivenvoorde, zie Wassenaar
Duvett, zie Veth
Duyckkenburch, zie Dukenburg
Duyst van Voorhout, Johan (Duis van Voorhout, Duist van Voorhaut) († 1666);
lid van de vroedschap en burgemeester van Delft, lid van de Gecommitteerde
Raden van Holland: III 76, VII 295
Duyvenvoorde, zie Wassenaar
Dyxtra, Seerp van (Dixtra) († 1669): V 281
Eberstein (Everstein): VI 194
Eberstein, Ernst Albrecht graaf van (Everstein, Eeverstein) († 1644);
luitenant-generaal in het Hessische leger: II 48, 89
Ebinga, Ebingha zie Aebinga
Ecama, Rincke Mircks (Ryntje Merckx); ontvanger en volmacht namens IJlst
in de Staten van Friesland: V 51, 53, VII 41, 46
Echten, Roelof van Echten tot Echten (1592-1643); drost van Coevorden, lid
van de Gedeputeerde Staten van Drenthe: I 83
Eck tot Medler en Harselo, Hendrik van († 1655); schout van Zutphen,
opperjagermeester van Gel-
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derland, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal: V 82, 238, 239,
251-255, 261, VI 150
Eck, Lubbert van (1598-1667); majoor der infanterie in het Staatse leger,
vice-commandant van Emmerik: III 175, 176
Eding, Johannes Wilhelm († 1651); secretaris van Corfitz Ulfeldt: VII 233
Eduard, prins, zie Wittelsbach, Eduard van
Eebinga, Eebingha, zie Aebinga
Eerentruyter, zie Erentreyter
Eeringa, zie Eringa
Eetsma, zie Aitzema
Eeverstein, zie Eberstein
Efferen genaamd Hall, Agnes von; echtgenote van Eppelmann: VI 247
Egmond, Lodewijk van, prins van Gavre (prins van Gaveren, Gavren)
(1600-1654); kamerheer van Filips III van Spanje: V 191, 214
Egmond van den Nijenburg, Thomas van (Nieuburch, Nuyburch) (1599-1657);
lid van de vroedschap en burgemeester van Alkmaar, gedeputeerde van Holland
ter Staten-Generaal en lid van de Raad van State: VI 56, 58, 62, 65, 71, 74,
75, 82
Egmont, gravin van, zie Berlaymont
Ehrentruyter, zie Erentreyter
Eiben, zie Eyben
Eisinga, Van (Eisingani, Eissinga, Eissingani); geslacht: III 40, IV 12, 26, 56,
115, 238, 241, 246, V 34, 61, 62, 96, 97, 106, 239, 240, 263, 265, 273, 303,
VI 12, 35, 50, 72, 335, VII 20, 47, 48, 63, 99
Eisinga, Van: III 28, IV 215, V 306, 352, VII 23, 340, 353, IX 29
Eisinga, Aede van: VI 76, 82
Eisinga, Aede Ritskes van: VI 112
Eisinga, Aeltje van (1622-na 1673); echtgenote van Frans van Eisinga van
Jousma: V 111, 319, VI 37, 56, 77, 109, VII 23, 85
Eisinga, Anna van (1594-1655); echtgenote van 1) Here Upckes van Burmania;
2) Filips van Boshuysen: V 262, 273, 274, VI 70, VII 85
Eisinga, Foeck van († 1686): VI 335, VII 48
Eisinga, Frans van († 1603); lid van het Hof van Friesland: VI 112
Eisinga, Frans van (1594-1661); grietman van Tietjerksteradeel en volmacht
namens Tietjerksteradeel in de Staten van Friesland, gedeputeerde van
Friesland ter Staten-Generaal: III 32, 40, 62, 64, IV 16, 42, 238, 241, V 57, 68,
73, 74, 274, 279, 296, 297, 303, VI 31, 35, 39, 51, 72, 96, 105, 112, 224, 230,
235, 335, VII 15, 23, 47, 48, 62, 76, 78, 80, 82, 108, 109, 152, 154, 156, 157,
173-182, 187, 337, 340, 342, IX 82, X 4
Eisinga, Hessel Roorda van (Roorda, Roorde van Eissinga) († 1654); grietman
van Leeuwarderadeel en volmacht namens Leeuwarderadeel in de Staten van
Friesland: III 47, 55, 56, 59, 195, IV 9, 11, 30, 52, 56, 57, 59, 240, V 33, 62-64,
75, 77, 78, 94-97, 108, 119, 124, 127, 128, 239, 262, 296, 299, 312, VI 12, 31,
33, 39, 70, 72, 335, 344, VII 53, 57, 58, 62, 71, 85, 97, 99, 174, 175, 353
Eisinga, Hylck van († 1652); echtgenote van Tjaert Douwes van Aylva: VII 48
Eisinga, Hylck van (1600-1668); echtgenote van Menne Houwerda van
Meckema: VII 85
Eisinga, Julius van (Juw) (± 1564-1631); luitenant-kolonel in het Staatse leger:
VI 35
Eisinga, Julius van (Juw) (1623-1647); student: V 281
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Eisinga, Julius van (Juw) († 1649); volmacht namens Barradeel in de Staten
van Friesland: I 5, III 19, 29, 31, IV 16, 240, V 68, 74, 239, 251, VII 15, 28, 53,
150, 337
Eisinga, Lisck van († 1665); echtgenote van Sippe Meckema van Aylva: VII 48
Eisinga, Pieter van (Piter) (1564-1645); lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: III 17
Eisinga, Pieter van: V 124, 240
Eisinga, Ritscke van († 1573): VI 112
Eisinga, Ritscke van (1603-1652); grietman van Kollumerland en volmacht
namens Kollumerland in de Staten van Friesland: I 5, III 25, 40, IV 16, 17,
25-28, 31, V 51, 53, 54, VI 65, 72, 80, VII 107, 154, 175, 176
Eisinga, Sjuck van: VII 338
Eisinga, Tjallingh van († 1572): VI 112, VII 85
Eisinga, Tjallingh van (Tjalling, van Marssum, Menaldum) (1596-1653); grietman
van Menaldumadeel en volmacht namens Menaldumadeel in de Staten van
Friesland: I 0, 7, 8, 13, 52, II 47, 108, III 27, 30, 191, IV 11, 14, 25-27, 31, 36,
51, 52, 54, V 67, 69, 78, 105, 106, 109, 119, 240, 258, 282, 284, 285, 295,
303, VI 27, 32, 33, 35, 39, 44, 45, 47, 50, 51, 59, 63, 69, 70, 83, 100-102, 109,
119, 121, 198, 331, 335, 338, 339, 343, VII 16, 18, 20, 21, 23, 24, 50, 53, 55,
58-61, 67, 72, 74, 78, 85, 96, 97, 99, 106, 107, 123, 154-156, 174, 176-178,
336-339, 341, 349, 354, 355, IX 27, 36, 82
Eisinga, Tjallingh van (Tjalling, van Rauwerd) (1603-1658); grietman van
Rauwerderhem en volmacht namens Rauwerderhem in de Staten van Friesland,
lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: I 113, II 47, 107, 110, III 12,
29, 31, 33-35, 38, 39, 41, 46, 54-56, 59, 64, 135, 136, 182, 189-196, IV 7-13,
15, 16, 23-30, 32-35, 37-39, 42, 49-51, 53-56, 66, 240-244, 246, 247, 250-252,
V 32-34, 36-38, 47, 52, 55, 56, 66, 68, 76, 78, 95-97, 106, 107, 110, 119, 126,
168, 174, 239, 240, 251, 257-259, 262, 263, 265, 278, 282-285, 296, 297, 299,
300, 302, 303, 307, 311, 312, 319, VI 13, 14, 17, 20, 23, 31, 33, 39, 58, 59,
65, 66, 69, 70, 72,
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93, 335, 344, VII 15, 16, 18, 24, 28, 47, 53, 62, 63, 67, 71, 77, 79, 85, 174,
342, 344
Eisinga, Tjallingh van: IV 44, 59, V 93, VI 110, 111, 113, 114
Eisinga jr., Tjallingh van (* 1620); zoon van Tjallingh van Eisinga van Marssum:
III 27, VI 27, 35, 51, 102, VII 20
Eisinga van Jousma, Frans van (1621-1673): III 182, IV 11, VII 97, 99, 161
Eisma, Tymen Fransen (Timen); burgemeester van Bolsward en volmacht
namens Bolsward in de Staten van Friesland: III 28
Eissinga, Pieter (1594-1658); lid van de vroedschap en burgemeester van
Groningen: V 30, 48, 51, VI 80, VII 338, IX 17, 86
Elbeuf, d', zie Lotharingen, Charles II
Elcke Fettjes; volmacht namens Workum in de Staten van Friesland: V 36
Elderen: VI 181
Eldersich, zie Heilersieg
Eleonora, zie 1) Leonora; 2) Crato
Elgersma, Franciscus Jacobi (± 1627-1712); predikant te Oudkerk: VII 337
Elisabet, madamoiselle, zie Wittelsbach, Elisabeth van
Elisabeth I, koningin van Engeland (1533-1603): VI 234
Ellersich, zie Heilersieg
Ellery; secretaris: IX 35
Elmort, Beussy; officier in het Franse leger: II 37
Embden, graaf van, zie Cirksena, Ulrich II van
Eminga, Van (Imminga): III 37, 64, IV 239, V 260, VI 13, 71, VII 29, 87, 158
Eminga, Albert Sybrant van (van Goutum) († 1662): III 191, IV 62, V 239, 251,
296, 300, VI 16, 45, 60, 81, 83, 95, 109, 111, 113, 198, 331, 341, VII 15, 39,
44, 352
Eminga, Frans van (± 1574-1653): VI 2
Eminga, Hessel van (± 1542-1605); lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: VI 20
Eminga, Petrus van (van Bolsward); advocaat voor het Hof van Friesland,
burgemeester en raad van Bolsward en volmacht namens Bolsward in de
Staten van Friesland: IV 249, VI 43, VII 54, 75, 97
Engeland, Schotland en Ierland, zie Elisabeth I; Jacobus I; Jacobus II; Karel I
en II en zie ook Stuart
Engeland, koningin van, zie Bourbon, Henriette Marie van
Engeland, Parlement van: I 43, 84, II 88, IV 68, 69, 87, 94, 105, 115, 117, 196,
V 70, 85, 165, VI 213, 215, 226, VII 83, 103, 121, 200, 209, 237, 289, 315
Entens, Berent (Entes); majoor der cavalerie in het Staatse leger: II 94
Entens, Catharina (Catrijntje, Catrina, Catrine Entes, Trijntje-moy) († 1660);
echtgenote van Sjuck van Burmania: IV 23, V 50, 55, 58, 67, 68, 105, 110, VI
22, 87
Epema (eenen Ipema): III 195, IV 9
Epema (Jepema); lid van de Admiraliteit van Rotterdam: V 63
Epema, Hector van (Jepema, Ipema); secretaris van Leeuwarderadeel en
volmacht namens Leeuwarderadeel in de Staten van Friesland: V 128, VII 17
Epema, juffer van: V 108
Epema, Seerp (Ipema, Jepema); volmacht namens Hemelumer Oldeferd in de
Staten van Friesland: VII 27, 72
Eppelmann (Melander, graaf van Holzappel): VI 246, VII 97, 128
Eppelmann, Peter (Melander, graaf van Holzappel) (1585-1648); generaal in
het Venetiaanse, Hessische en keizerlijke leger: VI 188, 244, VII 97
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Erbach, Christine gravin van (gravin van Nassau) (1596-1646); weduwe van
Wilhelm van Nassau-Siegen: I 0, 1, 87, II 26, 28, 63, 87, 93, 94, 100, 106, III
22, 69, 77, 81, 83, IV 69, 85, 91, 92, 94, 105, 161
Erentreyter sr., Ernhart (vaer van collonel Eerentruyter); Duits kapitein der
infanterie in het Staatse leger, commandant van Emden: III 51
Erentreyter jr., Ernhart (Eerentruyter, Erentruyter, Ehrentruyter); Duits kolonel
der infanterie in het Staatse leger, commandant van Emden: I 63, 83, 114, II
29-31, 96, 101, III 51, 108, 115, 116, 136, 137, 146, 148, 157, IV 131, 183,
186-188, V 153, 155, 252, VI 17, 266, 268, VII 159, 160, 162, 176, 252
Erentreyter von Hofreit, Barbara (vrau Hemmema) († 1673); echtgenote van
Doecke van Hemmema: IV 66, VI 95, 103, 112, VII 39, 50, 129, 131, 148, 157,
159
Eringa, Focke Fockens (Eeringa, Ehringa, Ering, Eringh); secretaris van
Smallingerland en volmacht namens Smallingerland in de Staten van Friesland:
I 11, 54, IV 237, 242, 265, V 27, 54, 55, 59, 75, 78, 119, VI 34, 52, 97
Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (mijn vader, vaeder, graef Eernst)
(1573-1632); stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, veldmaarschalk
in het Staatse leger: I 11, II 44, 84, III 125, IV 17, 123, 217, 220, 249, 250, V
84, 141, 155, 170, 179, 239, 253, 322, VI 263, VII 47, 107, 203
Erskine, James (Askyn) († 1655); Schots kolonel in het Staatse leger: II 29,
50, III 152, IV 190
Espelbach, Anna: V 277
Espenon, Espernon, (D'), zie Nogaret, Bernard de
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Essex, zie Devereux
Estrades, Louis Godefroy graaf van (Destrade, Destrades, Destraede, d'Estrad,
d'Estrade) (1607-1686); gezant van Frankrijk in de Republiek, kolonel in het
Staatse leger: II 29, 53, 54, 58, 61, 65, 70, 73, 75, III 27, 84, 86, 96, 98, 99,
108, 122, 153, 154, IV 50, 58, 70, 82, 107, 109, 112, 117, 119, 120, 123, 127,
128, 141, 160, 164, 166, V 120, 121, 157
Estrées, François-Annibal I hertog van (Estre) (1573-1670); maarschalk in het
Franse leger: IV 126
Estrées, Gabrielle d' (belle Gabrielle) (1571-1599): VI 273, 274
Estrées, Jean graaf van (Destre) (1624-1707); kolonel in het Franse leger: II
37
Etampes, Jacques d', markies van La Ferté-Imbault (la Ferte-Imbo) (1590-1668);
kolonel in het Franse leger: I 83, II 37
Everstein, zie Eberstein
Evert Taekes (Taekess); burgemeester van Dokkum: V 313
Evertsen, Johan (1600-1666); vice-admiraal van Zeeland: IV 136
Evertz, Jan, zie Bijekorf
Exsex, zie Devereux
Eyben, Hieronymus (Eiben) (1602/1603-1648); raadsheer van Groningen,
gedeputeerde van Groningen ter Generaliteit, lid van de admiraliteit van
Friesland: IV 225, 229, V 139, 172
Eyberghen; secretaris: VI 299, 300
Eyerschael van Orsoy; kanonnier in het Staatse leger: I 92
Faber van Sedan, zie Fabert
Faber, Timaeus; advocaat voor het Hof van Friesland: III 51, 54
Fabert, Abraham de (Faber van Sedan) (1599-1662); maarschalk in het Franse
leger, gouverneur van Sedan: IV 130
Fairfax van Cameron, Thomas baron van (Ferfax) (1612-1671); generaal in
het leger van het Engelse parlement: I 77, VI 313, VII 121
Falckenhaen, Erasmus van (Valckenhaen); kapitein der infanterie in het Staatse
leger, commandant van Breda: VII 230
Falckenhaen, vrau: IV 107
Falkenstein, Anna Elisabeth gravin van († 1706); echtgenote van Johan Albert
II van Solms: I 88, 96, II 100, III 70, 113, 135, 136, 138-141, V 130, 141, 143,
144, 186, 192, 194, 207, 210, 212, 214, VI 248, VII 49, 160, 201, 204
Fallade, La, zie La Feuillade
Famas, Famars, zie Levin, Philips de
Farcx, Taekle Thomas; burgemeester van Sneek en volmacht namens Sneek
in de Staten van Friesland: III 41
Feitsma, Feitzma, zie Feytsma
Feitsma, Bocke van (jonge Feitzma); kapitein der infanterie in het Staatse leger:
VI 79, 103, 104, 111, 310, VII 154
Feitsma, Jelger van (Feitsma); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III
54
Feitsma, Ruurt van (Feitzma); kapitein der infanterie in het Staatse leger: VI
79, 103, 104, 111
Ferdinand III, keizer [1636/1637-1657] (1608-1657): I 78, 96, 99, II 47, 48, III
42, 94, 109, 143, 186, IV 143, 155, V 122, 169, 187, 195, 209, 218, 230, 234,
275, VI 130, 138, 143, 179, 180, 192, 248, 253, VII 160, 189, 226, 229, 288
Feree, vrau: VI 328
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Ferentz, Enno (Feren, Ferens, Ferents, Fierentz); Duits kolonel der infanterie
in het Staatse leger: I 114, II 26, 29, 51, III 112, 149, 160, 163, IV 87, 196, 197,
213, V 164, VI 129
Ferentz, Thomas; Duits kolonel der infanterie in het Staatse leger, gouverneur
van Sas van Gent: I 63, 70, 83, 114, II 29, 40, 53, 55, 58, 60, 63, 67, 74, 76,
79, III 88, 96, 97, 123, 139, 166, 167, 182, IV 131, 145, 184, 186, 215, V 83,
86, 146, 149, 164, 165, 168, 175, 176, VI 128, 129, 253, 266, 268
Ferfax, zie Fairfax
Ferie, zie Ferrier
Fermersum, Fermesum, vrau, zie Rengers, Anna Margaretha
Ferrara, graaf van; officier in het Spaanse leger: I 86
Ferrier, François de, heer van Morsant (Ferie) († 1647); ritmeester in het Staatse
leger: IV 107, 121
Ferté Pont St. Pierre, baron de la (Laferte); Frans ritmeester in het Staatse
leger: III 96, 121
Ferte-Imbo, la, zie Etampes
Feuillade, François graaf van La (Fallade, Feullade, La Feullade) (1625-1691);
kolonel in het Franse leger: II 37, III 143
Feullade, zie La Feuillade
Feycke, meester; chirurgijn: III 20, 21, 24, 27, 31
Fierentz, zie Ferentz
Filips II, koning van Spanje [1556-1598] (1527-1598): V 296, VI 19, 20, 252,
VII 44
Filips III, koning van Spanje [1598-1621] (1578-1621): V 296
Filips IV, koning van Spanje [1621-1665] (1605-1665): I 86, 89, II 40, 74, III
162, IV 196, 204, V 86, 120, 122, 191, 214, 276, VI 66, 134, 246, 324, VII 25,
83, 130, 211, 228, 259, 287, 288, 296, 297, IX 30
Flaming, Jasper († 1647): V 107
Flaming, weduwe, zie Curetten, Anneke
Flodorf, Adriaan Balthasar graaf van; kolonel in
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het Staatse leger: V 154, 155
Florentina, Florentine zie Brederode
Flut; kapitein in het Staatse leger: III 67, 68
Focke Jacobs: VII 158, 160, 162
Fockens, Margaretha: VI 113
Fockens, Martinus (1565-1635); grietman van Opsterland, lid van de
Gedeputeerde Staten van Friesland: IV 251, VI 19
Fockens, Martinus (1630-1692); grietman van Opsterland: VI 54, VII 86, 150,
346
Fockens, Saco van (Focken) (1599-1652); grietman van Opsterland en volmacht
namens Opsterland in de Staten van Friesland: I 93, 96, II 88, III 33, 41, 65,
69, 77, 126, 136, 182, 190, 194, IV 9, 27, 32, 33, 37, 43, 56, 57, 61, 239, 241,
242, 245, 247, 251, V 28, 29, 34, 47, 59, 62, 64, 96, 112, 119, 124, 127, 168,
178, 231, 238-240, 251, 254, 258, 263, 264, 278-280, 282, 284-287, 299, 300,
305, 307-311, 313, VI 13, 18, 19, 31, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 74, 76-78, 92, 104,
117, 118, 332, 335, 343, VII 24, 43, 44, 46, 86, 150, 181, 182, 341, 346
Fogelsangh, Wyger Rommerts; volmacht namens Baarderadeel in de Staten
van Friesland, mederechter van Baarderadeel: VII 349
Fontaine, Claude (Fontaine) (1597-1654); boekdrukker der Staten van Friesland:
VII 149, IX 20
Fontaine, Paul Bernard graaf de, heer van Gomery (1576-1643); generaal in
het Spaanse leger: IV 198
Fontein, Jurjen Scheltes (Jurgien Scheltiss) (± 1647); burgemeester van
Harlingen: V 263
Force, La, zie Caumont, Jacques Nompar de
Foreest, Nanning van (1578-1668); lid van de vroedschap van Alkmaar, raad
en rekenmeester der domeinen van Holland, lid van de Rekenkamer van
Holland: III 76
Fox; onderstalmeester van Willem II: VI 151
Francelides, zie Frencelius
Francisca, zie Merode
Franciscus: IV 85
Franckenburch, zie Bawyr
Franeker, Universiteit van: I 0, III 12, IV 246, V 65, 297, 303, VI 75, VII 26, 50,
55, 78, 81, 82, 130, 149
Frankrijk, Parlement van: III 138, IV 166, VII 22, 25
Frankrijk, zie Frans I; Hendrik IV; Lodewijk XI, XII, XIII en XIV en zie ook
Bourbon, Orléans en Valois
Frans I, koning van Frankrijk [1515-1547] (1494-1547): V 117
Frans Dircks (Frans Dircksen) († 1662); burgemeester van Harlingen: VII 15
Frans Melliss († 1650); boer te Cornjum: I 118
Fransen, Timen, zie Eysma
Fredrick; kamerling van Willem II: VI 146
Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau (Sijn Hocheit, Hoocheit,
de Baes, de groote corprael, onsen general, het hooft, Mijnheer, de Prins, de
Smit, O.V.P., O.V.P.D.J.) (1584-1647); stadhouder van Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe: passim
Frederik III, koning van Denemarken en Noorwegen [1648-1670] (1609-1670):
VI 228
Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg [1640-1688] (courvorst, kourvorst,
Sijn Durchlaucht, Sijn Courvorstelijkce Durchlaucht) (1620-1688): I 91, II 86,
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93, III 42, 121, 123, 136, 180, 186, 187, IV 72, 89, 92, 93, 105, 106, 145, 164,
174, 199-204, 209-223, 225-229, 233-236, 248, 264, V 26, 52, 79, 81, 90, 132,
137, 140, 142, 144, 145, 148-150, 152, 155, 156, 164, 179, 190, 194, 209, 215,
217, 218, 229-236, 318, VI 128, 136, 137, 143, 157, 159-171, 173, 174, 176,
179, 180, 182, 184-190, 219, 226, 230, 233, 236, 237, 288, 300-302, 304, 320,
324, VII 25, 52, 85, 100, 126, 148, 157, 205, 226, 251, 252, 260, 287, X 34
Frencelius, Joachim (Francelides) (1611-1669); hoogleraar in de geneeskunde
te Franeker: IX 30
Frenck: I 8
Frentz (Frens, Frents); luitenant der garde van Willem Frederik: II 34, 50, 94,
98, 99, III 22, 28, 125, 159, 167, IV 85, V 98, 237, 239, 253, 265, VI 11, 55, 79,
94, 194, 238, VII 105, 149, 174, 189-191, 351
Fries, De, zie Vries, De
Friesendorff, Johann Friedrich; raadsheer der stad Lüneburg: VI 49, 60
Friesland, Gedeputeerde Staten van: I 2-4, 12, 13, 15, 51, 97, II 3, 13, 100,
107, 112, III 3, 4, 11, 12, 30-33, 35, 37-40, 52, 57, 60-62, 79, 135, 136, 182,
189-191, 193-196, IV 1, 2, 7-10, 13, 16, 25-29, 32, 33, 35, 57, 58, 60, 61, 237,
238, 242, 243, 248, V 1, 2, 28, 33-38, 47, 53-60, 62, 64, 67, 68, 75-77, 97, 98,
105-107, 109, 124, 168, 178, 231, 238, 251, 253, 254, 256-259, 275, 279, 280,
284, 285, 296, 299, 302, 303, 311, 312, 352, VI 1, 2, 12, 14, 19, 31, 34, 36-45,
50-54, 57, 58, 62, 63, 69, 73, 79, 84, 85, 92, 103, 104, 111, 113, 117, 118, 120,
130, 198, 329, 331, 332, 337, 339, VII 2, 3, 17, 30, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 71,
72, 76, 79, 86, 87, 99, 107, 109, 121, 129, 152-154, 158, 162, 173, 176, 177,
179-187, 192, 193, 236-339, 341, 344, 351, 361, IX 20-23, 27, 30, 31, 233, X
3, 236, XI 128, XII 12
Friesland, Hof van: I 2, 12, 14, 97, II 3, 107, 108, III 4, 12, 21, 30, 32-34, 36,
39, 46, 49, 51, 57, 58, 61,
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63, 189, 190, 193, 195, IV 2, 8, 9, 11, 13, 16, 25, 42, 66, 237, 238, 241, V 2,
28, 31, 33, 49, 51, 94, 99, 100, 103, 107, 109, 238, 252, 265, 274, 275, 279,
281, 286, 297, 302, 320, 321, VI 2, 67, 72, 98, 100, 102, 112, 113, 115, 121,
329, 331, 339, 344, VII 3, 28, 54, 70, 73, 74, 77, 84, 98, 101, 106-108, 110,
123, 131, 149, 152, 154, 156, 157, 160-162, 175-182, 184, 185, 187, 191-193,
338-340, 351, 358, IX 13, 20-23, 27, 32, 85, 233, X 3, 236, XI 128, XII 12
Friesland, Krijgsgerecht van: V 107, 109, 120, 122, 275, VI 116, 117, VII 28,
29, 30, 39, 105, 106
Friesland, Rekenkamer van: I 6, 12, 97, II 107, III 30, 32, 33, 41, 43, 64, 189,
190, 193, IV 7, 11, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 49, 58, 237, 245, V 53, 58,
238, 265, 296, VI 31, 329, 332, VII 52, 339, 341, IX 32
Friesland, Staten van: I 1, 2, 7, 12, 13, 15, 16, 51-55, 93, 94, 97, II 3, 13, 99,
100, 107, 109-112, III 3, 9-11, 13, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 35, 36, 40, 41, 45,
47, 49-51, 53-55, 57-60, 108, 189, 191, 192, 195, 196, IV 1, 9, 10, 13, 15, 16,
24, 25, 29, 42, 43, 50, 54, 55, 57, 60, 200, 237, 244, 250, 253, V 1, 29, 33-35,
48, 49, 52, 53, 55, 57, 62-65, 69, 73-75, 86, 87, 94, 95, 97, 98, 103, 108, 111,
115, 117, 121-123, 125-129, 142, 144, 153, 170, 173, 174, 177, 231, 238, 251,
254-259, 262, 285, 352, VI 1, 12, 23, 36, 38, 42, 54, 64, 67, 69, 74, 79-82, 103,
120, 137, 224, 331, 336, 337, 339, 368, VII 2, 21, 26, 40, 42-44, 50-53, 55,
60-62, 67, 69-71, 73-75, 84, 107, 128, 129, 131, 150, 152, 154, 156-158,
173-175, 177, 189, 190, 338-340, 342, 344, 346, IX 15, 34, 62, 63, 82, 88, 233,
X 4, 236, XI 128, XII 12
Fungeri, Baudiur; klerk: III 52
Fusille; officier in het Franse leger: II 37
Gabbema, Abbe Frerickx († 1651); klerk: VII 123
Gabbema, Menzo (Gabama, Gabbama, Gammema) († 1652/1653); advocaat
voor het Hof van Friesland, lid van de vroedschap, schepen en secretaris van
Leeuwarden: III 190, IV 42, 252, 263, V 25, 30, 32, 257, 259, 298, 300, 302,
307, 312, 316, VI 11, 13, 15, 21, 23, 54, 55, 82, VII 105, 173
Gabrielle, belle, zie Estrées, Gabrielle d'
Gachet, Bertrant († 1683); gouverneur van het stadhouderlijk hof te Leeuwarden:
I 8, 91, IV 58, VI 71
Gaesbeeck: V 207
Galis(s), prins de, zie Karel II
Galla de Salamanca, Antonio, heer van Noirmont; Spaans diplomaat: V 86,
191
Gallas, Matthias graaf van, hertog van Lucera (1584-1647); generaal in het
keizerlijk leger: II 97, III 42
Gallus, amicus, zie Frankrijk
Galtje Jans; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110
Gammema, zie Gabbema, Menzo
Gans; vertegenwoordiger van de heer van Brederode: I 91
Gans van Potlitz (die van Potlitz); geslacht: VI 225
Garcia II, koning van Kongo († 1661): I 71
Garcia, conte de; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Gassion, Jean de (1609-1648); maarschalk in het Franse leger: I 80, II 29, 32,
34, 35, 37, 38, 42, 44, 48, III 84, 96, 99, 111, 140-145, 179, IV 126, 127, 151,
155, V 90, VI 148, 230
Gauma, Tjeerd (1593-1647/1648); apotheker, burgemeester van Dokkum en
volmacht namens Dokkum in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
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Staten van Friesland: V 49, 53-59, 62, 63, 65, 100, 231, 259, 279, 280, 299,
313, VI 63
Gauma, Wilhelmus (* 1622): V 49
Gautsmit; vaandrig in het Staatse leger: V 273
Gaveren, Gavren, prins van, zie Egmond, Lodewijk van
Gavre, Jan Rogier de (Jan Reinir, Jan Rogir, Rogiers de Gavere) († 1653);
burgemeester van Harlingen: V 275, 278, VI 15, 74, VII 97, 108
Gebrian, zie Budé
Gedeputeerden te velde: I 61, 62, 64, 68, 71, 75, II 32, 42, 47, 53, 68, 72, 74,
78, 84, III 46, 84, 86, 96, 99, 123, 125, 141, 142, 144, 146, 155, 156, 167, 176,
IV 107-109, 111-113, 116-118, 120, 121, 123, 125, 126, 131, 139, 141, 142,
144, 145, 150, 155, 160, 162, 163, 165, 169, 185, 193, 196, 197, V 157
Geelvinck, Jan Cornelis (Gelvinck, Gheelvinck) (1579-1651); lid van de
vroedschap en burgemeester van Amsterdam, lid van de Admiraliteit van
Amsterdam: II 42, V 165, 166, 172
Geer, Lodewijk de (Luys de Guerre) (1587-1652); wapenhandelaar en -fabrikant:
III 77
Geerridt Willems; schepen van Leeuwarden: VI 345
Geersema, Bruyn Gijsberts (Bruin, Gijsbertz, Gisbert, Gisbertz, Gyses) (†
1656); burgemeester van Harlingen: VI 9, 17, 21, VII 17, 19, 44, 45, 55, 75, 76
Geest, Wybrand Symons de (1592-na 1660); kunstschilder: V 125, VI 9
Gelderland, Hof van: V 152-154, VI 166, VII 69, X 238, XI 130, XII 17
Gelderland, Rekenkamer van: VII 69
Gelderland, Staten van: V 152-154, 185, VI 157, VII 126
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Geldorpius, Wibrandus († 1659); procureur-generaal bij het Hof van Friesland:
I 0, 13, II 108, IV 36, V 56, VI 21, 42, 91, 120, VII 22, 182, 183
Gelvinck, zie Geelvinck
Gemenich, zie Ghemmenich
Gendt, zie Gent
Generaliteitsrekenkamer: I 1, III 32, 82, IV 56, 217, V 296, VI 31
Gent, Barthold van, heer van Loenen en Meinerswijk (Meinderswijck,
Meinerswijck, Menderswijck, Mengerswijck, Meynerswijck) († 1650); lid van
het Hof van Gelderland, lid van de Rekenkamer van Gelderland, gedeputeerde
van Gelderland ter Staten-Generaal, ambassadeur van de Republiek te Munster:
IV 133, 134, V 83, 153, 218, VI 16, 59, 60, 66, 251, 333, VII 323
Gent, bisschop van, zie Triest
Gent, Johan van, heer van Oosterwedde (Gendt) (± 1605-1679); Gedeputeerde
van Gelderland ter Staten-Generaal: II 96, III 70, 72, IV 82, 90, 221, V 170,
232, 234, VI 239, 243, 251-253, 258, 304, 311, 322, IX 36
Gent, Margaretha van († 1652); weduwe van Floris van Merode: II 86, III 85,
124, 187, IV 70-73, 85, 121, 124, 174, 202, 216, 221
Gent, Walraven baron van, heer van Oyen (Gendt) († 1644); kolonel der
infanterie in het Staatse leger: I 114
Gentillot, Elie de; sergeant-majoor in het Staatse leger: IV 69, VII 259
Georg Wilhelm, keurvorst van Brandenburg [1619-1640] (1595-1640): III 121,
VI 185, 194
Gerbren Jacobs; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110
Gercoma, Gerco Johannes († 1682); predikant te Ee: III 48, 49
Germein, Germyn, zie Jermyn
Gerrit Ates (Gerridt Atiss); boer te Wirdum: I 117
Gerroltsma, Menelaus van (1610-1651); secretaris van Achtkarspelen en
volmacht namens Achtkarspelen in de Staten van Friesland: I 54
Geusau, Levin van (Gesau); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 138
Gevershaen, Willem van (Gevershan) († 1645); majoor der cavalerie in het
Staatse leger: III 94
Gheelvinck, zie Geelvinck
Ghemmenich, Cornelius van (Gemenich, Gemmenich, Gemmich, Gemmnich,
Gemnich) († 1666); burgemeester van Franeker en volmacht namens Franeker
in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: III
28, 29, 32, 33, 55, 58, 61, 62, 64, 191, 196, IV 10, 35, 37, 44, 56, 59-61, 65,
66, 243, 246, 249, V 28, 54, 59, 64, 95, 231, 238, 252, 263, 279, 280, 303,
305, VI 18, 33, 34, 43, 104, VII 52
Ghemmenich, Jacobus; advocaat voor het Hof van Friesland, secretaris van
Franeker: III 58
Gijsels van Lier, Aert (Gijssels van Delft) (± 1593-1676); geheimraad van de
keurvorst van Brandenburg: VI 71, 72, 160
Giorgio da Castelfranco (Jargion, Jorgion) (1478-1510); Venetiaans schilder:
I 115
Girardyn; kolonel in het Spaanse leger: III 164
Giviscourt; kolonel in het Franse leger: II 52
Gleen, graaf (heer Gleen): VI 128, 129
Gleser, George (Gleeser) († 1652); kolonel in het Staatse leger: I 68, 76, 83,
92, 95, II 31, 42, 53, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 68, 70, 86, 96, III 81, 144, 145,
150-152, 154, 161, IV 113, 136, 144, 200, 202, 215, 226, V 168, VI 135, 142,
300, VII 290, 307, IX 35
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Glins, Van: VI 11, 104, 330, VII 24, 28, 106
Glins, Laes van (± 1580-1652); generale ontvanger van Menaldumadeel,
volmacht namens Het Bildt in de Staten van Friesland: II 108, III 27, IV 43, VII
100
Glins, Sjoucke van (Suffridus) (± 1621-1677); hofjonker, vaandrig der garde
van Willem Frederik: VII 87, 100
Glins, Taecke van († 1660); officier in het Staatse leger: VI 332
Glinstra, Van: IV 264, V 64, 284, 308, VI 42, VII 23, 110, 343
Glinstra, Eelco van (1608-1667); volmacht namens Menaldumadeel in de Staten
van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: III 30, IV 27, V
282, 283, 303, 304, VI 12, 17, 21, 27, 33, 41, 43-45, 52, 53, 55, 59, 63, 72,
118, 335, 339, 340, 342, 344, VII 51, 72, 130, 158, 337, 352-355, IX 13, 27,
28, 30
Glinstra, Epeus van (1605-1677); griffier van het Hof van Friesland: I 11, III 19,
34, 49, 57, V 95, 103, VI 12, 43, 59, 67, VII 98, 101, 102, 156, 161, 183, 341,
IX 14, 19
Glinstra, Johannes van (1612-1678); schepen van Leeuwarden, raadsheer in
het Hof van Friesland: III 56, 70, 125, IV 238, 242, 245, V 62, 98, 107, 275,
303, 306, 321, VI 17, 78, 93, 112, VII 161, IX 14
Glinstra, vrau van: VII 124
Goethals, Johannes (Goedthals) (1611-1673); hofpredikant: II 89, 95, III 85,
112, 140, 149, IV 91, 129, 162, 168, V 84, 157, 172, 178, 185, 188, 191, 211,
215, 216, VI 144, VII 304, 306, 311-313
Goltstein, Joachim von (Goldstein, Golsstein, Golstein); Duits luitenant-kolonel
der infanterie in het Staatse leger: II 51, 55, III 140, V 229, 230
Gomarra, Stephan; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Gondi, Pierre de, hertog van Retz, graaf van Joigny
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(1602-1676); officier in het Franse leger: IV 127
Goring, George baron (1608-1657); luitenant-generaal der cavalerie in het
Engelse leger: II 29, III 113
Goring, George baron, graaf van Norwich (1583-1663); ambassadeur van
Engeland in Frankrijk: I 91, 94, IV 105, 118, 162, 163, 181, 196, 201, V 185,
195
Gorp, Gerryt Aerts; burgemeester van Sneek: VI 337, VII 350
Goyer, Dirck de (1569-1648); lid van de vroedschap en burgemeester van
Utrecht: IV 69
Goyer, Den; predikant te Liesveld: II 94, VI 141, 208-210, 249
Graeff, Cornelis de, vrijheer van Zuid-Polsbroek (De Graef, Graf) (1599-1664);
lid van de vroedschap en burgemeester van Amsterdam, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland, bewindhebber van de VOC: II 42, III 76,
186, IV 218, V 165, 175, VI 9, VII 295
Graham, James, markies van Montrose (Montroos) (1612-1650); generaal in
het leger van de Engelse koning: V 86, VII 291
Gramberringen, J. van (Grandperin, Grandperyn, Groteperyn); baljuw van
Liesveld, kapitein in het Staatse leger: I 88, II 90, 93, 94, III 205, IV 121, VII
79, 80
Grammont, Antoine III hertog van (Gramondt, Gramont) (1604-1678);
maarschalk in het Franse leger: IV 125-132, 134, 135, 139, 141-144, 149-151,
158, 160-171, VI 148
Grammont; kolonel der cavalerie in het Spaanse leger: III 161
Grancay, Gancey, zie Rouxel
Grandperin, Gran(d)peryn, zie 1) Gramberringen; 2) Soutelande
Granvelle; militair in het Staatse leger: III 124
Granzay, zie Rouxel
Graswinckel, Dirck (1602-1666); advocaat-fiscaal van de grafelijkheids
domeinen van Holland, secretaris van het gezantschap van de Republiek naar
Munster, griffier der Chambre-mi-partie te Mechelen: VI 147, 148, VII 323
Gratinga, Rinthje Rienckdr van (Grettinga): VI 35
Gravius; ammunitiemeester-generaal in het Staatse leger: I 119
Gravius, Marten († 1644); grietman van Het Bildt: II 47, IV 13, V 124
Gravius, Oene († 1646); majoor der burgerwacht te Leeuwarden: IV 12
Gravius, Regnerus; volmacht namens Wymbritseradeel in de Staten van
Friesland: I 97, IV 60, V 53, 56, 256, 264, 278, 283, 295, VI 81, VII 74, 149
Grebber, Pieter Fransz de (± 1600-1652/1653); kunstschilder: VI 328
Grettinga, Harmanus; compagnieschrijver: IV 242, V 35, 258, 262, 263, 279,
306
Grettinga, Reinerdt Oetses (Reinert Oetjes Grettingha) († 1653); lid van de
gezworen gemeente en de vroedschap, burgemeester van Harlingen en
volmacht namens Harlingen in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland: II 107, III 30, 34, 39, 46, 54, 59, 189, 191, 195, 196, IV
10, 13, 25, 34, 35, 37, 39, 44, 56, 59, 60, 66, 237, 242-244, 246, V 28, 34, 35,
52, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 75, 78, 274, 306, VI 40, 93, VII 15, 77, 95, 150, 339,
359, IX 32
Grettinga, zie ook Gratinga
Grevin(g), zie Craven
Grimbergen, Honorata gravin van (hertogin van Guise) († 1679); echtgenote
van Henri van Guise: I 96
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Grison, Nicolaes († 1647); kapitein der infanterie in het Staatse leger: IV 71,
169
Groenlandse Compagnie (Gronlantze Compagnie): VII 155, 359, IX 32
Groestein, Groestin, zie Grovestins
Grol, zie Croll
Groningen, Universiteit van: IX 86
Gronsfeld, freules van (Gronsfelt): VI 174
Gronsfeld, Joost Maximiliaan graaf van († 1660); kolonel in het leger van de
Ligue: VI 188
Groot, De: VI 169
Groot, Hugo de (Grotius) (1583-1645); rechtsgeleerde: VII 104
Groot(e)peryn, zie Gramberringen, Soutelande
Grootvelt, Willem Jansz († 1652); lid van de vroedschap van Gorinchem, lid
van de Gecommitteerde Raden
Groperyn, Groteperyn, zie Gramberringen, Soutelande
Grotperyn, zie Gramberringen, Soutelande
Grotius, zie Groot, Hugo de
Grovestins, Van: III 17, 65, IV 12, 62, 115, V 106, 296, VI 92, VII 16, 25, 26,
29, 40, 106, 161, 178, IX 34
Grovestins, Van (Groestein, Groestin, Grovestein, Grovesteins, Grovesten);
geslacht: V 64, 65, VI 57, VII 77
Grovestins, Foppe van (tot Engelum) († 1658); majoor der infanterie in het
Staatse leger: I 118, III 173, 177, 180, IV 32, 34, 52, 53, 239, V 67, VI 95, 117,
VII 73, 188
Grovestins, Frederick van († 1669); ontvanger-generaal van de floreenrente:
I 52, 53, III 12, 22, 37, 62, 64, IV 12, 40, 55, 61, 237, V 62, 63, 65, 66, 76, 129,
252, VI 73, 86, 92, 95, 103, 344, VII 28, 52, 84, 85, 121
Grovestins, Hector van (1606-1643); lid van het Hof van Friesland: I 52
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Grovestins, Laes van (1634-1667): IV 65, VII 73
Grovestins, Oene van (Une, Uno); kapitein der infanterie in het Staatse leger,
grietman van Hennaarderadeel en volmacht namens Hennaarderadeel in de
Staten van Friesland: I 52, IV 52, 61, 65, 240, 246, V 47, 104, 111, 129, 256,
282-285, 295, 299, VI 17, 24, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 39, 44, 63, 82, 198, 331,
342, VII 21, 22, 43, 47, 57, 58, 69, 74, 77, 154, 177, 337, 338, 349, 350, 354,
IX 30, 82
Grovestins, Sicke van († 1665); grietman van Hennaarderadeel en volmacht
namens Hennaarderadeel in de Staten van Friesland, lid van het Hof van
Friesland: I 12, 52, 53, II 108, 110, 111, III 9, 18, 28, 46, 191, IV 11-13, 25-27,
36, 40, 44, 51, 52, 54, 61, 65, 239, 246, V 57, 62-64, 67, 69, 96, 104, 105, 122,
129, 240, 264, 283, 295, 298, 299, 306, VI 14, 18, 20-22, 24, 27, 35, 39, 41,
43, 44, 48, 57, 70, 73, 80, 96, 115, 331, 343, VII 20, 21, 54, 69, 72-74, 108,
121, 178, 339, 341, 344
Gruys, Johan (1614-1678); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 157
Gruys; lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III 186
Gruyter, Filips de, heer van Dirksland (Dirckslandt, Dirckxlandt, Dircxlandt) (†
1647); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger, commandant van
Brielle: III 147, 149
Gualtheri, Gualtherus Henrici (Henricides, Walteri, Wolteri) (1592-1652); lid
van het Hof van Friesland: I 0, III 22, 41, 43, IV 15, 23, 25, 43, 54, 238, 242,
248, V 79, 99, 100, 109, 110, 275, 280, 303, 304, 307, 312, VI 17, 19, 41, 46,
56, 112, VII 17, 109, 122, 196, 342-344, 350, 360, IX 17, 36
Gualtheri, Johannes Henrici; volmacht namens Leeuwarderadeel in de Staten
van Friesland: V 302, 312, 315, 316, 320, VI 13, 339, VII 132, 162, 340, IX 15
Guasco, Octavio; kolonel in het Spaanse leger: II 77
Guebrian, zie Budé
Guebriant, mademoisell de, zie Bec-Crespin
Günther, Frederik (1581-1655); Deens diplomaat: II 25
Guerre, zie Geer
Guicciardini, Lodovico (Guichardijn) (1521-1589); Italiaans geschiedschrijver:
V 81
Guise, zie Lotharingen
Guise, hertogin van, zie Grimbergen
Gulsing, zie Julsing
Guntroy: V 192
Gussignies-Ternicourt, Anna de; echtgenote van Jacques van Haynin: III 146
Gustaaf II Adolf, koning van Zweden [1611-1632] (1594-1632): III 137, IV 229,
V 193
Gysemburch, zie Hardenbroek
Habsburg; geslacht (Bourgondiën, Burgundiën): I 76, 96
Habsburg, Anna van, aartshertogin van Oostenrijk, infante van Spanje
(Raine-Maire) (1601-1666); weduwe van Lodewijk XIII, regentes van Frankrijk:
II 34, 42, 85, 86, III 187, IV 105, 117, 158, 164, V 82, 169, 170, VI 194, 321,
VII 79, 314
Habsburg, Isabella Clara Eugenia van, aartshertogin van Oostenrijk, infante
van Spanje (1566-1633); echtgenote van Albertus van Oostenrijk, vorstin
[1598-1621], landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden [1621-1633]: I 91
Habsburg, Leopold van, aartshertog van (artzhertoch Leopoldus) (1614-1662);
generaal in het keizerlijk leger, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
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[1647-1656]: V 169, VI 135, 138, 157, 158, 188, 194, 208, 215, 253, VII 130,
173, 229, 287, 357
Habsburg, Maria Anna van, aartshertogin van Oostenrijk (1635-1696);
echtgenote van Filips IV: VII 288
Habsburg, Maria Theresia van, aartshertogin van Oostenrijk, infante van Spanje
(1638-1683): V 128, VII 209, 297
Hachtingius, Arnoldus († 1657); predikant te Dokkum: III 57
Hachtingius, Frederick; belastingpachter: VI 334, 339, VII 19
Hacket (Haket); kolonel in het Staatse leger: VI 246
Haeck; kolonel in het Staatse leger: VI 170
Haen, Woudter de; bode: IX 171
Haen; officier in het Staatse leger: III 205
Haercourt, zie Lotharingen, François Louis van
Haeren, zie Haren
Haerensma, juffer, zie Botnia, Tieth van
Haeringsma, zie Harinxma thoe Slooten
Haerma, zie Haersma
Haershol(d)t, zie Haersolte
Haersma, Van (Haerma, Harsma): VI 52, 112, 113
Haersma, Annius Jacobi van; secretaris van Hemelumer Oldeferd en volmacht
namens Hemelumer Oldeferd in de Staten van Friesland: III 59, V 56, VI 43,
44, 92, 94, VII 46, 76
Haersma, Arent van († na 1640); grietman van Smallingerland en volmacht
namens Smallingerland in de Staten van Friesland: VI 72
Haersma, Aulus van (± 1611-1669); grietman van Smallingerland en volmacht
namens Smallingerland in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland: I 11, 54, III 29, 35, 46, 53, 62, 136, 137, 182, 189-191,
193, 196, IV 7, 10, 13, 28, 29, 31, 51, 53, 56, 237, 238, 243,
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251, 253, V 28, 29, 34, 47, 51, 54, 57, 62, 106, 107, 119, 124, 127, 168,
238-240, 255, 258, 280, 284-286, 296, 300, 301, 303, 305, 308-311, 313, VI
19, 31, 34, 97, 333, VII 47, 51, 76, IX 15, 82
Haersma, Jan Jacobs; secretaris van Stavoren: II 111, III 9, 59
Haersolte, Van: I 92, II 43, 102, V 84, 170, 207, 260, 261, IX 36
Haersolte, Van (Haersholdt, Haersholt, Haersoldt, Haersolt); geslacht: V 138
Haersolte, Anthony van (± 1609-1670); kolonel der cavalerie in het Staatse
leger, lid van de ridderschap van Overijssel, luitenant-stadhouder van Overijssel:
I 85, II 29, 31, 51, 73, III 82, 139, IV 135, 157, 170
Haersolte, Rutger van (1608-1674); lid van de ridderschap van Overijssel, drost
van Lingen, lid van de Raad van State: IV 49, 50, 52, 54, 55
Haersolte, vrau, zie Boetzelaer, Ernestina van
Haersolte, Willem van († 1646); kapitein der infanterie in het Staatse leger,
drost van Bredevoort: III 205, IV 132
Haestrecht: VII 108
Haga, Cornelis (Hagha) (1578-1654); president van de Hoge Raad van Holland
en Zeeland: III 71, 124, IV 93, V 69, VI 176, 182, 232, VII 128, 209, 317, 355,
359, IX 34, X 248
Hagedoren, zie Ram
Hagha, zie Haga
Hagius, Adrianus (Haghius); commies van de financiën van de Rekenkamer
van Friesland: IV 73, 126, V 155, 177, 264, 265, 275, 279-281, 283, VI 74, VII
202
Hagius, zie ook Hasius
Hallart, Maurice de (Alart, Allart); Frans luitenant-kolonel in het Staatse leger:
I 75, 77, 78, IV 170
Hamel, Gisbert van; lid van de vroedschap van 's-Hertogenbosch: VII 70
Hammema, zie Amama
Hanau, vrau, gravin, zie Nassau, Catharina Belgica van OranjeHanau-Münzenberg, Amalie Elisabeth gravin van (landgravin van Hessen)
(1602-1651); weduwe van Wilhelm V van Hessen-Kassel: I 83, III 52, 53, 72,
IV 107, 112, V 90, 192, 213, VI 130, 169, 208, 338
Hanau-Münzenberg, Charlotte Luise gravin van (Scharlotte): II 93, 97, III 77,
181, IV 71, 83, 228, 229, VI 224, 225, 324
Hanau-Münzenberg, Johanna gravin van (princess van Portugal) († 1673);
echtgenote van 1) Wolfgang Friedrich Rijngraaf van Salm; 2) Emanuel Antony
prins van Portugal: IV 200
Hanenburg, Jelle Hendricks (Hanenburch, Hanneburch, Hannenburch) (* 1610);
kamerbode en klerk van de Gedeputeerde Staten van Friesland, commies van
de financiën van de Rekenkamer van Friesland: V 265, 279, 280, VII 49, 51
Hania, juffer van (Hannia) († 1648): IV 37, 49, 66, V 47, 48, 61, 110-112, 308,
VI 15, 21, 39, 56, 83
Hania, Van; officier: VI 48
Hanneburch, zie Hanenburg
Hannema, Laess Laessen († 1654); burgemeester van Harlingen: VII 339
Hannenburch, zie Hanenburg
Hanniwoud, zie Honeywood
Hans Jacobs (1626-1649); dienaar van Willem Frederik: VII 225
Hansma, Folpert Riencks (Folperus); burgemeester van Bolsward en volmacht
namens Bolsward in de Staten van Friesland: III 20, IV 248, VI 103, 338, VII
25, 29, 62, 183
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Harcourt, Sir Simon (Cimon) (1603-1642); Engels sergeant-majoor in het
Staatse leger, gouverneur van Dublin: I 94
Harcourt, zie Lotharingen, François Louis van
Hardenbroek, Gijsbert van, heer van Giesenburg (Gysemburch, Hardenbroeck)
(† 1658); majoor der infanterie in het Staatse leger: IV 155, VI 157, 296, 314
Hardenbroek, Gijsbert Johan van: VI 314
Haren, Ernst van (jonge Haeren) (1623-1701); ritmeester in het Staatse leger:
III 122, 125, IV 40, 49, 58, 62, 143, 263, V 25, 27, 34, 38, 47, 49, 61, 66, 71,
78, 83, 94, 100, 110-112, 129, 264, 265, 281, 285, 311, 313, 317, VI 9, 14, 20,
28, 53, 55, 58, 67, 74, 83-85, 91, 94, 96, 98-101, 110, 111, 114-118, 120, 230,
249, 286, 327, VII 78, 79, 85, 96, 106, 110, 129, 154, 159, 187, 189, 191, 192,
323, 351, 359, IX 14, 19-21
Haren, Margrieth van (Jongstals frau, juffer Jungstal); echtgenote van Allart
Pieter van Jongestall: III 194, IV 8, V 58, 111, 308, VI 11, 58, 83, 94, 103, 112,
118, 326, VII 50, 64, 81, 105, 124, 129, 148, IX 15, 19, 21, 28
Haren, Sophie van (Phijcke, Pijck, Pijcke, Py-moy, Pye-moy, Sophijcke,
Sophike) († 1649); echtgenote van Willem van Vosbergen: IV 44, 150, V 62,
78, 99, 109, 129, 130, 256, 316, VI 11, 16, 26-28, 34, 39, 43, 58, 65, 72, 74,
76, 81, 84, 92, 94, 105, 109, 116, 129, 198, 225, 228, 234, 236-238, 245, 246,
259, 264, 265, 267, 271, 274, 282, 285, 289, 304, 307, 310, 314, 316, 320,
324, 326, 327, 330, VII 14, 85, 86, 128-131, 148, 150, 289, 293, 297, 299, 323
Haren, vrau, zie Vierssen, Magdalena van: III 190
Haren, Willem van (Haeren) (1581-1649); ritmeester in het Staatse leger,
gedeputeerde van Friesland ter Generaliteit: II 47, III 15, 28, 56, 57, 107, 109,
122, 138, IV 24, 238, 263, V 25, 30, 35, 37,
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50, 58, 63, 65, 77-79, 124, 129, 130, 239, 240, 251, 254, 262, 277, 283, 306,
308, 316, 352, VI 14-16, 19, 23, 26, 35, 38, 47, 51, 64, 65, 71, 76, 78, 81, 82,
105, 109, 127-130, 217, 224, 225, 232, 235, 236, 238, 243-246, 248-250,
252-254, 258, 259, 264, 267, 271, 285, 286, 289, 292, 293, 297, 298, 300, 302,
304, 306, 308, 314-316, 320, 323, 326-328, 331, 341, VII 51, 76, 83, 99,
127-131, 150, 155, 156, 162, 177, 181, 186, 190, 193, 194, 199, 207, 208, 232,
234, 235, 239, 240, 257, 259, 288-293, 297-299, 301, 305, 307, 313, 320, 345
Haren, Willem van (jonge Haeren) (1626-1708); volmacht namens Het Bildt in
de Staten van Friesland: VII 338
Harinxma (Haerensma), juffer van: IV 57
Harinxma thoe Heeg, Haringh van (1604-1669); kapitein in het Staatse leger:
VI 24, 115, VII 49, 59, 79, 342
Harinxma thoe Slooten, Homme van (1607-1663): V 275, 296, 304
Harinxma thoe Slooten, Julius van (Haringsma); lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland, volmacht namens Barradeel in de Staten van Friesland:
IV 60, 67, 265, V 320
Harinxma thoe Slooten, Pieter van (Haeringsma, Haringa, Haringsma)
(1610-1669); lid van het Hof van Friesland: II 109, III 50, 64, 79, 190, IV 49,
60, 237, 238, 250, 252, V 27, 50, 51, 54, 62, 99, 107, 265, 274-276, 280, 286,
297, 301, 303, 304, 306, 307, 311, 313-315, 317, 319-321, VI 11-13, 17, 18,
21, 22, 28, 38, 40, 42-44, 48, 49, 51, 56-58, 60, 63, 64, 66, 70-73, 80, 82, 83,
91-94, 96, 100, 103, 105, 114, 115, 331, 335, VII 15, 20, 21, 25-27, 29, 41, 42,
49, 53, 54, 74, 79, 110, 124, 132, 149, 178, 183-185, 339, 340, 342, IX 14, 21,
27, 29
Harinxma van Donia, Frans van (1580-1651); gedeputeerde van Friesland ter
Staten-Generaal: III 27, 34-36, 40, 47, 63, 181, 182, V 54, 69-71, 73, 74, 94,
105, 124-126, 252, 259, 297, 316, 317, VI 26, 59, 60, 65, 66, 75, 78, 82, 94,
95, 236, 246, 285, 293, 294, 297, 298, 300, 302, 308, 332, 338, 339, VII 39,
47, 78, 124, 147, 150, 151, 155, 158, 161, 162, 173, 186, 187, 210, 340, IX 36
Harinxma van Donia, Keimpo van (Cempe) (1593-1660); lid van de
Gedeputeerde Staten van Friesland: I 6, 11, 12, 99, V 69, 275, VI 115, 117,
VII 55, 78
Harinxma van Donia, Rixt van (juffer Donia) (1620-1681); echtgenote van
Valerius van Cammingha: V 275, 296
Harpagon, d': VI 15
Harsma, zie Haersma
Hart: V 306
Hartain, zie Hertaing
Hartevelt: VI 162
Hartingshausen: V 215
Hasius, Adrianus (Hagius, Hasyus) (1601-1650); predikant te Kralingen,
Poortugaal, Den Briel en Leeuwarden: III 16, 60, IV 16, 24, 264, V 27, 33, 52,
56, 103, 125, 129, 255, 274, 306, VI 70, 73, 75, 82, 83, 85, 86, 92, 114, 120,
234, 296, 303, VII 20, 24, 42, 46, 73, 78, 82, 98, 102, 107, 130, 157, 162
Hasius, Anna; dochter van Adrianus Hasius: VII 157, IX 31
Hasselaer, Pieter Pietersz (1583-1651); lid van de vroedschap en burgemeester,
hoofdschout van Amsterdam, bewindhebber van de VOC: II 39, 42, IV 68
Hasyus, zie Hasius
Haubois, Cornelis (Hobois) († 1670); burgemeester van Sneek en volmacht
namens Sneek in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten
van Friesland en de Rekenkamer van Friesland: I 5, 6, 12, 97, III 20, 22, 24,
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29, 32, 33, 35-41, 47, 51, 55, 65, 189, 196, IV 10-12, 14, 15, 23, 25, 26, 29,
31, 32, 34, 37-39, 42-44, 50, 53-57, 65, 242, 247, 250, V 28, 29, 33, 52, 53,
55-60, 62, 69, 110, 119, 120, 126, 127, 137, 177-180, 185, 262, 277-279, 307,
312, 313, VI 34, 45, 46, 61, 74, 76, 81, 86, 87, 111, 130, 136-138, 147, 152,
337, 339, 364, VII 30, 45, 49, 52, 55, 58, 70, 72, 74, 75, 77, 83, 125, 193, 196,
199, 339, 342, 344, 350, 360, IX 20, 27
Haucourt, zie Aumâle
Haudorp, zie Hogendorp
Hauerda, zie Meckema, Menno Houwerda van
Haulterive, vrau, zie Volvire
Haulterive, zie Aubepine
Haultyn, zie Zoete de Lake, Alexander de
Hauma: VI 18
Hauren: I 79
Hausman (Haussman): VI 136, 297
Hausman, Jan Jacob (Haussman); lid van de vroedschap van Breda, secretaris
van de Illustre School te Breda: IV 158, V 172
Hautain, zie Zoete de Lake, Alexander de
Hautemont de Larguier; Frans kapitein in het Staatse leger: II 84
Hauterive, zie Aubepine
Hautyn, zie Zoete
Hauuerda, Hauwerda, zie Meckema, Menno Houwerda van
Havre, Du, zie Croy, Philippe-François de
Haynin (Henin, d'Henyn), madame: V 193, 211, 214, 216
Haynin, Jacques graaf van (d'Henyn); Vlaams kolonel in het Spaanse leger,
gouverneur van Hulst: I 67, II 53, 54, 77, III 146, 157, 162, 163
Hedwich Agnis, zie Brederode
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Heemstede, heer van, zie Pauw
Heemstra, Focke Piers (Hijmstra, Himstra) († 1662); lid van de vroedschap
van Harlingen, commissaris-generaal der convooien: III 30, 37, IV 252, 264, V
26-28, 275, VI 227, 246, VII 19, 48, 324, 339, 342
Heenvliet, heer van, zie Polyander
Heerema, Heerma, zie Herema
Heermans, Cornelis (Heerman); burgemeester van Dokkum en volmacht
namens Dokkum in de Staten van Friesland: VI 42, 43
Hees, Anthonis van; bouwmeester van Leeuwarden: V 33
Heilersich, J.; tweede secretaris van Willem II (Eldersich, Ellersich): VI 145,
276, VII 307, X 248
Heimans, Eise Pieters; kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 54
Heimbach, Christian von; agent van Brandenburg in de Republiek: IV 89
Heinsius, Jodocus (1599-1665); syndicus der Ommelanden: IX 86-88
Hel(l)ema, zie Heloma
Hellendoorn, Melchior Dircks (Hellendoren); burgemeester van Sneek: V 306
Helm, zie Wrangel
Helmitz, Wolbertus; kapitein in het Staatse leger: III 54
Heloma, Tjaerd van (Helema, Hellema); volmacht namens Schoterland in de
Staten van Friesland: V 111, 112, 119, VI 48, 77, 78, 92
Hemmema, Doecke van (1603-1698); kapitein in het Staatse leger: III 159,
167, IV 66, 243, 252, 253, V 74, 103, 104, 110, 120, 130, 239, 257, 265, 275,
281, 298, 303, 309, VI 14, 19, 26, 38, 40, 49, 50, 53, 57, 62, 72, 75, 84, 85,
91, 94-98, 100, 101, 103, 104, 112, 114, 118, 121, VII 14, 18, 21, 22, 24, 28,
39, 49, 51, 55, 79, 81, 102, 105, 122, 123, 128-131, 148-150, 152, 157-159,
162, 173, 185-187, 189, 192, 338, 342, 358, IX 13-15, 19, 20, 29
Hemmema, Sicke van († 1664): VI 97, IX 31
Hemmema, vrau, zie Erentreyter von Hofreit
Hendema, zie Hindema
Henderson (Hindershum, Hindersum); Engelse officier in het Staatse leger: II
31, 44, V 192, 260
Henderson, Anne; echtgenote van Hartman Godfried van Stein Callenfels: V
168, VI 129
Henderson, Jane; echtgenote van Thomas Ferentz: VI 129, 269
Henderson, juffer (Hindersum): I 94
Hendrick: VII 358
Hendrick; medicus: IV 110
Hendrick Harmens (Hermens): I 11, IV 15, V 252, 253, 260, IX 13
Hendrik Casimir graaf van Nassau-Dietz (mijn broeder, graef Hendrick)
(1612-1640); stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe: I 7, 52, 68, 95,
II 101, III 75, 85, 86, 122, 125, 138, IV 17, 118, 236, 249, 250, V 170, 232, 276,
298, 322, VI 11, 57, 72, 224, 247, 305, 328, VII 47, 107, 204
Hendrik IV, koning van Frankrijk [1589-1610] (1553-1610): III 18, 76, V 296,
VI 273, 274, 306
Henin, zie Haynin
Henrici, Edo; secretaris van het krijgsgerecht in Friesland: VII 30, 39
Henricides (Henricidess van Dokkum): VII 105
Henricides, zie ook Gualtheri
Hentema, zie Hindema
Henyn, d', zie Haynin
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Herbert, François (Herberts, Herbertz) († 1661); lid van de vroedschap van
Gouda, gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: III 76, 186, IV 117, 131, 143, VI 226, 310
Herbert, Henry (Herberts) († 1644); Engels kolonel in het Staatse leger: I 63,
94, II 29, 47, 53, 56, 58, 64, 70, 80
Herbert, Philip, graaf van Pembroke (Pembroeck) (1584-1658): VII 12
Herborn, Universiteit van: III 61, VII 99, 105
Herema, Van: IV 238, V 79, 262, VI 16, 60, 103, 262, VII 19, 25, 47, 106, 188,
192, 350
Herema, Jarich Tjercks van (Heerma, Heerema) (1609-1661); kapitein der
infanterie in het Staatse leger: III 49-51, 157, IV 59
Herema, Johan van (Jan) (* ± 1604); kapitein der infanterie in het Staatse leger:
V 38, 47, 49, 67, 71, 75, 98-100, 108, 111, 120, 239, 258, 264, 265, 273, 281,
285, 288, 303, 305, 311, 317, VI 9, 20, 26, 34, 53, 57, 66, 67, 69, 71, 74, 83-87,
91, 96, 98, 103, 110, 114, 115, 118, 120, 330, 344, VII 15, 21, 22, 24, 28, 76,
85, 96, 105, 152, 157, 159, 160, 174, 181, 187, 189, 338, 359, IX 20, 32
Herema, Otto van: V 297, VI 35, 55
Herema, Tjerck van (± 1574-1655); grietman van Menaldumadeel, houtvester
van Friesland: III 37, VII 78, 176
Herema, juffer van: III 37
Heress, zie Herckes
Heringa, Trijn van; moeder van Tjerck van Herema: VII 19
Heringa, Womck van († 1596); moeder van Tjalling van Eisinga (van Marssum):
VII 85
Herman, Hermen, zie Bergh
Hermanus, zie Albertus Hermani
Hermanus Feyckens; assessor van het krijgsgerecht in Friesland: VII 29, 102
Hermen Herckes (Heress, Herckens) († 1673); burgemeester en bouwmeester
van Leeuwarden en volmacht namens Leeuwarden in de Staten van
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Friesland: V 273, 320, 321, 331, VI 24, 345, VII 13, 186, IX 15, 21
Hermens, zie Harmens
Hertaing, Daniël de, heer van Marquette († 1626) (Marquet): IV 148, V 155, VI
149
Hertaing, Maximilien de, heer van Marquette (Hartain, Marquet); ritmeester in
het Staatse leger: III 205, IV 13, 44, 84, VI 122
Hertoghe van Orsmael, Margaretha de (juffer Osmael): I 94, II 93, VII 226
Hessel Huyghis, (Huygens): VII 188
Hessen, landgravin van, zie Hanau, Amalie Elisabeth van
Hessen-Darmstadt, Georg I landgraaf van (1547-1596): V 192
Hessen-Darmstadt, Juliane landgravin van († 1659); echtgenote van Ulrich II
Cirksena: II 96, III 51, VI 319, VII 82
Hessen-Eschwege, Friedrich landgraaf van (1617-1655); generaal-majoor in
het Zweedse leger: VI 266
Hessen-Kassel, Charlotte landgravin van (Charlot) (1627-1686); echtgenote
van Karl Ludwig van Wittelsbach: II 28, V 213, VI 338
Hessen-Kassel, Elisabeth landgravin van (1634-1688): V 172, 174, 212, 213,
VI 338
Hessen-Kassel, Emilie landgravin van (1626-1693); echtgenote van Henri
Charles de la Trémouïlle: IV 107, 114, 216, V 213, VI 194, 231, VII 201, 231
Hessen-Kassel, Wilhelm IV landgraaf van (1532-1592): V 192
Hessen-Kassel, Wilhelm VI landgraaf van (1629-1663): I 77, IV 228, V 235
Hessen-Marburg, Ludwig III landgraaf van (1537-1604): V 192
Hettinga, Van: IV 53
Hettinga, Hans van; kapitein in het Staatse leger: VI 332, 339
Hettinga, Homme van (Hettingha) (1563-1649); kolonel der infanterie in het
Staatse leger, burgemeester van IJlst: III 32, 48, 167, IV 14, 29, 31-34, 52, 54,
55, 59, 108, V 53, 74, 174, 281, 282, VI 42, 332, 334-339, VII 78, 84, 86
Hettinga, Sybrant van; advocaat, volmacht namens Oostdongeradeel in de
Staten van Friesland: V 178, VII 29
Heucklum, Assuerus van (* ± 1621); hofjonker van Frederik Hendrik, luitenant
in het Staatse leger: V 35, 79, 237, 318, VI 55, 91, 99, 100, 110, 111, 334, 335,
338, 339, VII 153
Heucklum, Helena van (juffer Donia); echtgenote van Frans van Donia: V 71,
VI 65, 74, 94, 236, VII 106, 151
Heucklum, vrau: II 98
Heuenfelder, zie Hohenfeld
Heumen; gedeputeerde te velde: II 22, III 176, IV 116, 117, 120, 196, 198
Heydoma, Feye Tjercks (Feye Tjerck); volmacht namens Gaasterland in de
Staten van Friesland: V 301
Heyman: V 234
Hiddema, Van: V 67
Hiddema, Van (jonge Hiddema): VI 51, VII 20
Hiddema, juffer van: IV 44, 62
Hijmstra, zie Heemstra
Hilarius, Livius († 1656); predikant te Bolsward en Leeuwarden: V 309, VI 22
Hilarius, Sibrandus († 1647/1648); 's lands medicus (Friesland): II 109, III 61,
IV 252
Hillama, Arent van (Hillema); volmacht namens Tietjerksteradeel in de Staten
van Friesland: III 29, IV 24, 42, V 54, 55, 274, 298, VI 19, 115, VII 19, 47, 48,
56, 57, 69, 71, 109, 176, 180, 185, 340, IX 14
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Hilebrantz, Hillebrands, Hillebrandz, Hillebrant, zie Jacobus Hillebrandts
Hillema, zie Hillama
Himstra, zie Heemstra
Hindema, Olpherdus (Hendema, Hentema); lid der gezworen gemeente van
Franeker en volmacht namens Franeker in de Staten van Friesland, generale
ontvanger van Wonseradeel: V 252, VI 43, VII 95, 132
Hindershum, Hindersum, zie Henderson
Hobois, zie Haubois
Hocquincourt, zie Monchy
Hodorp, zie Hogendorp
Hoeckgeest; ingenieur in het Franse leger: II 35
Hoënstein (Hoonsteen, Hoonstein): I 83, III 67, 68, IV 223
Hoef, juffer van der: IV 67
Hoeff, Van; koopman: VII 76
Hoen, F. († 1649); kapitein in het Staatse leger: III 165, 166, 205, IV 140, VII
313
Hoendorp, zie Hogendorp
Hoern, zie Hornes
Hoeven, Van der: VII 306
Hoffmans, Mattheus; Pools student: I 3, 5
Hoge Raad: IV 81, 217, VI 261
Hogendorp, Daniël van (Hoendorp, Hoodorp, Hooendorp) († 1673); lid van de
vroedschap van Rotterdam, baljuw en dijkgraaf van Schieland, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland, gedeputeerde van Holland ter
Staten-Generaal: II 108, 113, III 12, 13, 122-124, 186
Hogendorp, Diederik van (1625-1702) (Audorp, Haudorp, Hodorp, Hoodorp,
Odorp): V 273, 277, 281, 297, VI 112, 115, VII 102, 103
Hogenhoep (Hooghenhoup): I 95, VII 27, IX 85
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Hogenhuys; commies: III 40
Hohenfeld, Achatius baron von (Heuenfelder, Hooenfelden); hofmeester te
Dietz: I 119, V 216, 217, VI 217, 344, VII 14, 52
Hohenzollern, Hedwig Sophie van, markgravin van Brandenburg (1623-1683):
II 86, V 235, 236
Hohenzollern, Louise Charlotte van, markgravin van Brandenburg (1617-1676);
echtgenote van Jakob van Koerland: II 86, III 121, V 236
Hohenzollern, Wilhelm Heinrich van, prins van Brandenburg (1648-1649): VI
157, 159, 164, 167, VII 205, 252, 257-259
Hohenzollern; geslacht: IV 217
Holack, Holeck, zie Hoolck
Holbein, Hans (Holbeen) (1497-1543); Duits schilder: I 115
Holdinga, Doed van (weduwe en vrau van Schwartzenburch) (1569-1646);
echtgenote van 1) Kempe van Harinxma à Donia; 2) Georg Wolfgang thoe
Schwartzenberg: I 0
Hollac(k), zie Hoolck
Hollae, graaf van: VI 132
Hollae, Holleck, zie Hoolck
Holland, Gecommitteerde Raden van: III 72, 76, 181, 186, IV 121, 217, 218,
227, V 308, VI 79, 146, 147, 164, 231, 254, 271, 289, 303, 304, VII 236,
255-257, 260, 293, 295, 296, 299, IX 35
Holland, Hof van: V 180, VI 147, 219, 297, VII 254, 297, 301, 317
Holland, Rekenkamer van: III 75, 76, 79, 81, IV 81, VI 293
Holland, Staten van: I 87, 88, 93, 94, II 47, 86, 90, 101, III 25, 45, 46, 76, 110,
111, 121, 126, 140, 185, 187, IV 55, 57, 59, 81, 82, 85, 93, 152, 171, 222, V
51, 55, 62, 76, 85, 86, 88, 100, 120-123, 125, 129, 131, 132, 137, 139-141,
144, 147-149, 157, 159-161, 165, 166, 169, 178, 180, 185, 233, 259, VI 25,
134, 137, 142-144, 209, 219, 231, 237, 247, 253, 260, 267, 287, 288, 290, 295,
297, 303, 319, 320, VII 80, 100, 132, 148, 192, 232, 255, 256, 259, 260, 290,
291, 293-295, 299-301, 306, 341, IX 34
Holle Piers; burgemeester van Stavoren en volmacht namens Stavoren in de
Staten van Friesland: III 22, VI 42, 48, 76
Holstein, hertog van, zie Oldenburg, August Philipp van
Holzappel, zie Eppelmann
Homay, zie Oseros
Honeywood, Robert (Hanniwoud) (1601-1686); ritmeester in het Staatse leger:
VI 141
Honthorst, Gerard van (Hondhorst) (1590-1656); schilder: VI 139, 235
Hoochstraet, Hoochstraten, zie Hoogstraten
Hoochwou (Hoochwau): II 73, IV 156
Hoodorp, Hooendorp, zie Hogendorp
Hooenfelden, zie Hohenfeld
Hoofdmannenkamer: IX 86, 88
Hooghenhoup, zie Hogenhoep
Hoogstraten, gravin van (Hoochstraet, Hoochstraten): V 192, 193
Hoolck, Gijsbert van der (Van der Holack, Holeck, Hollac, Hollach, Hollae,
Holleck, Van der Horst) (1597-1680); lid van de vroedschap en burgemeester
van Utrecht, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal: II 27, 29, 42, III
121, 186, IV 65, 152, 209, V 70, VI 132, 133, 134, 147, 209, 226, 239, 246,
254, 255, 296, 297, 300, 306
Hoon, zie Hoyngh
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Hoonsteen, Hoonstein, zie Hoënstein
Hoorn, zie Horn; Hornes
Hooyen, zie Hoyngh
Hoptilla, Johan; volmacht namens Bolsward in de Staten van Friesland: IV 24
Horeloge, zie Rechignevoisin
Horn van Björneborg, Gustaf graaf (Hoorn) (1592-1657); veldmaarschalk in
het Zweedse leger: II 98
Horn, Philipp von; gezant van Brandenburg in de Republiek: VI 128-130, 304
Hornes, Isabella gravin van (vrau van Beversweert, Beverweert) († 1664);
echtgenote van Lodewijk van Nassau-Beverweert: I 87, II 95, III 86, 179, IV
170, V 81, 139, VI 128, 228
Hornes, Johan graaf van (Hoern, Hoorn); kolonel der infanterie in het Staatse
leger, gouveneur van Grave: II 29, 58, 61, 62, 65, 67, 70, III 139, 149, 160, IV
174, 194, VI 169, 170, 236, 245
Horologe, zie Rechignevoisin
Hospital, François de L', graaf van Rosnay (Lospital) (1583-1660); maarschalk
in het Franse leger: IV 126
Hottinga, Douwe van (Dauwe) († 1662); grietman van Barradeel en volmacht
namens Barradeel in de Staten van Friesland, lid van de Admiraliteit van
Harlingen: I 99, 113, II 110, III 19, 32-34, 36, 41, 43, 47, 55, 58, 61, 189, 195,
IV 9, 11, 12, 25-27, 30, 31, 33-36, 39-42, 44, 49, 51-55, 57, 59, 60, 65, 67, 238,
240-242, 252, 265, V 27, 57, 62-64, 66, 68, 69, 73, 75-77, 93, 95, 103-105,
108, 112, 119, 127, 129, 174, 239, 240, 251-253, 256, 262, 274, 276, 282, 300,
301, 303, 305, VI 13, 16, 17, 28, 33, 38, 39, 41-43, 45, 47, 59, 60, 66, 69, 71,
72, 75, 76, 78, 81-83, 86, 87, 95, 109, 115, 119, 198, 247, 330, 331, 341, 364,
VII 15, 43, 44, 53, 76, 79, 82, 106, 108, 155, 177, 337, 343, 349, 352
Hottinga, Gerbrandt van; 's lands bouwmeester (Friesland): VII 130
Hottinga, Jarich van; kapitein der infanterie in het Staatse leger: VI 230, VII 43
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Hottinga, juffer van: V 58
Houcourt, zie Aumâl
Hous; militair in het Franse leger: II 52
Hoyngh, Jacob Gerritsz (Hoon, Hooyen) (1555-1625); lid van de vroedschap
en burgemeester van Amsterdam: VI 56, 283
Hulten, Lucas (1602-1652); raadsheer van Groningen, lid van de Raad van
State, curator van de Universiteit van Groningen: IX 86
Hum, zie Hume
Humalda, zie Aebinga van Humalda
Hume, George (Hum, Humm, Humme); Schots ritmeester in het Staatse leger:
I 8, IV 60, V 80, 273, 278, VI 135, VII 103, 126, 150, IX 34
Hume, vrau: VI 135, VII 103
Humiere, d', zie Crevant
Humm(e), zie Hume
Huninga; militair der cavalerie in het Staatse leger: II 53
Huygens, zie Hessel Huyghis
Huygens, Constantijn, heer van Zuilichem (Sulekum, Suylekum, Zulekum,
Zuylekum) (1596-1687); raad en secretaris van Frederik Hendrik: I 76, 80, 84,
91, 93, II 26, 27, 71, 88, 106, III 70, 73, 93, 96, 98, 115, 123, 137, 153, 155,
181, 186, IV 83, 85, 90, 107-109, 112, 117, 127, 143, 158, 164, 167, 204, V
52, 53, 131, 147, 149, 152, 154, 164, 168, 279, VI 128, 145, 149, 229, 256,
290, 333, VII 51, 174, 194, 239, 291, 292, 303, 323, IX 35
Huygens, Dirck (1615-1646); sergeant-majoor in het Staatse leger: II 61, 65,
67, 68, III 123, 135, 140, 166, 205, IV 136, 139, 140
Huygens, Rutger, heer van Klarenbeek (heer van Claerembeeck), gedeputeerde
van Gelderland ter Staten-Generaal: VI 159
Huygens, Steven; kapitein in het Staatse leger: V 131
Ibrahim (1615-1648); sultan van Turkije [1640-1648]: V 278
Ids Tjarnes; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110
Idsinga, Siricus Zachaei; secretaris van Baarderadeel: VII 39
Idzaerda, Homme van (Itsaerda); grietman van Weststellingwerf: V 254, 259
Ietsma, zie Itsma
IJslandt, bisschop van, zie Ussher, James
IJsselsteyn, Vincent van (IJselstein, IJsselstein, Iselstein, Isselstein); kolonel
der cavalerie in het Staatse leger: I 75-78, II 100, III 108, V 80, 84, 146, 148,218
IJtsma, zie Itsma
Immega, Imminga, zie Eminga
Inn en Kniphausen, Rudolf Willem, heer van Lutsborg (Lutzburch) († 1666);
luitenant van de Hoofdmannenkamer: IX 86
Innema, Paulus Jansen († 1656); lid van de vroedschap en burgemeester van
Harlingen: IV 37, VII 14, 354
Innocentius X (1574-1655); paus [1644-1655]: IV 166, V 120, 181
Inthiema, Frederick van (Intema, Inthema) († 1652); burgemeester van Workum
en volmacht namens Workum in de Staten van Friesland, gedeputeerde van
Friesland ter Staten-Generaal: I 45, 92, IV 23, 24, 29, 32, 33, 36, 42-44, 57,
237, 242, V 33, 35, 37, 56, 65, 110, 251, 261, VI 44, 76, 330, VII 46, 72-76,
158, 160, 173, IX 15
Inthiema, Reynolt van (Regnolt) († vóór 1649); lid van de vroedschap van
Workum en volmacht namens Workum in de Staten van Friesland: III 16, 30,
65, IV 24, VII 196
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Ipema, zie Epema
Irootieriere: VI 227
Iselmuyden, zie Isselmuiden
Iselstein, zie IJsselsteyn
Isenburg-Grenzau, Ernst graaf van (Isemburch) (1584-1664); Duits militair in
het Spaanse leger, gouverneur van Namen: II 41, 67, 74
Isselmuiden, Johan van (Iselmuyden, Isselmuyden) (± 1610-1671); drost van
Vollenhove: VI 255, VII 307
Isselstein, zie IJsselsteyn
Ite Wibes (Itte); volmacht namens IJlst in de Staten van Friesland: IV 23, V 51,
70
Itsaerda, zie Idzaerda
Itskema, Egbert Annes (Eckbert, Egbert Anes, Anness); lid der gezworen
gemeente van Dokkum en volmacht namens Dokkum in de Staten van
Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: VI 40, 46, 104, 117,
118, 332-335, 340, VII 153, 181, 190, 192, 342, 347, IX 16
Itsma, Wibrandus (Ietsma, Jytsma, Yeetsma, Yetsma, Yijtsma, Yitsma, Ytsma)
(† 1653); schepen en burgemeester van Leeuwarden en volmacht namens
Leeuwarden in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: I 1, 7, III 191, IV 11, 17, 24-26, 30, 31, 51, 57, 59-61, 66, 243, 244,
248, 252, 253, 263, 264, V 25-27, 30, 31, 34, 35, 52, 57, 62, 70, 76-78, 95,
119, 231, 252, 256, 257, 265, 275, 279, 280, 286, 288, 298, 300, 303, 304,
306, 307, 309, 315-317, 319-321, 331, VI 11-15, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 36,
54, 59, 61, 63, 70, 74, 79, 85, 99, 115, 130, 135, 331-335, 337, 342, 344, 345,
VII 13, 16, 17, 24-26, 29, 44, 71, 81, 84, 96, 97, 105, 107-110, 122, 340, 358,
IX 21
Ittersum, Ernst van († 1681); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse
leger: III 164, 166, 167
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Jacob Sivers; boer te Leeuwarden: I 117
Jacob Stevens (1604-1660); lakenkoper, burgemeester van Leeuwarden en
volmacht namens Leeuwarden in de Staten van Friesland: II 88, 108, 110, III
27, 46, 190-193, IV 26, 36, 66, 243, 244, 246, 252, 263, V 25, 30, 257, 273,
275, 279, 295, 302, 303, 306, 307, 312, 316, 320, 332, VI 38, 42, 75, VII 70,
107, 160, 339, 345, 358, 359
Jacobi, zie Hillebrandts
Jacobus, zie Hillebrandts
Jacobus Hillebrandts (Hilebrantz, Hillebrands, Hillebrandz, Hillebrant, dr Jacobi,
dr Jacobus) († 1665); lid van de vroedschap, burgemeester van Harlingen en
volmacht namens Harlingen in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland: I 6, II 112, III 10, 29, 31, 34, 40, 41, 43, 45, 55, 56, IV
24, 25, 29, 32, 38, 42, 54, 57, 66, 241, 264, V 27, 33, 69, 70, 253, 283, VI 39,
45, 54, 59, 76, 77, 79, 119, VII 17, 71, 108, 125, 191, 344, IX 32
Jacobus I, koning van Engeland, Schotland en Ierland [1578/1603-1625]
(1566-1625): VII 81, 103, 289
Jacobus II, koning van Engeland, Schotland en Ierland [1685-1689] (Jorck)
(1633-1701): V 86, VI 128, 139, 157, 201, 207, 227, 229, 290, 297, 322, 369,
VII 24, IX 36
Jaeckx (Jaetz), barones van: V 191-193
Jaeckx, baron van: V 190
Jaenequenelle, zie Jannequenel
Jaersma, juffrouw: VII 161
Jaetz, zie Jaeckx
Jameson (docter Jamson): VI 251
Jamet(z), zie Jannette
Jan II Casimir Wasa, koning van Polen [1648-1668] (prins Casimir) (1609-1672):
VI 136
Jan Clasen: V 265
Jan Gabbes; boer te Leeuwarden: I 117
Jan Geerts; volmacht namens Dokkum in de Staten van Friesland: V 49, 53
Jan Gerckes; Dokkumer regent: V 66, 278
Jan Hendrickx; lid der gezworen gemeente van Dokkum: IV 252
Jan Merks (Janne Merckx): VII 28
Jan Sijtses (Jan Cijtses) († 1668); lakenkoper te Leeuwarden: VII 108
Jan Simons; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110
Janeton, juffer: III 72
Jannequenel (Jaenequenelle, Janekenelle, Janequenel): IV 72, 87, 91, 93
Jannette, juffer (Jamet, Jametz, Janette, Jenette): VII 77-79, 82
Janville, zie Jonvillier
Jargion, zie Giorgio da Castelfranco
Jarich; chirurgijn: III 29
Jaspers, Sibrant: VII 354
Jeanv(e)ille, zie Jonvillier
Jelis, zie Jellis
Jellis de Bruxellis (Jelis); minderbroeder: I 5, 12
Jelte Arjens; kapitein der timmerlieden: II 59, III 15
Jeltinga, Juliana van: VI 129
Jeltinga, Schelte van (Yeltinga); gedeputeerde van Friesland ter
Staten-Generaal: V 252, 306, VI 37, 41, 80, 129, 137, 152, 218, 236, 297, 298,
322, VII 19, 186, 194, 199, 359
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Jenette, zie Jannette
Jepema, Hartesius (Yepema) (1611-1666); lid van het Hof van Friesland: III
194, IV 9, 61, 238, 242, 245, V 62, 98, 107, 303, VI 17, 93, 100, 112, VII 123,
125
Jermyn van Saint-Edmundsbury, Henry baron (Germein, Germyn) (1604-1684);
Engels kamerheer, gouverneur van Jersey: II 88, IV 115, VII 81
Jeronniss, Meille († 1652); boer te Cornjum: I 118
Jeye Oenes; lid van de gezworen gemeente van Hindeloopen en volmacht
namens Hindeloopen in de Staten van Friesland: VI 38
Jochem Wybes; burgemeester van Stavoren: II 111, III 9
Joeckema, zie Juckema
Johan IV, koning van Portugal [1640-1656] (1604-1656): I 95, III 71, VII 131
Johan Stevens; lid van de vroedschap van Steenbergen: VII 70
Jongema: VII 108
Jongestall, frau, zie Haren, Margriet van
Jongestall, Gellius († 1641); lid van het Hof van Friesland: III 61, VI 149, VII
82
Jongestall, Joost; lid van de vroedschap van Stavoren en volmacht namens
Stavoren in de Staten van Friesland, lid van de Admiraliteit van Friesland: III
13, 29, 30, 32, IV 43, 247, 250, V 57, 58, 70
Jongestall, Simon; kapitein der infanterie in het Staatse leger, lid van de
vroedschap van Stavoren: II 50, III 61, IV 11, 66, VII 181
Jongestall, Van (Jongstal, Jongstall, Jungstal); geslacht: VII 82
Jongestall, Allart Pieter van (1612-1679); lid van het Hof van Friesland: II 108,
109, III 13, 21, 24, 28-32, 36, 37, 41, 45, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 193, 194,
IV 8, 12, 13, 15-17, 24, 25, 30, 32, 36, 39, 41, 44, 49, 53, 54, 58, 61, 238, 240,
250, V 28, 30, 31, 49, 52, 56-58, 61-63, 65-67, 70, 74, 76, 79, 83, 94, 99, 107,
109, 110, 124, 125, 129, 130, 239, 240, 252-256, 258, 262, 265, 266, 273-277,
279, 280, 283, 285, 295, 297, 298, 303, 306-308, 311, 321, 331, 352, VI 9,
11-13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 37-39, 41, 45, 46, 49, 56, 60-62, 64, 67,
71,
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72, 75-77, 80, 82, 83, 91, 94, 96, 97, 103, 105, 111, 112, 115, 116, 118, 127,
198, 199, 253, 327, 330, 340, 341, VII 24, 25, 28, 29, 39, 40, 42, 45, 50, 51,
61, 63, 64, 72, 76-79, 81, 82, 84, 87, 95, 98, 102, 104-106, 110, 122-125,
128-130, 147, 149, 157, 159, 160, 173, 176-178, 181, 185, 193, 194, 207, 208,
231, 233, 235, 238-241, 323, 338, 341, 342, 345, 347, 349-352, 354, 355, 358,
IX 13, 30, 33, 35, 36, 82
Jonvillier (Janville, Jeanveille, Jeanville) († 1645); kapitein der infanterie in het
Staatse leger: II 30-32, 84, III 82, 94
Joost; kapitein in dienst van de WIC: V 277, 280
Jorck, zie Jacobus II
Jorgion, zie Giorgio da Castelfranco
Jorritsma, François (1644-1713); kleinzoon van Allart van Burum: VI 23, 36
Jorritsma, Godefridus († 1647); advocaat voor het Hof van Friesland,
pensionaris en secretaris van Leeuwarden: I 5, V 297, 298, 303
Jouckema, zie Juckema
Juchem, Maerten van (Marten van Juchen); kapitein der infanterie in het Staatse
leger, vice-commandant van Wezel: II 101
Juckema, Edwert van († 1682); echtgenote van Doecke Martena van Burmania:
IV 34, 57, 61, 62, 66, 89, V 28, 37, 38, 47, 49, 50, 55, 58, 67, 254, VI 16, 58,
344
Juckema, Gerrolt van (Joeckema, Jukema): III 57, 61, 64, IV 61, 238, V 36-38,
47, 49-54, 58, 67, 68, 95, 110, 254, 303, VI 72, 343, VII 18, 50, 52, 72, 74, 77
Juckema, Werp van (Jouckema): V 28
Jukema, zie Juckema
Julian, freule, zie Brederode
Julsing, Berend (Gulsing) (1583-1647); burgemeester van Groningen, curator
van de universiteit van Groningen: V 30, VII 27, 127
Jungstal, zie Jongestall
Junius, Jacob († 1645); secretaris van Frederik Hendrik: II 102, III 101, 108
Junius, Juliana; dochter van Jacob Junius: II 102
Jurgen, klerk: VI 334
Juwinga, Juw Tiercx, mederechter en volmacht namens Hennaarderadeel in
de Staten van Friesland: VII 21, 74
Juwsma, Lisck van; moeder van Juw van Eisinga: VI 35
Jytsma, zie Itsma
Kamstra, zie Camstra
Kann, Claes (Camps, Cant) († 1679); stadschirurgijn en schepen van
Leeuwarden: IV 244, VI 342, VII 13
Kantelmo, zie Cantelmo
Karel de Grote (keiser Caerel) (742-814); koning der Franken [768-814], keizer
[800-814]: V 215
Karel I, koning van Engeland, Schotland en Ierland [1625-1649] (1600-1649):
I 77, 79, 84, 94, III 100, 108, IV 69, 87, 89, 94, 105, 106, 115, 117, 118, 162,
196, V 32, 37, 70, 85, 86, 165, 172, 177, 186, VI 58, 60, 208, 226, 265, 296,
313, VII 21, 22, 24, 45, 51, 52, 80, 81, 83, 121, 122, 202, 295
Karel I Gonzaga [1630-1637], hertog van Mantua (1580-1637): V 181
Karel II, koning van Engeland, Schotland en Ierland [1660-1685] (prins van
Galiss, Walliss) (1630-1685): I 94, III 136, IV 72, 93, 105, 106, 112, 115, 117,
118, 164, 201, 203, 221, 228, 234, 247, V 86, 163, 164, 167, 171, 194, 209,
232-234, VI 139, 142, 143, 157, 160, 191, 200, 202-205, 207, 213, 215-217,
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223, 225-229, 234, 237, 246, 252, 263, 290, 297, 311, 313, 319, 322, VII 24,
81, 98, 122, 127, 147, 148, 200-203, 239
Karel V, keizer [1530-1556], koning van Spanje [1516-1556], heer der
Nederlanden (1500-1558): II 101, V 117
Kasembroot, zie Casembroot
Katz, zie Cats
Kelffken, Johan (Kelfken, Kelfsen) († ± 1665); lid van de vroedschap van
Nijmegen, substituutmomber van Gelderland: V 152, VII 241, 320
Keth, Gerrit Dircx († 1655); lid der gezworen gemeente, burgemeester van
Harlingen en volmacht namens Harlingen in de Staten van Friesland: III 29,
41, IV 24, 37, 253, VI 15, 333, 341, VII 17, 19, 191, 194, 196, 342, IX 32
Kethel, Jancke; weduwe van Tjaerd Gauma: VI 63
Ketting de Jongh, Willem; thesaurier en rentmeester-generaal der domeinen:
II 9
Kettler, Jacob von, hertog van Koerland (1610-1682): III 121, VI 169
Kettler, Louise Elisabeth von (1646-1690): V 236
Keyser, Nanning (1611-1655) (Caiser, Kaizer, Keiser, Keizer, Kayser); lid van
de vroedschap en burgemeester en pensionaris van Hoorn, lid van de
Admiraliteit van Hoorn en Enkhuizen: I 51, V 85-90, 92, 105, 120-123, 126-129,
137, 142, 148, 160-163, 168-171, 175, 176, 179, VI 136, 139, 145, 147, 256,
265, 267, 269, 276, 287, 293, 303, 307, 319, 322, 324, VII 76, 236, 237, 254,
258, 312, 314, 341, IX 15
Khevenhueller-Frankenburg, Franz Christof graaf van (1634-1684): II 47
Khevenhueller-Frankenburg, Franz Christof I graaf van (Kievenhuller)
(1588-1650); ambassadeur van de keizer te Munster: II 47
Kien, Nicolaas (Kijn); commies van de levensmiddelen in het Staatse leger: I
79
Kievenhuller, zie Khevenhueller-Frankenburg
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Kijn, zie Kien
Killegrew, William (Cillegray); Engels luitenant-kolonel in het Staatse leger: III
149, V 86
Kingema, zie Kingma; Kinnema
Kingma, Ignatius Saeckles van (Cingema, Kingema) (± 1622-1700); kornet in
het Staatse leger: V 59-61, 297, VI 112, 116, 330, VII 28, 162, IX 19
Kingma, Saeckle (Kingema) (1584/1585-1652); lid van de Rekenkamer van
Friesland: VI 83, 109, 115-117, 198, 330, 341, 342, 344, VII 40, 52
Kinnema, Cornelius (Kingema) (1587-1644); lid van het Hof van Friesland: III
50, 126
Kinnema, Martha van (1624-1708); dochter van Cornelius Kinnema, echtgenote
van Daniël de Blocq van Scheltinga: III 126
Kirckpatrick, John (Cirpatrix, Cyrpatrickx, Kirpaetrik, Kyrpaticks, Kyrpatrickx,
Kyrpatricx, Kyrpatrix); Schots kolonel in het Staatse leger: II 29, 41, III 156,
157, IV 194, 195, VI 272, VII 303, 307, 319
Kirlamachi, zie Burlamachi
Klaes(s)en, zie Clasen
Klaes, zie Sanders, Claes
Klaes Lewess; boer te Leeuwarden: I 117
Klan(d)t, zie Clant
Kleef, Abraham van; lid van de vroedschap van Schiedam, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: VII 295
Kleef, Krijgsgerecht van: VI 176, 179
Kleef, Stenden van: V 236, VII 251, 260
Kleist, Ewald von (Kleis, Kleise, Kleiss); Brandenburgs diplomaat: IV 105, 106,
212, 221, 248, V 218
Kleon (Cleon) († 422 v.C.); Atheens staatsman: IV 270, V 348
Klinck, zie Clenck
Klinckebijl, zie Clingbijl
Klinschan, zie Clinchamp
Knightly, Ferdinand (Knichtelay, Knichtelley, Kinchtelly); Engels kolonel in het
Staatse leger: III 155, IV 212
Knuyt, Johan de (Cnuyt) (1587-1654); representant van de Eerste Edele in de
Staten van Zeeland, gevolmachtigde van de Republiek te Munster: I 77, 80, II
28, 68, III 72, 75, 80, IV 50, 133, 134, 140, 144, 148, 151, 156, 163, 181, 204,
212, V 69, 83, 92, 117, 143, 147, 180, 181, 207, 259, VI 59, 60, 66, 127-129,
131-134, 144, 145, 158, 165, 197, 226, 251, 254, 256, 269, 270, 324, 326, 333,
VII 19, 203, 209-212, 225-230, 233, 234, 290, 294, 310, 311
Knuyt, Margriet de: III 75, VI 132
Kock, Jan: I 7
Koels: VI 245
Köningsmarck, Hans Christopher graaf von (Coningmarck, Coningsmarckx,
Connincksmarck, Konincksmarck, Koningsmarck) (1600-1663); generaal in
het Zweedse leger: III 42, V 90, 192, VI 138, 179
Koerland, zie Kettler
Koimann (Koimans): VI 121
Kongo, zie Garcia II
Korck: VI 15
Korck, vrau: IV 149, 225, V 81, 83
Krack, zie Crack
Krock, zie Crocq
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Krommel, zie Cromwell
Kroy, (De), zie Croy
Kuin, Johan (Kuyn) († 1648/1649); luitenant-generaal der artillerie in het Staatse
leger: II 87, III 70, 79, 86, 95, 166, IV 69, 141, 149, 163, 168, 176, 190, 192,
202, 203, 211, 214, 218-221, 227, 264, V 26, 52, 79-81, 84, 124, 139, 149,
151, 164, 171, 196, 208-212, 229, 233, 234, 237, 238, 261, 283, 311, 313, VI
75-80, 82-85, 109, 122, 143, 144, 146, 151, 199, 229, 261, 264, 265, 285, 290,
297, 311, 321, 327, 341, VII 14
Kupijff (Cuypijf); predikant: VII 209, 225
Kuyck († 1647 of eerder): V 110
Kuyn, zie Kuin
Kyper, Albertus († 1655); hoogleraar in de natuuren geneeskunde aan de
Illustre School te Breda en aan de universiteit te Leiden, lijfarts van Frederik
Hendrik: IV 158
Kyrpaetrik, Kyrpaticks, Kyrpatric(k)x, Kyrpatrix, zie Kirckpatrick
Lacapel(l), Lacapelle, zie Cardouillacq
Lacave, zie Cave, De la
Laeder; kapitein in het Staatse leger: VII 81
Laer, Johan François (Van der Laen) (1617-1664); kleinzoon van Jarich van
Liauckama, tresaurier en burgemeester van Mechelen: VII 126
Laferte, zie Ferté Pont St. Pierre
Laforce, zie Caumont, Phillippe de Lagarde; kamenier van Maria Stuart: VI
157, VII 239
Lakapel, zie Cardouillacq
Lambert, Jean de, markies van Saint-Bris (1584-1665); kolonel in het Franse
leger: II 37
Lamboy, Guillaume de († 1659); veldmaarschalk in het keizerlijke leger: III 179,
V 217, 252, VI 128, 159
Lameillerai, Lameilleray, zie Porte
Lamot, Godefridus (na 1613-1674); predikant te Westzaandam, Edam,
Rotterdam en 's-Gravenhage: VI 296
Lamottri, zie Lannoy, Philippe van
Landas, juffer: VI 267
Landtskroon: II 89
Langen, Rudolf van (De Lange, De Langhen); lid
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van de vroedschap en burgemeester van Kampen, gedeputeerde van Overijssel
ter Staten-Generaal: V 231, 238, 239, 251-255, 261, VI 311
Lanier, Nicholas (Lener, Lenier, Lenir van Constantinopelen) (1588-1665);
Engels componist: V 68, 273, 283, 297, 298, 307, VII 336, 338
Lannoy, Charles de (Lanoy); kamerdienaar van Frederik Hendrik: II 76, 78, VI
264
Lannoy van la Moterie, Philippe graaf van (Lamottri) († 1658); kolonel in het
Spaanse leger: III 164
Laprière: V 211
Laquapelle, zie Cardouillacq
Latremoille, zie Trémouïlle
Latu(i)llerie, Latuylerie, zie Coignet de la Thuillerie
Lauckema, zie Liauckama
Laurenssoon, Minne: I 5
Lauta, Taco († 1652); burgemeester van Harlingen: IX 32
Lavacquerie (Lavaiqueri); officier in het Staatse leger: III 205, VII 287
Lavalet(t), Lavalette, zie Nogaret
Laverne; gouverneur van Nieuwpoort: V 208
Leben: VI 169, 171
Lee, François van der (Van der Ley); klerk en rekenmeester van Frederik
Hendrik: V 52
Leeuwarden (Lewarden, Lewaerden, Liwarden); dienaar van Willem Frederik:
VI 81, 94, 245
Leewen, zie Boetzelaer, Assuerus van; Lewe
Lendenar, zie Lindener
Lener, Lenier, Lenir van Constantinopelen, zie Lanier
Lenox, zie Villiers
Leon, Rodrigo Ponde de, hertog van Arcos; onderkoning van Napels: V 61,
120
Leonore (madame, vrau Eleonore, Leonora): IV 210, 214, 216
Leopoldus, zie Habsburg, Leopold van
Lepiné (Lepinez, Lespine); geslacht: III 96
Lepiné († 1646): III 96, IV 108, V 235
Leps: VI 339
Leroy, zie Roy, Le
Leslie, Alexander, graaf van Leven (Lesle) (1580-1661); generaal in het Schotse
leger: IV 162
Lespine, zie Lepiné
Leude, zie Bette
Leuwe, zie Lewe
Leveston, zie Livingstone
Levin, Philips de, heer van Famars (Famas); kolonel van het Waalse regiment:
III 205, VII 303
Lewa(e)rden, zie Leeuwarden
Lewe (Leewen, Leuwen, Lewen, Lieuwe, Liewe); geslacht: VI 53
Lewe, Abe (Abe Liewe): VI 53
Lewe, Evert († 1641) (Liewe): VI 53
Lewe; Gronings regent: V 48, 119, VI 80, 266, VII 27, IX 86, 87
Lewe; ritmeester in het Staatse leger: V 232, 234
Lewen, zie 1) Boetzelaer, Assuerus van; 2) Lewe
Lewe(n)stein, zie Löwenstein
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Ley, Van der, zie ook Lee, Van der
Ley, Jurjen van der († 1657); secretaris van Dantumadeel en volmacht namens
Dantumadeel in de Staten van Friesland: I 0, 3, 7, 8, IV 26, 27, VI 257
Lezaen, Ida van; weduwe van Sabinus van Wissema: III 23
Liauckama, Gerlant van; weduwe van Schelte Aebinga (oude vrau Ebinga): VI
11
Liauckama, Jarich van (Liaukema) (1558-1642); kolonel in het Spaanse leger,
gouverneur van Zutphen: IV 40
Liauckama, Jel van (Lauckema, Liauckema, Lyauckema, Martena) (1585-1650);
weduwe van Eraert van Pipenpoy: III 53, 59, IV 15, 36-38, 40, 42, 55, 66, 264,
V 27, 33, 37, 67, 94, 102, 103, 107-110, VI 39, 43, 67, 71, 72, 87, 121, 345,
VII 106, 121, 185
Lichtenberch; hofmeesteres: V 230
Lichtmar, vrau: VI 176
Lier; officier in het Staatse leger: II 79
Liere, Willem van, heer van Oisterwijk (Lier) (1588-1649); ambassadeur van
de Republiek te Venetië en Frankrijk: IV 68, VI 304
Lieuwe, zie Lewe
Liewe Wybess; boer te Leeuwarden: I 118
Ligne, Ernestina Yolanda prinses van (1594-1663); echtgenote van Johann
VIII de Jongste van Nassau-Siegen: V 189-193, 196, 207, 212, 214
Ligny, zie Clermont-Tonnerre
Lijcklama à Nijeholt, Van (Lijckelma); geslacht: V 55
Lijcklama à Nijeholt, Augustinus (1603-1670); secretaris van Ooststellingwerf:
IV 239, 248, V 29, 30, 34, 38, 47, 55, 57, 59, 60
Lijcklama à Nijeholt, Suffridus (1599-1645); grietman van Ooststellingwerf en
volmacht namens Ooststellingwerf in de Staten van Friesland: II 88, III 70
Lijcklama, Hans van († 1659); grietman van Gaasterland en volmacht namens
Gaasterland in de Staten van Friesland: I 96, II 96, III 40, 47, 182, IV 27, 33,
241, 242, 245, 247, 251, V 28, 29, 34, 47, 57, 96, 111, 112, 119, 238, 255,
257, 258, 263, 264, 279, 282, 287, 295, 298-301, 303, 306, 308, 311, VI 19,
32, 34, 37, 43, 48, 60, 73, 78, 104, 117, 118, 335, VII 40, 54, 87, 153, 154,
199, 341, 342, IX 34
Lijcklama, Hijlck van; echtgenote van Ulbe van Aylva: V 265
Lijcklama, Jeepcke van; echtgenote van Johannes
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van Glinstra: V 308
Lijn, Cornelis van der (± 1608-1679); gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië: VII 177
Limburg en Bronckhorst, Herman Otto graaf van (Stirum) (1592-1644);
commies-generaal der cavalerie in het Staatse leger, luitenant-stadhouder van
Overijssel, gouverneur van Wezel: I 59, 85, II 29, 41, 67, 77, 80, 82, 84, 85
Limburg en Bronckhorst, Jurgen Ernst graaf van (Stirum) (1593-1661);
sergeant-majoor der infanterie in het Staatse leger: I 75, 80, II 71, III 85, 95,
157, IV 143, V 132, 138, 231, VI 182
Limburg en Bronckhorst, Maria Magdalena gravin van (Stirum) (± 1632-1707);
echtgenote van Heinrich van Nassau-Siegen: I 75, 80, 92, III 77, 86, 95, 96,
121, IV 130, 155, V 152, 154, 231, VI 288
Limburg en Bronckhorst, Otto graaf van (Stirum) († 1679); ritmeester in het
Staatse leger: I 45, II 75, VI 166, 288
Limburg en Bronckhorst, graaf van: VII 160
Lindanus, predikant: VI 303
Linden, Johannes Antonides van der (Vanderlinde) (1609-1664); hoogleraar
in de geneeskunde te Franeker en Leiden: VII 26, 177
Lindener, Harmen Joost; vaandrig in het Staatse leger: III 191
Lindener, Johan (Lendenar, Lindenaer) († 1646); majoor der cavalerie in het
Staatse leger: II 94, III 176, 191, IV 156, 211, V 76
Lintelo, Willem van (Lintlo, Lintloo) († 1658): III 70, 151, 157, 158, 160, V 154,
VI 128
Lipping, Jan: VI 0, 22
Lipsius, Justus (1547-1606); filoloog, filosoof: VI 235, VII 190
Lisebet, freule, zie Wittelsbach, Elisabeth van
Livingstone, Thomas (Leveston); Engels sergeant-majoor der infanterie in het
Staatse leger: III 157
Liwarden, zie Leeuwarden
Lixem, zie Lotharingen
Lockhorst, Catharina van (vrau van Market, Marquet, Marquette); echtgenote
van Maximiliaan de Hertaing: IV 89, 91, V 146, VI 121, 122, 130, 137, 146, 151
Lodewijk XI, koning van Frankrijk [1461-1483] (Louys 11) (1423-1483): II 73
Lodewijk XII, koning van Frankrijk [1498-1515] (Louys 12) (1462-1515): II 73
Lodewijk XIII, koning van Frankrijk [1610-1643] (1601-1643): VII 151
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk [1643-1715] (1638-1715): I 94, II 33, 34, III
84, 122, 138, 187, IV 142, 155, 166, V 86, 122, 149, VI 26, 222, 265, 315, 321,
365, 368, VII 22, 25, 79, 147, 297
Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Ferdinand Karl graaf van (Lewenstein)
(1616-1672): II 89, VI 296
Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Josina Walburga gravin van (gravin van den
Berch) (1615-1683); echtgenote van Herman Frederik van den Bergh: III 138,
V 230, 231
Lomenie, Henri Auguste de, graaf de Brienne (1595-1666); secretaris van staat
van Frankrijk voor buitenlandse zaken: V 171
Longeval, zie Longueval
Longeville, zie Valois, Henri II van
Longueval, Charles-Albert de, graaf van Bucquoy (Bouquoy, Longeval);
gouverneur van Henegouwen; generaal in het Spaanse leger: I 86, III 161, IV
132
Longville, zie Valois, Henri II van
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Loo, Van: I 8, II 43, IV 241, V 275, VI 24, 47, 83, 330, VII 102, 358
Loo, Van (De Loon); geslacht: III 38, IV 52
Loo jr. (jonge Loo): VII 97
Loo, Albert van; lid van de Raad van State: I 94, II 85, III 25, 32, 38, 40, 46,
70, 72, 79, IV 17, V 51, 60, 65, 137, 159, VI 25, 26, 93, VII 147, 338, IX 32
Loo, Albert van; advocaat: VII 45
Loo, Damas van (Damus); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger:
II 94, III 30, 37, 39-41, 45, 52, 54, 55, 61-63, 176, IV 25, 29, 52, 246, V 35, 67,
280, 298, VI 16, 46, 99, 103, 117, 120, 337, 342, VII 52, 79, 84, 87, 104, 105,
161, 187, 337
Loo, Gerrit van (Gerredt, Gerridt, Gerrit) († 1645); luitenant-kolonel in het
Staatse leger: I 95, II 98, 99, III 23, 32, 39, 136, 137, 150, 151, 182, 190, IV
26, 37
Loo, Jacob van (± 1614-1670); kunstschilder: VI 328
Loo, Jacomina van (Jaeckemijn) († 1669); echtgenote van Ernst van Aylva: III
194, IV 8, 238, V 79
Loo, Jan van († 1647); kapitein in het Staatse leger: V 125, 131, 137, VII 87
Loo, Johan Claasz van († 1660); lid van de vroedschap van Haarlem,
gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal: VII 293
Loo, Maria van (Mari): III 38
Loo, juffer van: IV 150, VII 102
Loo, vrau van: VI 28, VII 102, 159
Loo, vrau van; echtgenote van Damas van Loo: IV 25, 246
Loomaers, Pyter Dionysius (Piter Dionisius); volmacht namens Dokkum in de
Staten van Friesland: III 40, 47, V 313, VI 17
Loon, De, zie Loo, Van; geslacht
Lootius, Eleazar (Lotius) (1595-1668); predikant te 's-Gravenhage: III 185, VI
258
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Loraine, zie Lotharingen
Lorains, juffrouw: I 75
Lorraine, zie Lotharingen
Lospital, zie Hospital, L'
Lot: VI 282
Lotharingen, Charles II van, hertog van Elbeuf (1596-1657); gouverneur van
Picardië: II 33
Lotharingen, Charles III hertog van (Loraine, Lorainen, Lorraine, Lotteringen,
Lotteringhen) (1604-1675): II 52, III 96, 97, 100, 101, 108, 109, 137, IV 105,
107, 126, 127, 131-133, 155, 161, 163, 184, 185, V 214, VII 207, 227, 348,
353, 355-357
Lotharingen, François Louis van, prins van Harcourt (Haercourt) (1623-1694):
II 33, 42, III 101
Lotharingen, Henri van, hertog van Guise (1550-1588): IV 192
Lotharingen, Henri van, hertog van Guise (1614-1664): II 33, VI 135
Lotharingen, hertogin van, prinses van Lixheim (prinses van Lixem): VII 205
Lotharingen, Marguerite van (1615-1672); tweede echtgenote van Gaston van
Orléans: III 187
Lotharingen, Roger van (chevalier de Guise) (1624-1653): IV 127
Lotius, zie Lootius
Lotten, heer van: VI 184
Lottering(h)en, zie Lotharingen
Louterbach; chirurgijn: IV 24
Louterne, graaf van; gouverneur van Limburg: V 189, 208
Louterne, gravin van: V 189, 215
Louys, zie Lodewijk
Louyse, Mademoiselle, zie Wittelsbach, Louise van
Lucanus, Marcus Annaeus (Lucanus) (39-65); Romeins dichter: VI 234
Lucas: VI 129, 268
Lune(n)burch, zie Brunswijk
Luttjen; chirurgijn: VI 105, VII 346
Lutzburch, zie Inn en Kniphausen
Lyauckema, zie Liauckama
Mabuse, zie Maubus
Macdowell, William (Magduel) (1590-± 1667); president van de krijgsraad in
Groningen en Friesland: III 195, IV 9, 35, V 51, VII 98, 161, 174, IX 88
Madalena, Madaleintjen, Madeleine, zie Merode, Magdalena van
Magalotti; maarschalk in het Franse leger: II 37
Magduel, zie Macdowell
Mailfer; kolonel in het Franse leger: II 52
Maillé, Urbain de, markies van Brezé (Brese) (1597-1650); maarschalk in het
Franse leger: II 37, IV 126
Mainsma, zie Meynsma
Mal, du (monsieur du Mal): V 143, 144
Malet, Robert, heer van Saint-Martin (Sainct-Martyn): I 84, VII 228
Mamminga, Bartel (Manninga) († 1671); schepen van Leeuwarden: IV 263, V
25
Manasse; luitenant in het Staatse leger: III 154
Manchau(t), Manchaux, zie Brederode, Margaretha van; Place, François de la
Manderschiet: IV 91
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Manisckan; officier in het Franse leger: II 37
Manninga, Luist (Menninga) (1624-1668); gedeputeerde van de Ommelanden
ter Staten-Generaal: V 67, 140, IX 28
Manninga, zie ook Mamminga
Mansart, zie Maulde
Manschau(t), zie Brederode, Margaretha van; Place, François de la
Mantua, zie Karel I Gonzaga
Marcelis Goverts (Marceliss Gouvert, Govertz) († 1660); bouwmeester en lid
van de vroedschap van Leeuwarden: IV 60, V 66, 313, VI 15, 24, 25, 198, VII
107, 354, IX 13
Marchau(t), zie Brederode, Margatha van; Place, François de la
Marcheville, graaf van; officier in het Franse leger: IV 126
Marez, Gillis (Jelis, Jellis Maré, Maree); vaandrig der infanterie in het Staatse
leger: II 77, 79, III 16, 17, 33, 196, IV 11, 49, 143, 175, 218, 243, V 28, 32,
47-49, 62, 107, 108, 125, 251, 255-257, 259, 262-266, 273-278, 281, 282, 288,
295, 306, VI 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 32, 33, 36, 37, 44, 46-48, 52,
59, 61, 73, 74, 78, 85-87, 91, 92, 94-96, 99, 100, 102-104, 109, 111, 112, 114,
115, 119, 120, VII 18, 22, 23, 28-30, 40-44, 47-49, 52-54, 62, 63, 70-73, 75-77,
82, 84, 86, 97, 98, 101-103, 105, 110, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 147, 149,
153, 160-162, 173, 174, 181, 184, 186, 188, 189, 345, 353, 359, IX 14-20, 22,
28-31
Marlot, David van, heer van Bavois (Marlott) († 1660); majoor der cavalerie in
het Staatse leger: I 76, II 25, 77, III 186, VI 269, VII 295
Marquardus, Johannes; ridder, lid van de raad van Lübeck: IX 235, X 239, XI
131, XII 17
Marquet, zie Hertaing; Lockhorst
Marsum, Jan van; Bolswarder regent: VII 87
Marsum, T., zie Eisinga (van Marssum), Tjallingh van
Marten Jelles; schoolmeester te Birdaard: VI 53
Martena, Bauck van; moeder van Catrijn Entes: V 68
Martena, vrau, zie Liauckama, Jel van
Marwitz, kapitein in het Staatse leger: VI 181
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Marwitz, majoor in het Staatse leger: VI 160, 181
Mathenesse, Johan van (Matenes) (1596-1653); lid van de ridderschap van
Holland, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III 72, 76, 186, V 85,
142, 161, 177, VI 16, 59, 322, VII 257, 295
Mathey: V 214
Mathias Harings (± 1593-± 1665); schepen van Leeuwarden, kunstschilder: IV
60, 62
Mathias Jellis (Matias); kapitein op de Staatse vloot: II 39, 40
Mathon, Petrus (Maton); predikant te Rijnsaterwoude: VI 303
Maubus, Anna de (Mabuse); kasteleine van Breda: III 180
Maubeuse; commandant te Maastricht: III 205
Maucken, Maucquen, zie Crato, Eleonora Mauritia van
Mauderick, Haye Hendrick van (Mauric, Maurick, Mauryck); kornet in het Staatse
leger: V 110, 258, 259, 279, 283, 298, VII 110, 125-127, 129, 161, 184, 186,
189, 191, IX 19
Mauderick (Mauweryck); juffer: VII 121
Maulde de Mansart, Louis de (Mansart) († 1663); sergeant-majoor in het Staatse
leger: III 205, V 151
Mauriac, zie Tailleter
Mauric, Maurick, zie Mauderick
Maurits graaf van Nassau, prins van Oranje (prins Maurits, Mauritz, N.D.M.P.)
(1567-1625); stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland,
Drenthe en Groningen: I 72, 87, 95, II 26, 44, 97, III 71, 124, IV 82, 113, 114,
148, 194, 217, 220, 222, 224, 235, 248, 249, V 84, 85, 100, 126, 131, 138,
141, 151, 155, 160, 179, 180, 257, 318, VI 56, 131, 132, 137, 139, 142, 149,
150, 158, 224, 263, 286, 298, 302, 306, 315, 320, 325, VII 25, 81, 129, 206,
211, 226, 227, 238, 239, 241, 242, 258, 315, 319
Maurits, Mauritz, zie Crato, Eleonora Mauritia van
Mauritz, prins, zie Wittelsbach, Moritz van
Mauryck, Mauweryck, zie Mauderick
Mazarin, Jules (Cardinael, Raimondo, Mazarini, Mazaryn) (1602-1661);
kardinaal, eerste minister van Frankrijk: II 88, 90, IV 105, 107, V 143, 165, 169,
170, VI 194, 222, 227, 321, 323, VII 22, 25, 79, 314, IX 31
Meckema, Van; geslacht: IV 16
Meckema, Ebel van (1588-1662); weduwe van Frans Aebinga van Humalda:
III 48
Meckema, Luts van (1584-1630); echtgenote van Douwe van Aylva sr.: IV 16
Meckema, Menno Houwerda van (Hauerda, Hauuerda, Hauwerda) († 1668);
majoor der infanterie in het Staatse leger: III 37, 39-41, 45, 48, 49, 51, 52,
54-56, 61, 62, V 74, 178, 277, 280, VI 79, 111, VII 14, 23, 122, 338, IX 13, 17,
27, 30, 32, 33
Meer, Van der, zie Meerman
Meerenholts: III 95
Meerman, Frans (Meermans, Van der Meer) (1590-1657); lid van de vroedschap
van Delft, gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal, gedeputeerde te
velde: IV 152, 197, 209, V 238, 239, 251-255, 261, VI 132, 146, VII 259
Megen, Meghen, zie Croy, Albert-François de
Meinderswijck, zie Gent, Barthold van
Meine, Marie de; echtgenote van Meynert Pieters Tissinck: IV 58, 65
Mein(n)erswijck, zie Gent, Barthold van
Meinsma, Meintzma, zie Meynsma
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Meinsma, Epeus (± 1621-1660); secretaris van Achtkarspelen: VII 80
Meinsma, Horatius (Mainsma, Meinsma, Meintzma); advocaat, volmacht
namens Franeker in de Staten van Friesland: III 39, 41, 45, 61, IV 51, V 65,
252, VI 43, 45, 54, 76, 77, 79, VII 25, 49, 67, 191, 342, 344
Meinsma; juffer: VII 106
Melagius; te Anhalt: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Melander, zie Eppelmann
Melcy, zie Meltzi; Mercy
Mellema, Sybe Piers (1604-1662); rentmeester, schepen van Leeuwarden: VII
358
Mellinga, Abraham Isbrandi († 1648); scholtus van het krijgsgerecht van
Friesland: III 28, 33-35, 37, 39, 40, 45, IV 61, 239, 245, V 107, 108, 122, 278,
288, 295, VI 53, 60, 70
Melo de Castro, Francisco, markies van Tor de Laguna (1597-1651); generaal
in het Spaanse leger, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden: 164, 67, 69,
70, 77-79, 84, II 41, 52, 78, V 120, 191
Meltzi, abt van (Melcy, Meltcy): V 213-215, VI 157, 165, 194
Mengerswijck, zie Gent, Barthold van
Menninga: zie Manninga
Mercader, Balthasar; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Merckx, Ryntje, zie Ecama
Mercy, Franz baron van (Melcy, Mery) (± 1590-1645); maarschalk in het Beierse
leger: III 79, 109, VI 129
Merode, zie Gent, Margaretha van
Merode, Anna van (Anne): III 181, 183, 185-188, IV 87
Merode, Francisca van: II 28, III 183, 185, 186, 188, IV 71, 87, 89, 92, 93, 226,
V 160, 164, 207, VI 77
Merode, Johan van, heer van half Rummen († 1666); majoor der cavalerie in
het Staatse leger, gouverneur van Ravestein: II 71, 77, III 72, 93,
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94, IV 89, 120, 121, V 79, 82, 216, 218
Merode, mademoiselle: II 30
Merode, Magdalena van (Madalena, Madaleintjen, Madeleine de Rummen,
M.M.D.R.); hofdame van Amalia van Solms: II 26, 77, 86
Merode, Willemine van (Willemijntjen Merod); hofdame van Elisabeth van de
Palts: II 28, 43, III 85, 95, 96, 164, 178, IV 87, 150, 163, V 156, 160, 164, 207,
212, 213, VI 147, 274, 282
Mery, zie Mercy
Mesilli; Frans edelman in dienst van Gaston van Bourbon, hertog van Orléans:
II 40
Mesmes, Claude de, graaf van Avaux (Avaulx, Avaux, D'Avau) (1595-1650);
gevolmachtigde van Frankrijk te Munster: I 95, 96, V 234, VII 210
Mesonneuf(ve), Mesonneuve, zie Perponcher
Meteren, zie Cuyck van Meteren
Meulen, Van der (Vandermeulen): I 5, III 126, IV 143, 149, 151, 185, 204
Meyden, Johan van der (± 1609-1677); lid van de vroedschap en burgemeester
van Rotterdam, lid van de Rekenkamer van Holland, lid van de Gecommitteerde
Raden van Holland, bewindhebber van de VOC: III 186, V 172, 173, 175
Meyer, Coenraad; lid van de Raad van State: VI 314
Meynerswijck, zie Gent, Barthold van
Michel; lakei: V 231, VII 204
Mierop, van (Myroop); lid van de Rekenkamer van Holland: III 75, 76
Mierop, Joachim van; ontvanger-generaal van Holland: III 75
Mierop, Otto van (Mirop); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 75
Mierseville: II 44
Mijle, Adriaan van der, heer van Bleskensgraaf (Blesjesgraaf, Van der Mijlen,
Vandermylen) (± 1604-1665); lid van de ridderschap van Holland, gouverneur
van Willemstad: IV 113, V 85, VI 284, VII 14, 17, 290
Milet, Estienne de (monsieur Milett); luitenant in het Staatse leger: IV 162, 165,
212
Miloslavskij, Ilja Danilovic: V 179
Mindergetal: I 52, 53, 97, III 35, 38, 40, 41, 58, 62, IV 31, 33, 37, 38, 40, 42,
43, 50, 52, 54-56, 237, 239-242, V 35, 58, 63-65, 75, 76, 97, 98, 105, 120, 122,
126-129, 239, 254, 296, VI 31, 49, 54, 62, 63, 71, 75, VII 50, 51, 53, 55, 59,
60, 70, 71, 74, 75, 82, 103, 153-156, 158, 173, 340
Minne Hillebrands; secretaris van Wonseradeel: V 119
Mirop, zie Mierop
Moedersbach, zie Mudersbach
Mol, Hanso (Moll); burgemeester van Sneek en volmacht namens Sneek in de
Staten van Friesland: III 20, IV 31, 249, V 313, VI 338, VII 19
Mol, zie ook Moll
Molandyn; officier in het Franse leger: II 37
Moll, Christiaen (Mol) († na 1661); raad van keurvorst Frederik Willem van
Brandenburg, resident, envoyé van Brandenburg in de Republiek: V 82, VI
149, 236
Moll, Petrus (Mol) (1596-1669); hoogleraar in het Grieks te Franeker: V 65
Moll, zie ook Mol
Mom van Swartstein, Bernard; ritmeester in het Staatse leger: II 79
Momba, zie Barton
Mommercenir; kolonel der cavalerie in het Franse leger: II 52
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Monchy, Charles de, markies van Hocguincourt (1599-1658); kolonel in het
Franse leger: II 37
Moncron (Monckron); kolonel in het Spaanse leger: III 164
Mondevy: IV 89
Mondragon, Cristobal de; kolonel der cavalerie in het Franse leger: II 52
Monsieur, zie Bourbon, Gaston van
Monsma, Ecce; burgemeester van Dokkum: V 253
Monstreul, zie Montreuil
Montagu, Walter (Montegu) (1603-1677); attaché van Engeland in Frankrijk,
abt van Saint-Martin: I 94
Montbas, Jean Barton de Bret markies van (De Bredt, Momba) (1623-1696);
majoor der cavalerie in het Staatse leger: V 310, VI 311
Montmorency, Charlotte Marguerite de (1594-1650); echtgenote van Henri II
van Bourbon: IV 106, VI 273
Montresor, zie Bourdeille
Montreuil, Jean de (Monstreul) (1613-1651); Frans diplomaat: III 96
Montroos, zie Graham
More; page: V 237
Morgan; kapitein in het Staatse leger: VII 121
Moriac, zie Tailleter
Moritz, zie Crato, Eleonora Mauritia van
Mornau: VII 290, 299, 307, 310, 311
Morray, zie Murray
Mortaigne, Johan Bertram de (Mortagne) († na 1689); hofmeester der
Staten-Generaal: IV 242, V 165
Mothe-Houdancourt, Philippe de la, hertog van Cardone (La Motte) (1605-1657);
maarschalk in het Franse leger: II 52
Moudersbach, zie Mudersbach
Moulert, zie Mulert
Mouray Cortereal, Manuel de la, markies van Castel Rodrigo (Castelrodrigo)
(† 1652); landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden: III 97, IV 106, 188,
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196, V 191, 195, 207, 216
Mourtzen: VII 231
Mudersbach, Frederick (Moedersbach, Moudersbach); beheerder en pachter
van Spiegelberg: VII 149, 150, 152, 157, 159, 160, 253
Mulert, Dirk (Moulert); kolonel der cavalerie in het Franse leger: IV 131, VI 133,
287
Murray, Jean (Morray) (* ± 1628); page van Willem Frederik: VI 110
Musch; geslacht: III 71
Musch, Cornelis (Muss) (1592/1593-1650); griffier der Staten-Generaal: I 43,
44, 91, 92, 93, 95, 96, 119, II 90, 98, 102, III 71, 80, IV 87, 91, 94, 107, 110,
112, 152, 171, 191, 192, 228, V 146, 147, 161, 162, 166, 172, 179, 231, VI 55,
130-132, 145, 243, 244, 249, 251, 252, 286, 289-291, 296, 305, 314, 316,
322-324, VII 207, 210, 231, 235, 236, 298
Myroop, zie Mierop, van
Nangy, zie Brichanteau
Nassau, Adolf graaf van (oom van prins Willem) (1540-1568): IV 191
Nassau, Albertina Agnes prinses van Oranje- (Albertine, madamoisel d'Orange,
tweede dochter, 2de vrau, A.M., Lessal) (1634-1696): passim
Nassau, Catharina Belgica prinses van Oranje- (vrau, gravin, van Hanau)
(1578-1648); weduwe van Philipp Ludwig II van Hanau, regentes van het
graafschap: II 93, III 181, 182, 187, IV 91-93, 112, 199, 219, 229, V 80, 92,
160
Nassau, Elisabeth prinses van Oranje- (1577-1642); echtgenote van Henri de
la Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon: VI 298
Nassau, Emilia prinses van Oranje-(1569-1629); echtgenote van Emanuel van
Crato, prins van Portugal: VI 298
Nassau, Engelbert I graaf van (± 1370-1442): VI 223
Nassau, Frederik van, heer van Zuijlenstein (heer van Sulestein, Zulestein) (†
1672); luitenant-kolonel in het Staatse leger: II 26, 53, 68, 85, III 82, 96, 107,
110, 162, 181, 205, IV 92, 106, 143, 195, V 235, VI 99, 311, VII 295
Nassau, gravin van (gravin X van Nassau): IV 150
Nassau, gravin van, zie 1) Erbach, Christine van; 2) Ligne, Ernestina Yolanda
van
Nassau, Hendrik graaf van (oom van prins Willem) (1550-1574): IV 191
Nassau, Henriette Catharina prinses van Oranje- (Henriette) (1637-1708): I
44, III 69, 72, 81, 82, 182, 185, IV 58, 86, 91-93, 110, 164, 169, 174, 181, 200,
217, 233, 236, V 76, 80, 84, 130, 139, 151, 167, VI 131, 159, 161, 188, 204,
206, 211, 225, 235, 257, 263, 264, 266, 272, 285, 299, 307, 308, 310, 327,
333, VII 205, 207-209, 225, 229, 231, 234, 252, 258, 288, 290, 291, 296, 305,
313, 322, X 0, XI 0, XII 2
Nassau, Justinus van (1559-1631); gouverneur van Breda: II 30
Nassau, Lodewijk graaf van (oom van prins Willem) (1538-1574): IV 191, VI
112, VII 85
Nassau, Lodewijk van, heer van Beverweert (heer van Beversweert, Beverweert)
(± 1602-1665); generaal-majoor in het Staatse leger; gouverneur van Bergen
op Zoom: I 63, 70, 76, 80, 84, 86, 95, 114, II 29, 42, 51, 76, 78, 84, 85, III 82,
88, 95, 109, 115, 116, 139-141, 145, 153, 155, 179, IV 69, 84, 93, 108, 113,
126, 143, 158, 164, 168, 170, 172, 173, 198, V 139, 151, 163, 176, 186, VI
128, 161, 174, 175, 210, 211, 215, 224, 231, 263, VII 240, 242, 253, 294, 298,
322
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Nassau, Louise Henriette prinses van Oranje- (1627-1667) (auste madamoisel,
Haer Hoocheit, Les, Less, Lessjen, lieve dame, Louise, madamoiselle d'Orange,
mijn mattresse, Sel, Sell, Selletjen, soetert, soutert, cuhrvorstin, courvorstin,
L., L.M., M.O.N.D., O.dM., O. de M.); echtgenote van Frederik Willem keurvorst
van Brandenburg: passim
Nassau, Maria prinses van Oranje- (Mari, Marijcken, Marike, Mariquen)
(1642-1688): I 44, III 69, 72, 82, 182, 185, IV 91, 92, 110, 169, 181, 200, 217,
233, 236, V 76, 84, 130, 139, 151, VI 131, 159, 161, 188, 206, 211, 225, 235,
257, 263, 264, 272, 285, 293, 299, 307, 310, 327, VII 207-209, 225, 229, 231,
234, 252, 258, 288, 290, 291, 296, 305, 313, 322, X 0, XI 0, XII 2
Nassau, Oranje-, zie Frederik Hendrik; Maurits; Willem I en II
Nassau, Philips Willem graaf van, prins van Oranje (prins Philips Wilhelm)
(1554-1618): V 85, 179, VI 320, VII 239, 241
Nassau, Willem Adriaan van, heer van Odijk (joncker Willem) (± 1632-1705):
I 76, IV 156, V 130, VII 294
Nassau, Willem van (± 1601-1627); luitenant-admiraal van Holland: VI 210,
263
Nassau-Dietz, zie Ernst-Casimir; Hendrik Casimir; Willem Frederik
Nassau-Dillenburg, Georg Ludwig graaf van (vedder Jurgen) (1618-1656): I
77, X 248
Nassau-Dillenburg, Ludwig Heinrich graaf van (graf van Dillemburch, mijn neef,
vetter, van Dillemburch) (1594-1662); generaal in het keizerlijke leger: III 25,
45, 190, 191, 192
Nassau-Hadamar, Johann Ludwig graaf van (graf Hans, Ludtwich, Ludwich,
mijn oom) (1590-1653); gevolmachtigde van de keizer te Munster: IV 71, 82,
114, 238, VII 78, 96, 97
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Nassau, Katzenelnbogen en Dietz, Jan VI de Oude graaf van (graaf Jan)
(1536-1606): V 239, IX 32
Nassau-Siegen, Adolf graaf van (1586-1608); ritmeester in het Staatse leger:
III 52, VI 274
Nassau-Siegen, Elisabeth Charlotte gravin van (1626-1694); echtgenote van
Georg Friedrich van Waldeck: V 215
Nassau-Siegen, Ernestina Charlotte gravin van (freulen van Nassau)
(1623-1668): V 189, 193, 215, 216, VI 314
Nassau-Siegen, Georg Friedrich graaf van (graf Fritz) (1606-1674); kolonel
der cavalerie in het Staatse leger: I 5, 79, II 29, 31, 71, III 97, 99, 138, 178, IV
108, 134, 159, 164, 170, 193, 195, V 132, 148, 171, 172, 176, VI 151, 160,
196, 258, 261, 265, 271
Nassau-Siegen, Heinrich graaf van (graf Hendrick, Hendryck, cousin, vetter
Hendrick, H.G.) (1611-1652); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse
leger, gouverneur van Hulst: I 0, 75, 77, 87, 92, 95, II 25-27, 29, 31, 53, 55,
61, 68, 73, 77, 78, 80, 85, 87, 98, III 77, 79, 81, 83, 84, 86, 94, 95, 99, 110,
113, 121, 122, 138, 149, 165, 182, IV 69, 111, 113, 115, 121, 123, 124, 127,
129, 130, 140, 143-145, 151, 155, 157, 233, 236, V 79, 81, 83, 84, 86, 132,
137, 140, 142, 152, 186, 231, 232, VI 59, 131, 135, 136, 138, 150, 152, 170,
171, 243, 264-266, 288, 294, 308, VII 203, IX 34, 35
Nassau-Siegen, Jan VII graaf van (graaf Jan) (1561-1623): VI 131, 263
Nassau-Siegen, Jan VIII de Jongste graaf van (graaf Jan) (1583-1638);
veldmaarschalk in het keizerlijke leger: V 196, 207
Nassau-Siegen, Johann Franz Desideratus graaf van (1627-1699): V 207, 214
Nassau-Siegen, Johan Maurits de Braziliaan graaf van (graf Maurits, Mauritz,
Moritz, M.G.) (1604-1679); gouverneur van Brazilië, luitenant-generaal der
cavalerie in het Staatse leger, commandant van Wezel, stadhouder van Kleef,
Mark en Ravensberg: I 79, 96, II 73-76, 78-80, 83, 85-89, 97, 99, 100, 106, III
72, 73, 81, 82, 86, 94, 97, 100, 111, 113, 115, 121, 122, 141, 158, 176, 182,
IV 71, 82, 91-93, 105, 108, 112-114, 123, 124, 139, 144, 169, 170, 219, 233,
248, V 76, 79, 131, 132, 140, 142, 145, 146, 149, 151, 155, 160, 171, 173,
179, 186, 210, 218, 233, 234, 238, 253, 322, VI 122, 163, 180, 183, 189,
192-194, 205, 218, 227, 243, VII 202, 230, IX 17, 31, 35
Nassau-Siegen, Maria Magdalena gravin van (1622-1647); weduwe van Philipp
Theodor van Waldeck: II 63, V 79, 80, 156, 185, 194, 196, 207-216, 235
Nassau-Siegen, Sofia Margaretha gravin van (Grietje, Grietjen, Gritje, freulen
Margriet, freule van Nassau) (1610-1665): IV 72, 130, 143, 151, V 154, 231,
VII 203, 260
Nassau-Siegen, Wilhelm graaf van (graf Wilhelm) (1592-1642); veldmaarschalk
in het Staatse leger, gouverneur van Sluis: IV 144, V 230
Nassau-Weilburg, Ernst Casimir graaf van (graf van Nassau-Sarbruck)
(1607-1655); kolonel der infanterie in het Staatse leger: IV 132
Nassau; geslacht (die van Nassau, huys en stamme van Nassau, Nassauw,
ons huys, Sijn Hoocheits Huys): I 72, 96, II 26, 74, 87, 88, III 37, 179, 183, IV
49, 82, 91, 114, 156, 161, 192, 203, 212, 217-222, 225, 227, 228, 233, 236,
246, 248, 249, V 31, 32, 66, 76, 82, 83, 108, 112, 113, 124, 125, 127, 138,
179, 186, 318, VI 73, 82, 83, 131, 132, 140, 150, 158, 161, 165, 168, 184, 187,
190, 195, 201, 202, 218, 219, 223, 230, 232, 233, 239, 247, 250, 268, 272,
276, 301, 307, 311, 316, 328, VII 77, 95, 102, 202, 206, 211, 234, 254, 318,
IX 10, 16, 32
Nauta, vrau, zie Aysma, Lolck van
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Nauta, Gajus († 1645); lid van het Hof van Friesland: I 12, II 96, 108, 109, III
24, 32, 38, 43, 50, 53, IV 35, V 28, VI 93
Nauta, Johannes († 1658): VII 173
Navander, Jacob (Vaenander) (1606-1661); lid van de vroedschap en
burgemeester van Rotterdam, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland:
VII 259
Nederhorst, zie Reede, Godard van
Nelson (Neltzon); juffer: III 125
Nelson, Eduard (Nelzon); Engels kapitein in het Staatse leger: III 67
Nero, Claudius Drusus Germanicus Caesar (37-68); Romeins keizer [54-68]:
III 38
Nevers, Anne van († 1684); echtgenote van Eduard van de Palts: III 75
Nevers, Marie-Louise van (1611-1667); tweede echtgenote van Wladyslaw VII
van Polen: III 75, 187, 188, IV 85, VI 136
Nicolai: IX 19
Niepoort, zie Nieupoort
Nieuburch, zie 1) Wittelsbach, Wolfgang Wilhelm van; 2) Egmond, Thomas
van
Nieupoort, Willem (Niepoort) (1607-1678); rentmeester-generaal der domeinen
in Noord-Holland, secretaris van de Rekenkamer van Holland: III 75, 76, 79,
VI 326
Nieuwenaer, juffer: III 181
Nijeveen (Nieveen, Niveen); Gronings regent: VII 27, 127
Nijs, juffer: VI 26, 32, 39
Nijs, Anna; echtgenote van Simon Simonides: V 54
Nijs, Catharina: V 54
Nijs, Johannes († 1649); lid van het Hof van Fries-
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land, curator van de Academie te Franeker: I 0, 6, 12, II 96, 108-111, III 10,
16, 28-30, 50, 53-55, 65, 125, 126, 135, IV 29, 39, 66, 239, 240, 244, 246, 248,
251, V 32, 37, 38, 49, 51, 52, 54, 56, 62, 65, 94, 99, 103, 107, 125, 130, 252,
286, 297, 302-304, 306, 307, 309, 315-317, 319-321, VI 12, 14, 34, 45, 97,
105, 112, 116, 121, 337, 342, 345, VII 15, 18, 28, 53, 72, 74, 75, 78, 81, 84,
95, 104, 131, 181, 192, 344
Nijs, Petrus (1617-1660); lid van het Hof van Friesland: II 108, III 16, 19, 28-30,
34, 53, 59, IV 29, 244, 263, V 26, 32, 49, 51, 54, 56, VI 26, 32, 45, 342, 345,
VII 28, 53, 72, 74, 75, 78, 84, 104, 106, 108, 109, 121-123, 125, 131, 152, 158,
177, 181-183, 189, 192, 338, 340-342, 344, 352, 359, IX 13, 14, 27, 30, 33
Nijssen, Nijssens, zie Nisse, Van der
Nijsten, Johannes à; assessor van het krijgsgerecht van Friesland: V 278, VI
93, VII 102
Nisener, Johannes; predikant te Hallum: III 45, 48, 49
Nisse, Gerard van der (1602-1669) (Nijssen, Nijssens); lid van de vroedschap
en burgemeester van Goes, gedeputeerde van Zeeland ter Staten-Generaal,
gedeputeerde te velde: IV 151, 157
Niveen, zie Nijeveen
Nogaret de la Valette, Bernard de, hertog van Epernon (D'Espernon, Lavalett,
Lavalette) (1592-1662); gouverneur van Bourgondië: II 33, 63-65
Nogaret de Foix, Louis Charles Gaston de, hertog van Candalle (Candael)
(1627-1658); officier in het Franse leger: IV 127
Noirmont, zie Galla de Salamanca
Noirmoutier; officier in het Franse leger: IV 130
Noor(d)twijck, zie Does, Wigbold van der
Noot, Carel van der, heer van Hoogwoud en Aartswoud († 1614); gouverneur
van Oostende en Sluis: II 44
Noot, Genoveva Maria van der (± 1600-± 1675); echtgenote van Philip Jacob
van den Boetzelaer: III 182, IV 92, 213, V 164, VI 293
Noot, Lamoraal van der, heer van Risoires (Risoir, Rysoir) († 1644); kolonel
der cavalerie in het Staatse leger: I 71, 80, II 71-73, 80, 82, 90, 92, 93
Norman; Duinkerker kaper: II 32
Noté, Samuel; kwartiermeester-generaal der cavalerie in het Staatse leger: II
39, 40
Nuyburch, zie Egmond, Thomas van
Nyvien: IV 145
Obbe Jansen: VI 105
Obdam, zie Wassenaar, Jacob van
Obdam, vrau, zie Renesse, Agnes van
Oberheim, Christoffel Carell van: II 47
Ockinga, Van (Ockema): V 38, 74, 78, 252, 253, 313, VI 13, 110, 111, 113,
114, 116, 118, 337, 338, VII 19, 23, 40, 72, 78, 110, 124, 125, 353, IX 32
Ockinga, Hero van († 1682); gerechtsscholtus (Friesland), lid van het Hof van
Friesland: II 108, III 15, 33-36, 50, IV 14, 17, 27, 61, 245, 250, V 63, 78, 283,
288, 303, 306-308, VI 20, 22, 37, 38, 42, 48, 56, 57, 76-78, 91, 94-96, 100,
101, 105, 115, 282, 332, 336, VII 20, 24-26, 79, 102, 161, 185, 189, 339, 341,
342, IX 16, 22, 23
Ockinga, Jarich van: VI 105
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Ockinga, Lodewijck van († 1673); kapitein der infanterie in het Staatse leger,
volmacht namens Wonseradeel in de Staten van Friesland: IV 54, 59, 61, V
78, VI 41, 103, VII 47, 161, 188, 343, 350, 351, 354
Ockinga, vrau, zie Burmania, Magdalena Sybrants van
Odorp, zie Hogendorp
Oedsonius, Feicke Oedses (predikant Feicke, Feycke-oom) († 1670); predikant
te Leeuwarden: II 13, V 120, VI 86
Oenema, Van (Oenma, Onema); geslacht: V 110
Oenema, Amelius van (1601-1647); grietman van Schoterland en volmacht
namens Schoterland in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland: I 56, 96, II 88, III 126, 137, 138, 182, 188-191, 193, 196,
IV 7, 8, 10, 12, 15, 24, 32, 35, 39, 41, 51, 53, 54, 56, 58, 61, 237, 243, 244,
246, V 34, 36, 38, 47, 52, 62, 109, VI 72, VII 104, 159
Oenema, Catharina van (± 1629-1679); echtgenote van Ernst van Haren: VI
103, VII 154, 187, 351
Oenema, Jacques van († 1646); kolonel der infanterie in het Staatse leger,
grietman van Ooststellingwerf en volmacht namens Ooststellingwerf in de
Staten van Friesland: II 29, III 39, 41, 51, 54, 83, 123, 125, 126, 135, 136, 182,
189-191, 195, 196, IV 7, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 37, 43, 250, V 29,
47, 104, 106, 110, 251
Oenema, Tiberius van († 1640); grietman van Utingeradeel en volmacht namens
Utingeradeel in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: IV 251, V 124
Oenia, zie Unia
Oenma, zie Oenema
Oetgens van Waveren, Anthony (Oetjens, Oetjes, Oetyens, Waeveren)
(1585-1658); lid van de vroedschap en burgemeester van Amsterdam,
gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal, gezant: IV 72, V 207, VI 80,
299, 303, 312, VII 83, 236, 254, 258
Oetjens, Oetjes, zie Grettinga; Oetgens
Oetses, Reinerdt, zie Grettinga
Oetyens, zie Oetgens
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Ogele, zie Ogle
Oginsky, Joannes; Pools student te Franeker: I 3, 5
Oginsky, Symon Carolus (Oghinski, Ogynsky, Oorsintsky); Pools student te
Franeker: I 3, 5, III 40, IV 34, 57
Ogle, Utricia (juffer Ogele) († 1674); hofdame van Maria Stuart: II 90
Oldenbarnevelt, Johan van (Barnevelt, Bernevelt) (1547-1619); landsadvocaat
van Holland: II 97, IV 113, 114, 124, V 155, 309, VI 132, 139, 147, 149, 150,
158, 271, 283, VII 315, 319
Oldenburg, Anton Günther graaf van (Oldenburch) (1583-1667): IV 114, V 297
Oldenburg, August Philipp van, hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck
(1612-1675); ritmeester in het Staatse leger: I 68, II 71
Oldenburg, Christiaan van, kroonprins van Denemarken en Noorwegen
(1603-1647): III 7
Oldenburg, Christiaan graaf van, prins van Denemarken (vorst Christiaen): VII
205
Oldenburg, Frederik graaf van, prins van Denemarken: V 147
Oldenburg, Leonora Christina van (ambassadrisse van Dennemarcken)
(1621-1698); echtgenote van Corfitz Ulfeldt: IV 200, 209, V 177, VII 240
Oldenburg, Margarethe van, hertogin van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg
(1583-1658); tweede echtgenote van Johann VII van Nassau-Siegen: IV 91,
92
Oldenburg, graven van: V 147
Olders, ‘Mijn’, zie Brunswijk-Wolfenbüttel, Sophie Hedwig, en Ernst Casimir
van Nassau-Dietz
Oltegraf, zie Aldegrever
Ommelanden, Staten van de: IX 86
Onema, zie Oenema
Oorsintsky, zie Oginsky
Oosteim, zie Ostheim
Oosterse, zie Oosterzee
Oostervelt, Jan Melchior (± 1583-1667); waardijn van 's lands munt (Friesland),
zilversmid, schepen van Leeuwarden: V 295, 321, 331, VI 17, VII 352
Oosterzee, Epeus (Oosterse, Oosterze); lid van de vroedschap en volmacht
namens Sloten in de Staten van Friesland: III 29, 32, 40, 55, IV 24, 25, 29, 30,
43, 55, 57, 201, 238, 241, V 52, 53, 56, 58, 59, 62, 65, 68, 76, 277-279, 282,
VI 45-48, 63, 131, 218, 227, 249, VII 44, 46, 54, 55, 59, 121, 129, 174, 184-186,
191, 192, 337-339, 350, 352
Oostheim, Oosteim, zie Ostheim
Oost-Friesland, Stenden van: V 297
Opdam, zie Wassenaar, Jacob van
Opperhuys, zie Solms-Braunfels, Amalia van
Orange, zie Nassau, Albertina Agnes van OranjeOranje-Nassau, zie Nassau
Orion, juffer: VI 18, 84
Orléans, Anne Marie Louise van, prinses van Dombes (d'Orléans, Vranckrijk)
(1627-1693): I 94, IV 105
Orléans, zie ook Bourbon
Ornane: III 95
Oseros, François d', heer van Hautmets (Homay) († 1643); majoor der cavalerie
in het Staatse leger: I 68
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Osinga, Sijds van; grietman van Doniawerstal en volmacht namens Doniawerstal
in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland: II
13, 88, III 40, 47, 50, IV 12, 40, 58, 59, 238, V 78, 93, 103, 104, 105, 107, 238,
286, 295, VII 56, 157
Osinga, Sybrand van († 1623); grietman van Wonseradeel: V 78
Osmaal, juffer, zie Hertoghe
Ostheim, Bartolt van (Oosteim, Oostheim) (1607-1654); kapitein der infanterie
in het Staatse leger, hofmeester van de stadhouder van Friesland: II 43, III 29,
34, 178, IV 35, 44, 55, 57, V 69, 283, 305, 319, VI 59, IX 32
Ostheim, Jel (Jel Oosteim): IV 35
Ostheim, juffer (Oostheim): IX 30
Ouma, zie Uma
Ounia, zie Unia
Ouseel, Pieter, heer van Berendrecht: VI 261, 263, 264, 273, 286, 294, 296,
302-304, 309, 316, VII 236, 293, 294, 296, 299-301
Overijssel, Staten van: V 151
Oxenstierna, Axel Gustafsson baron (Oxenstern) (1583-1654); rijkskanselier
van Zweden: III 39, 122, 194, IV 91, V 49
Oxenstierna, Johan Axelsson graaf (1611-1657); rijksraad van Zweden: III 111,
122, IV 9
Oxfort, zie Vere
Padestecher (Padenstecher, Paedestecher); kanselier van de graaf van
Bentheim: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Paemer, juffer: VI 234
Paffenrode, Ida Catharina of Ymck (Paffenroy, Pafferaet) († 1674): V 47, VI
39, VII 28
Paffenrode, Rudolph van; lid van de Admiraliteit van Rotterdam: VII 51, 70
Paffenrode, Schelte van (Paffenroodt, Paffenroy) († 1648): III 64, IV 238, V
107, VI 85
Paffenrode, Ymck van (juffer Paffenroy, Pafferaet, vrau Steerenzeel); echtgenote
van Sjuck Aebinga van Humalda genaamd Sternsee: V 47, VII 28
Paffenrode: VI 39
Pagestecher, Alexander Gisbert († 1681); resident van de keurvorst van
Brandenburg aan het hof van
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de hertog van Neuburg te Düsseldorf: VI 130
Pallandt, Adolf Werner van, baanderheer van Baer en Lathum (Palant) († 1656);
lid van de ridderschap van Overijssel: V 191
Pallandt, Floris II van, graaf van Culemborg (graf van Culemburch) (1578-1639);
gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal: V 207
Pal(l)otti, zie Pollotti
Pals, cuhrvorst, zie Wittelsbach, Karl Ludwig van
Pancras, Gerbrand Claesz (Branckert of Pankras) (1591-1649); lid van de
vroedschap en burgemeester van Amsterdam: II 42, VI 80, VII 83
Pardo, Francisco de; commissaris-generaal in het Spaanse leger: I 86
Patimo: VI 281
Pau, zie Pauw
Paul; ingenieur: III 156, V 99
Paul; vaandrig in het Staatse leger: IV 50
Paulus III (1468-1549); paus [1534-1549]: V 117
Paulus: VII 104
Paulus Jansen, zie Innema
Pauw; geslacht: I 96, II 102, VI 56, VII 103, 311
Pauw, Adriaan, heer van Heemstede (Pau) (1585-1653); raadpensionaris van
Holland, raad en rekenmeester der domeinen van Holland, gevolmachtigde
van de Republiek te Munster: I 96, II 98, 102, III 76, 186, IV 50, 133, 134, V
69, 83, 88, 94, 112, 117, 120-123, 159, 163, 169, 171, 176, 181, 259, VI 16,
56, 59, 60, 66, 77, 129, 131, 227, 228, 271, 292, 315, 332, 333, VII 103, 202,
236, 254, 258, 289, 293, 295, 311, 338
Pauw, Reynier (olden Pau) (1564-1636); lid van de vroedschap en burgemeester
van Amsterdam: VI 56, 283
Peculheiring, zie Pekelharing
Pedro: I 86
Peeckema, Cyprianus; volmacht namens Doniawerstal in de Staten van
Friesland: IX 15
Pegneranda, zie Bracamont y Gusman
Pekelharing (Peculheiring): V 236
Pell, John (± 1610-1685); hoogleraar in de wiskunde aan de Illustre School te
Breda: IV 159
Pelnitz, zie Pöllnitz
Pembroeck, zie Herbert, Philip
Peñeranda, zie Bracamont y Gusman
Percheval, Pieter de (Perceval, Perseval); kwartiermeester-generaal in het
Staatse leger: II 35, 40, 53, 63-65, III 93, 94
Perlips; hofdame van Amalia van Solms: V 311
Peronneau (Peronnau): V 79
Perponcher, Ferdinand ridder de, graaf van Sedlnitsky (Sidnitsky) (1610-1684):
V 283
Perponcher, Isaäc ridder de, heer van Maisonneuve (Mesonneuf, Mesonneufve,
Mesonneuve) (1571-1656); Frans kolonel der infanterie in het Staatse leger: I
75, II 29, 53, 55, 56, 58, 63
Perseval, zie Percheval
Pet(t)ertille, Hidde (Piter, Pitertilla); compagnieschrijver: V 75, 76, 78, 119
Phijck(e), zie Haren, Sophie van
Phijcken, zie Brederode, Sofia Theodora van

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

Philemon, Johannes; hoogleraar in de geschiedenis aan de Illustre School te
Breda: IV 159
Philips, prins: VI 306; zie ook Wittelsbach, Philipp van
Philips (Wilhelm), prins, zie Nassau, Philips Willem van OranjePiccolomini, Ottavio vorst van, hertog van Amalfi (Picolomini) (1599-1656);
generaal in het keizerlijke leger, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden: I
64, III 94, 96, 99, IV 121, 124, 126, 131, 141, 161, 163, VII 208
Pichel(a)er, Pichler, zie Püchler
Picolomini († 1644): II 89
Piebe Oetses (Pybe): VII 358
Pier Oepkes (Pier Upkes); apotheker: III 13, 15, IV 244
Pieter Greolts (Greolds, Greols, Greolt, Greoltz); volmacht namens IJlst in de
Staten van Friesland: III 29, 31, V 51, 52, 59, 70, 105, 310
Pigneranda, zie Bracamont y Gusman
Pijck(e), zie Haren, Sophie van
Pipenpoy, Sophia Anna van; echtgenote van Wijtze van Cammingha: V 27, VII
123, 124
Pieter Annes (Anniss) († 1669); boer te Cornjum: I 117
Pieter († 1645); ingenieur: III 156
Pit(t)ertilla, zie Pet(t)ertille
Pitman: VI 281
Place, François de la, burggraaf van Machault (Manchau, Manchaux,
Manschau); Frans kolonel der cavalerie in het Staatse leger: I 75, 77, 78, II 28,
29, 43, 68, 72, 74, 76, 77, 87, III 82, 94, 99, 100, 138, 143, 164, 167, 185, IV
90, 148, 155, 156, 159, 181, V 52, 92, 143, 144, VI 166, 174, 180, IX 35
Plassburch; vaandrig in het Staatse leger: V 264
Plato (428/427-348/347 v.C.); Grieks wijsgeer: V 122
Plecker, Wibrand Davids; burgemeester van Sneek: IV 61, 247, 248
Plessis, Armand Jean kardinaal du, hertog van Richelieu (cardinal Richelieus)
(1585-1642); eerste minister van Frankrijk: III 39, VI 271, VII 151
Plessis, Louis du, heer van Douchant (Dechand, Dechands, Dechandts,
Dechans, Dechants, Deschand, Deschands, Deschantz, Deshans, Dochands,
Douchand, Douchands, Douchant, Douchants); Frans kolonel der infanterie in
het Staatse

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

810
leger: II 29, 31, 43, 48, 56, 58, 63, 64, 70, 74, 79, 85, 87, 89, III 72, 81, 82, 96,
121, 122, 149, 153, 159, 180, 187, IV 69, 71, 83, 87, 111, 118, 164, 165, 186,
189, 197, V 142, 157, 163, 170, 211, VI 137, 141, 151, 186, 268, 281, 310
Plessis-Prallyn, zie Choiseul
Pleuren; commandant van Geldern: V 80, 232, 235
Ploos van Amstel, Adriaan, heer van Oudegein en Tienhoven (Plois, Ploos,
Ploys) (1585-1639); gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal: II 25, 102,
V 170, 207
Ploos van Amstel, Gerard, heer van Oudegein (1617-1695); kapitein in het
Staatse leger: II 67
Ploos van Amstel, Willem (1608-1668); lid van het Hof van Utrecht: IV 69
Plumioen, Folckert Jansen († 1654); geweldigeprovoost: III 21, VI 15, 99, VII
49, 62
Podelits, vrau van, zie Brederode, Helena van
Poelgeest: VI 269
Pöllnitz, Gerard Bernard vrijheer van (Pelnitz, Polnitz) (1617-1676); Duits
ritmeester in het Staatse leger: II 35, 77, III 161, IV 140, 141
Pointz; generaal: VI 121, 122
Polanen, Johanna van (1392-1445): VI 223
Polen, zie 1) Jan II Casimir; 2) Wladyslaw VII
Polen, koningin van, zie Nevers, Marie Louise van
Polen, Staten van: VI 136
Pollotti, Alphonse (Alphonso Pallotti, Palotti, Polotti) († 1660); kolonel in het
Staatse leger, commandant van fort Sint-Anna: III 77, 205, VI 184
Polman: VI 80, 83, VII 79, 315
Polman, Johan; luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger: VI 266
Polnitz, zie Pöllnitz
Polotti, zie Pollotti
Polyander van Kerckhoven, Johannes, heer van Heenvliet (1594-1660);
opperhoutvester van Holland: I 94, II 25, 28, 31, 64, 83, IV 92, 158, 160, 168,
171, VI 322, IX 35
Pommeren, hertogin van, zie Brunswijk-Wolfenbüttel, Sofia Hedwig van
Pompei, Lelio graaf (Pompeo); majoor der cavalerie in het Staatse leger: III
124, IV 183, V 33, 70, 77-79
Popma, Aesge van (Poppema); burgemeester van IJlst en volmacht namens
IJlst in de Staten van Friesland: III 49, 55, 61, IV 62, V 53, 55, 58, 70, 126, 310,
VI 38-40, 42, VII 28, 41, 157
Popma, juffer († 1646): IV 25
Popma, Sybolt van († 1666); sergeant-majoor der infanterie in het Staatse
leger: II 52, III 49, 61, IV 195, V 53, VI 38, VII 79
Porte, Charles de la, hertog van Meilleraye (L'Amelleray, L'Ameillerai,
L'Ameilleray, L'Ameillerei, Lameillerai, Lameilleray) (1602-1664); maarschalk
in het Franse leger: II 29-34, 37-39, 44, 48, IV 126
Portières; gouverneur van Venlo: IV 183, 188
Portugal, zie Crato
Portugal, zie ook Johan IV
Portugal, prinses van, zie Hanau-Münzenberg, Johanna van
Potier, Louis, markies van Gesvres (marquis de Chevre) (1610-1643); Frans
officier in het Staatse leger: I 80
Potier, Louis, graaf van Gesvres (Chevre) († 1670); kolonel in het Franse leger:
II 37
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Potlits, vrau van, zie Brederode, Helena van
Potlitz, zie Gans van Potlitz
Potter, Michael († 1648); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger:
I 97, III 49, 51, 70, 121, 126, 138, 158, IV 35, 239, 246, 247, V 111, 120, 125,
260, 266, 282, 332, VI 9, 16-18, 21, 31
Potter, Sjoerd Sjoerds († 1673); lid van de vroedschap van Dokkum en volmacht
namens Dokkum in de Staten van Friesland: VI 40, VII 75
Prada y Muxica, Andréo de; Spaans gouverneur van Sas van Gent: I 80, II 66
Pressy-Prallin, zie Choiseul
Princess-Royal, zie Stuart, Maria van
Priscus, Elvidius: IV 270, V 348
Pruisen, Stenden van: V 145, VI 324
Püchler, Eustatius (Pichelaer, Picheler, Pichler); Duits kolonel der infanterie in
het Staatse leger: I 80, 83, II 29, 49, 50, 54, 55, 58, 62, III 140, 149, 150, 153,
162, 163, IV 141, 195, 196, VI 161
Purmer(landt), heer van, zie Cock
Py-moy, zie Haren, Sophie van
Pybe; dienaar van Willem Frederik: V 161
Pydgion: II 29
Pye-moy, zie Haren, Sophie van
Pygneranda, zie Bracamont y Gusman
Pymoy, Py-moy, zie Haren, Sophie van
Pynjeranda, zie Bracamont y Gusman
Queva, Del; commissaris-generaal in het Spaanse leger: I 86
Raad van State: I 1, 3, 16, 43, 88, 92, 96, II 42, 71, 72, 97, III 32, 53, 71, 181,
187, IV 49, 50, 54-57, 72, 85, 87, 93, 201, 210, 211, 229, V 60, 61, 82, 132,
140, 141, 147, 167, 208, 296, VI 21, 31, 56, 58, 64, 65, 71, 74, 75, 128-131,
135, 137, 141, 142, 144, 146, 150, 229, 231, 232, 234-236, 242-246, 248, 250,
253-257, 260, 261, 263-266, 268, 271, 286, 287, 289-297, 302, 304, 306, 308,
310, 314, 319, 320, VII 41, 43, 49, 72, 74, 232, 235, 255-257, 260, 290-293,
295-301, 306, 313, 322, 324, IX 36
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Rabodus Pieters (Rabodus Piter): VI 85
Radziwill, Boguslaw prins, hertog van Bierze en Dubinsky (Radgevil, Radzeviel,
Radzevyl, Radzewiel, Raggevyl, Ragzevil): I 87, III 123, IV 150, 169, VI 182,
323, VII 81
Raephorst: V 161
Raesfelt, Reiner van, heer van Middachten (Raedtsfelt, Raetsvelt, Raetzfelt)
(† 1650); gedeputeerde van Overijssel ter Staten-Generaal: IV 204, V 80, 83,
124, 139, 145, 149, 153, 168, 252, VI 129, 246, 253, 258, 261, 284, 300, 306,
307, 313-315, VII 24, 301-303, 323
Raffaello Sanzio (Raphael) (1483-1520); Italiaans schilder, tekenaar en
architekt: I 115
Raggevyl, zie Radziwill
Ragotsky, zie Rákóczy
Ragzevil, zie Radziwill
Raimonde, zie Mazarin
Rákóczy, György I, vorst van Transylvanië [1630-1648] (Ragotsky) (1593-1648):
III 138, VI 299, 311
Rákóczy, György II, vorst van Transylvanië [1648-1660] (Ragotsky) (1621-1660):
VI 299
Ram, François de, heer van Hagedoorn (Hagedoren); kapitein der infanterie
in het Staatse leger, commandant van Steenbergen: III 205
Ramacq, Jan (Ramae, Ramack); kornet in het Staatse leger: III 124, 159
Rambure, zie Arambure
Randwijck, Rutger van (Randewijck, Randwijck) († 1646); majoor der cavalerie
in het Staatse leger: III 107, IV 135, 183, V 35, 50
Rantzau, Josias graaf van (Rantzou) (1609-1650); maarschalk in het Franse
leger: II 34, 37, III 95, 110, 141, 142, 144, IV 126, 127
Raphael, zie Sanzio
Ravenhiller; officier in het Franse leger: IV 131
Ravens, Jan Sickes (Ravenss) (± 1567-1647); compagnieschrijver, lid van de
vroedschap van Leeuwarden: IV 263, V 25, 32, 307
Rechignevoisin, Charles de, heer van les Loges (Deloge, Deloges, Desloge,
Desloges, Horeloge, Horologe); Frans kolonel der infanterie in het Staatse
leger: I 62, 76, II 75, 87, 89, III 71, 72, 79, 84, 109, 137, 155, 156, 167, 178,
188, IV 86, 89, 90, 92, 93, 117, 119, 143, 149, 155, 158, 167, 168, 189, 190,
202, 214, 236, V 137, 148, 163, 170, 188, 196, VI 127, 129, 159, 160, 211,
229
Reede, Gerard baron van, heer van Renswoude en Bornewal (Rindswoud,
Rinschwau, Rinsdwoud, Rinswaud, Rinswaude, Rinswoud, Rinswoude,
Rintswoud, Rintswoude, Rintzwoud) (1617-1666); lid van de ridderschap van
Utrecht, lid van de Raad van State: I 94, III 73, 186, IV 65, 81, 82, 107, 112,
126, 145, 161, 193, 194, 224, V 81, 151, 157, 167, 179, VI 147, 238, 244, 246,
251, 254, 300, 305, 315, 322, VII 200, 207
Reede, Godard van, heer van Nederhorst (1588-1648); lid van de ridderschap
van Utrecht, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal, gevolmachtigde
van de Republiek te Munster, stadhouder der Utrechtse lenen: III 185, V 69,
81, 83, 179, VI 59, 60, 65, 147, VII 209, 211
Reede, Godard Adriaan van, heer van Amerongen (1621-1691); lid van de
ridderschap van Utrecht: VI 190, 272, VII 203
Reen, zie Rheen
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Regenspurch, Christiaen; afgevaardigde van Oost-Friesland naar het
Rijkskamergerecht: II 96, III 52, 54, 55
Regniers, Emmerentiana de († 1627); moeder van François van Aerssen: VI
306
Reichman: V 111
Reijnsma, Schelte Gabbes; mederechter en volmacht namens Wonseradeel
in de Staten van Friesland: VII 45
Remond, Lancre de (Remon); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III
101, IV 115, 116, 125, 126
Renesse, Lodewijk Gerard van (Reness) (1599-1671); rector magnificus en
hoogleraar in de theologie van de Illustre School te Breda: IV 114, 158, 159
Renesse, Maximiliaan van (Renes): VI 272
Renesse van der Aa, Agnes van (1610-1661); echtgenote van Jacob van
Wassenaer van Obdam: V 80, 137, 162, 168, IX 36
Rengers, Anna Margaretha (frau van Fermersum, Fermesum, Ripperda van
Farmsum); echtgenote van Heco Maurits van Ripperda: VI 342, VII 26, 27
Rengers, Osebrand Johan, heer van Slochteren (1620-1679); leider van de
partij der Ommelander jonkers: IX 86-88
Retz, hertog van, zie Pierre de Gondi
Reul, zie Ruyl
Reus, Johan de (Reuz) († 1685); lid van de vroedschap en burgemeester van
Rotterdam, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III 76
Rheen, Albertus Hessels (Reen) (± 1610-± 1675); predikant te Wijnaldum en
IJlst: III 47-49, 55, 59, 61
Rheen, Joannes (Reen); secretaris van Oostdongeradeel en volmacht namens
Oostdongeradeel in de Staten van Friesland: V 64, 65, 239, 300, VI 47, 127
Rhiengraef, Rhiengraf, zie Salm-Neufville
Richelieu(s), zie Plessis
Riengra(e)f, zie Salm-Neufville
Rietheraedt, zie Ritheraedt
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Rifeler, zie Ruffelaer
Rijngraef, Rijngraf(f), zie Salm-Neufville
Rijngravin, Rijngrevin, zie Tourneboeuf
Rindswoud, zie Reede, Gerard van
Rinia, Hayo van; grietman van Kollumerland: VII 176
Rinschwau, Rinsdwoud, Rinswaud(e), Rinswoud(e), Rintswoud(e), Rintzwoud,
zie Reede, Gerard van
Rio, Del; kapitein in het Spaanse leger: III 178
Ripperda, Willem, heer van Hengelo (± 1600-1669); ritmeester in het Staatse
leger, gedeputeerde van Overijssel ter Staten-Generaal, gevolmachtigde van
de Republiek te Munster: I 43, II 27, 96, III 82, V 83, 85, 138, 144, VI 59, 66,
245, 246, 286, 342, VII 226
Ripperda; Gronings regent: IX 87, 88
Ripperda van Farmsum, vrau, zie Rengers, Anna Margaretha
Risoir, zie Noot, Lamoraal van der
Risoir, vrau van, zie Stakenbroeck, Lucresse van
Rispens, Suffridus van; lid van de gezworen gemeente van IJlst en volmacht
namens IJlst in de Staten van Friesland: I 6
Ritheraedt (Rietheraedt); notaris: II 98, 99
Rivet, André (Rivedt, Rivett) (1572-1651); hoogleraar in de theologie te Leiden,
gouverneur van Willem II: IV 158, 160
Rivière, juffrouw de: III 143
Rivière, vrau de: III 143, 144
Riviere, zie Barbier
Robicourt: V 209
Robles, Caspar de, heer van Billy en Malepert (1527-1585); stadhouder van
Friesland, Groningen en Drenthe: V 207
Robrecht, prins, zie Wittelsbach, Ruprecht van
Rockelore, zie Roquelaure
Rocks, Pedro; kolonel in het Spaanse leger: III 97
Rode, Fritz; pikeur van Willem II: VI 84, 85, 151
Rodingenius, Johannes; arts, burgemeester van Dokkum: II 110
Rognelore, zie Roquelaure
Rohan, Hercule de, hertog van Montbazon (Rohane) (1598-1654):
luitenant-generaal van Parijs: IV 127
Rohan, Marguerite de (± 1617-1684); echtgenote van Henri Chabot: III 75
Rohan, Marie de, hertogin van Chevreuse (madame de Schevreuse)
(1600-1679); echtgenote van 1) Charles markies d'Albert, hertog van Luynes;
2) Claude van Lotharingen, hertog van Chevreuse: V 218, VI 300
Romerantijn, graaf van; militair in het Staatse leger: III 99, 121, 137, 157
Rommert Sipkes; boer te Engelum: I 118
Rompt Jacobs, zie Burgh, Rompt Jacobs ten
Ronnuet: IV 84
Roorda, Van: V 51, 319, VI 104, 113, 114
Roorda, Van; geslacht: IV 250
Roorda, Abraham van (Abram) (1570-1649); grietman van Idaarderadeel en
volmacht namens Idaarderadeel in de Staten van Friesland: I 54, 99, II 109, III
16-18, 28, 30, 34, 37, 39, 40, 46, 50-53, 58, 63, 189, 190, 193, 195, 196, IV 7,
9, 11, 13, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 59, 61, 65, 200, 244, 248, V 31, 32, 54,
55, 57, 62, 108, 112, 113, 119, 159, 231, 240, 251, 254, 257-262, 265, 273,
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296-298, 300, 302, 303, VI 31, 39, 45, 46, 72, 76, 78, 82, 97, 247, VII 47, 72,
73, 176, 191, 342
Roorda, Binnert van (Bennerdt) († 1667): III 41
Roorda, Frederick van († 1665); grietman van Lemsterland en volmacht namens
Lemsterland in de Staten van Friesland: I 96, III 57, IV 27, 56, 57, 245, V 60,
VI 73, 74, 343, VII 40, 236, 341
Roorda, Hessel van, zie Eisinga, Hessel Roorda van
Roorda, Johan van (Jan) († 1657); volmacht namens Smallingerland in de
Staten van Friesland: I 11, III 62, IV 31, VI 103, VII 154
Roorda, Johan van (Jan) († 1672); luitenant, kapitein der infanterie in het
Staatse leger: VI 56, 83, 109, 330, 332, VII 28
Roorda, Karel van (1530-1601); Fries staatsman: IV 248
Roorda, Karel van (1609-1670); grietman van Idaarderadeel, lid van de
Gedeputeerde Staten van Friesland, gedeputeerde van Friesland ter
Staten-Generaal: II 95, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 110, 112, III 11, 34, 46,
69, 70, 73, 77, 82, 86, 94, 108, 111, 123, 181, 182, 186, IV 11, 35, 55, 65, 70,
72, 82, 83, 209, 214, 217, 218, 227, V 32, 33, 54, 55, 79, 83, 85, 90, 108, 124,
131, 143-145, 149, 150, 157, 159, 262, 297, 308, 310, 316, VI 17, 31, 34, 35,
39, 78-80, 103, 118, 130, 132, 133, 209, 328, 333, VII 19, 22, 48, 56, 69-71,
76, 80, 97, 110, 128, 154, 176, 184, 191, 342, IX 82
Roorda, Oene van (Une, Unne) († 1670); kolonel in het Spaanse leger: V 109,
VI 34, 53, 87, VII 99
Roorda, Ruurd van († 1652); secretaris van Idaarderadeel: III 189, 193, 196,
IV 7, 11, 24, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 59, 248
Roorda, Sijds van; volmacht namens Kollumerland in de Staten van Friesland:
IV 17, V 53, 54, VI 23
Roorda, Wopke van (Wopque); kapitein der infanterie in het Staatse leger: I 3,
119, III 63
Roorde van Eissinga, zie Eisinga, Hessel Roorda van
Ropertus(s), zie Sixti
Roquelaure, Gaston Jean Baptiste markies van
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(Rockelore, Rognelore) (1614-1683); officier der cavalerie in het Franse leger:
IV 141, 149, 161, 162
Rosa, Peter (Rose) († 1673); president van de Raad van State in de Zuidelijke
Nederlanden: VII 288, 314
Rosée (Rosaeus), David Anquilla; hoogleraar in de vreemde talen te Franeker:
VII 50, 55
Rosel, zie Roussel
Rosema, Jacob Jilderts († 1650); volmacht namens Kollumerland in de Staten
van Friesland: III 47, IV 201, V 171, 177, VI 65, VII 42, 106, 107
Rossel, zie Roussel
Rossum, juffer: V 169, VI 207, VII 228
Rotgans, Jacob; commissaris der Westindische Compagnie: V 253, 254, 273
Roubijns, zie Robijns
Rouland; burgemeester van Luik: V 211
Roupha, freule; verloofde van Dolman: III 70
Roussel, Hayo van († 1616); lid van het Hof van Friesland: VII 84
Roussel, Jel van (Rosel, Rossel, Rousel) († 1669): III 23, VI 53, 76, 80
Roux de la Roche des Aubiers, Augustine Le (madame De Servient); echtgenote
van Abel de Servien: I 99
Rouxel de Médavi, Jacques, graaf van Grancey (Grancay, Granzay)
(1603-1680); kolonel in het Franse leger: II 33, 37, 42, 66
Roy, Philippe le (Philip Leroy); diplomatiek agent van de Zuidelijke Nederlanden
in de Republiek: V 82, 88, 145, 148, 159, 163, 308, VI 134, VII 237, 238
Royen, Van: I 91, VI 0, 22, 192, VII 1, 202, 207
Royer († 1644); Nederlands kolonel in het Spaanse leger: II 61, 62, 66
Royer, Justinus; advocaat: VI 18
Rubrecht, prins, zie Wittelsbach, Ruprecht van
Ruffelaer, Jacob (Rifeler, Ryfeler); kapitein in het Staatse leger: VI 115
Ruil, zie Ruyl
Ruis(ch), zie Ruysch
Rum(m)en, zie 1) Gent, Margaretha van; 2) Merode, Magdalena van
Rummetje(n), zie Gent, Margaretha van
Rumph, Christian (Rump, Rumpf) (± 1582-1645); lijfarts van Frederik Hendrik:
II 44, 93, 105, III 71, 97
Rumph, Petrus Augustinus (1619-1680): V 196
Runia, Jacob van (1609-1665); ontvanger-generaal der consumptiën in
Friesland, volmacht namens Schoterland in de Staten van Friesland: I 96, II
111, III 10, IV 237-242, 245, 246, V 34, 37, 47, 52, 109, 111, 264, VII 20
Ruyl, Albert (Reul, Ruil); pensionaris van Haarlem: VI 122, 133, 146, 319, VII
254, 312, 315, 341
Ruysch, Coenraad Nicolaesz (Ruis, Ruisch, Ruys) (1583-1656); lid van de
vroedschap van Dordrecht, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III
76, IV 117, 197, V 90, 142, 166, 168, 171, 172, 180, VI 133, 134, 139, 164,
254, 256, 263, 264, 267, 273, 303, 316, 319, VII 193, 232, 254, 258, 293, 294,
297, 312, IX 34
Ruysch, Frederik (Ruis van Uytert) († 1677); lid van de vroedschap en
burgemeester van Utrecht, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal: VII
130
Ruysch, juffer: VI 228
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Ruysch, Nicolaas (jonge Ruis, Ruisch, Ruys) (1607-1670); pensionaris van
Dordrecht, griffier van de Staten-Generaal: VI 238, 272, 287, 291, 292, VII 131,
148, 149, 151, 153, 155-157, 293, 341
Ryfeler, zie Ruffelaer
Rysoir, zie Noot, Lamoraal van der
Saeckma; geslacht: V 265, 131
Saeckma (Sackama, Sackema, Saeckama, Sakama): IV 91, 237, V 69, 95,
108, 265, 276, VI 32, VII 161, 173, 181, 189, 344, 354, IX 16
Saeckma, Sjoert (Suffridus) (1607-1655); grietman van Dantumadeel en
volmacht namens Dantumadeel in de Staten van Friesland: I 5, 7, 8, 11, III 30,
194, IV 8, 26, 27, 31, 56, 237, 241, V 28, 57, 273, 284, 296, VI 31, 39, 43, 44,
47, 51, 53, 58, 72, 330, VII 17, 18, 47, 48, 49, 62, 63, 76, 130, 152, 155, 175,
183, 184, 337, 342
Saeckma, Theodorus (1610-1666); broer van Sjoert Saeckma, lid van het Hof
van Friesland: I 11, III 50, 53, IV 238, V 36, 37, 56, 62, 107, 109, 273, 275,
298, 303, 306, 320, VI 17, 20, 38, 42, 48, 51, 100, 112, VII 123, 124, 177, 184,
IX 21-23, 27, 29, 36
Saeke Saekes; Bolswarder regent: VII 352
Sageman: VI 18
Sainct-André, Daniel de; generaal der artillerie in het Staatse leger: II 101
Sainct-Martyn, zie Malet
Saint-Ebar, zie Saint-Ibar
Saint-George, Joachim de, heer van Verneuil (Verneuil, Verneul, Vernuil);
kolonel der cavalerie in het Staatse leger: II 53, 54, 73, III 167, 176, IV 109,
118, 135, 139, 183
Saint-Ibar (Sainct-Ibar, Saint-Ebar, Saint-Iber, Saint-Tibar); Frans voluntair in
het Staatse leger: I 56, 95, 96, III 81, 124, 180, IV 167, 170, 219, V 147, 155,
157, 174, 177, 213, 214, 216, VI 221, 230, VII 148
Saint-Martyn, zie Malet
Saint-Ravy; jager: VI 275, 281
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Saint-Tibar, zie Saint-Ibar
Sakama, zie Saeckma
Saksen, hertog van (Saxen): II 68
Saksen, Anna hertogin van (1544-1577); echtgenote van Willem van Oranje:
VI 263
Saksen-Lauenburg, Frans Karl hertog van (1594-1660) (Caerel, Frans Carel):
V 230, 231, 235
Saksen, Johann Georg I keurvorst van (1585-1656): I 84
Saksen, Johann Georg II keurvorst van (1613-1680): I 84
Saksen-Lüneburg, hertogin van: III 187
Saksen-Weimar, Bernard hertog van (hertoch Beernt van Weymer): V 193
Saksen-Weimar, Wilhelm hertog van (1598-1662): VI 249
Salm, graaf van; officier in het Spaanse leger: I 86
Salm, Leopold Philip Karl vorst van († 1663): V 213
Salm-Neufville, Friedrich Magnus wild-en rijngraaf van (Riengraf, Riengraef,
Rhiengraf, Rhiengraef, Rijngraef, Rijngraf, Rijngraff) (1607-1673);
wachtmeester-generaal der cavalerie in het Staatse leger, gouverneur van
Sluis en Maastricht: I 59, 69, 71, 75, 79, 85, II 28, 29, 35, 41, 43, 48, 51, 67,
68, 71, 72, 75, 86, 89, 94, 100, III 69, 70, 82, 84, 99, 115, 122, 138, 142-144,
162, 185, IV 71, 84, 87, 90, 91, 108, 120, 123, 149, 200, 212, 229, 236, V 80,
144, 150, 155, 164, 167, 190, 191, 193, 194, VI 127, 128, 135, 138, 183, 243,
252, 253, 266, 336, IX 35, X 248
Salomon: VI 320
Samstra, zie Sanstra
Sande, Van der: VII 183
Sanders, Carell; inwoner van de stad Utrecht: I 15
Sanders, Claes (Klaes laqauy); lakei: II 31, 48, III 52, IV 83
Sanstra, Jan Ruurds (Samstra, Zamstra) († 1667); burgemeester van Harlingen
en volmacht namens Harlingen in de Staten van Friesland: V 263, VII 44, 58,
86
Santen, Gerhardt van; gedeputeerde van Overijssel ter Staten-Generaal,
gedeputeerde te velde: III 186, IV 107, 112, 115
Santen, Johan van; sergeant-majoor der infanterie in het Staatse leger: III 164,
167, 175
Sara; hofbediende: IV 93, 107, VI 226
Sas: V 156
Saure, madame de: VI 255
Saveri; kolonel der cavalerie in het Spaanse leger: III 161
Savoye (Zavoy); geslacht: VI 313
Savoye, hertog van: V 84, 181
Savoye, Charles Amedee van, hertog van Nemours (1624-1652): IV 127
Savoye, Thomas prins van, hertog van Carignan (prins Tomass) (1596-1656):
V 181
Sayn-Wittgenstein, Johann VIII graaf van (Wittjenstein) (1601-1657); lid van
de Geheime Raad van Brandenburg, gevolmachtigde van Brandenburg te
Munster: IV 145, VI 163
Schaach; kapitein in het Staatse leger: VI 297
Schabott, zie Chabot
Schaep, Gerard Simonsz, heer van Kortenhoef (Schap) (1598-1666); lid van
de vroedschap en burgemeester van Amsterdam, lid van de Raad van State:

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

I 51, 91, 92, II 29, 39, 42, 89, IV 67, 68, 69, 214, V 90, 146, 165, VI 79, 80, 316,
324, VII 22, 291, 296, 306, IX 35
Schaffer, Gosen (Schaffert) (1601-1637); gedeputeerde van Groningen ter
Staten-Generaal: II 102, VII 255, 315
Schalbroeck, Hendrick; kornet, luitenant der cavalerie in het Staatse leger: V
59
Schama(e)r, zie Chamae
Schap, zie Schaep
Scharlotte, zie Hanau-Münzenberg, Charlotte Luise van
Schaune, marechal De, zie Albert, Honoré d'
Schaveli; kolonel der infanterie in het Spaanse leger: III 161
Schavigus: VI 222
Scheltema: I 53, VI 23
Scheltema, Feye van (jonge Scheltema) († 1666): VI 51
Scheltinga, Cunira van (1630-1657); dochter van Livius van Scheltinga,
echtgenote van Willem van Viersen: V 61, 62
Scheltinga, Daniël de Blocq van (1621-1702); ontvanger-generaal der
consumptiën, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en grietman van
Schoterland: III 62, 63, 126, 135, 137, IV 33, 34, 38, 55, 58, V 61, 76, 109, 111,
119, 124, 127, 137, 167, 168, 178, 238, 239, 251, 252, 256-258, 263, 264, 282,
295, 298, 299, 301, 305, 311, VI 18, 34, 36, 37, 48, 54, 55, 337, VII 56, 159,
174
Scheltinga, Johannes van (± 1590-1654); lid van het Hof van Friesland: I 12,
III 50, 55, IV 12, 238, V 56, 274, 285, 286, 298, 303, 307, 315, 319, VI 20, 34,
37, 41, 47, 73, 75, 93, VII 122-125, 184, 185, 186, IX 14
Scheltinga, Livius van (± 1589-1650); landssecretaris van Friesland, curator
van de Academie te Franeker: I 7, 11, 53, 55, II 111, 112, III 9, 10, 35, 45, 49,
54, 57, 64, 137, 191, IV 11, 40, 41, 43, 50, 239, 250, 252, 253, V 37, 61, 62,
65, 67, 78, 95, 108, 109, 111, 167, 252, 255, 256, 259, 264, 275, 282, 295,
305, 308, 313, 319, VI 13, 26, 55, 62, 64, 74, 78, 84, 98, 103, 337, 339, 340,
VII 51, 59, 61, 152, 155, 158, 174, 185, 352, 353, 359, X 4
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Scheltinga, Mattheus van (1625-na 1655); luitenant in het Staatse leger: VII
184, 186
Scheltinga, Van (jonge Scheltinga): VII 47
Scheltinga, Van; geslacht: V 297, VI 22
Scheltinga, Van; zoon van Johannes van Scheltinga: V 298, 315, 319
Schenbeeck; kolonel in het Staatse leger: VI 181
Schenck; stadhouder van Brunswijk: V 192, 195, 196
Scherpenzeel, Anna Margaretha van († 1662); echtgenote van Arent van
Wassenaar, heer van Duvenvoirde: VI 128
Scheunberg, zie Schönberg
Scheuningen, vorstin van: VI 189
Schevreuse, madame de, zie Rohan, Marie de
Schier, Pieter: VI 103
Schilsma, Douwe Hendrickx (Dauwe Hendrickx, Heindrickx); burgemeester
van Stavoren: II 110, 111, III 9, VII 41, 55
Schönberg, Friedrich Hermann baron van (Scheunberch, Schoenenberch,
Schoenenburch, Schonberch, Schonberg, Schoneburch, Schoonberch,
Schoonenberch, Schoonburch, Schoonburg, Schoonenburch) (1615-1690);
Duits ritmeester in het Staatse leger: I 83, II 94, III 93, 94, 139, 156, IV 151, V
146, 212, 235, 310, VI 136, 167, 168, 175, 184, 252, 264, 272, 273, 276, 281,
313, 327, VII 103, 232, 242, 299, IX 36
Schönberg, vrau: V 186, VI 130, 293
Schoenenberch, Schoenenburch, zie Schönberg
Schollenburch (Schollemburch): V 313
Schomberg, Charles de, hertog van Halluin (Schonberg) (1601-1656);
maarschalk in het Franse leger: IV 126
Schop: V 233, 279
Schrassert, Otto (1602-1650); lid van de magistraat van Harderwijk,
gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal: VI 255, 256
Schryckx: VI 44
Schuiringa, Lambertus (1629-1651); predikant te Tjerkgaast, Jelsum en
Bolsward: VII 150, 158, 162, 173
Schuurman, Abraham van (Schuirmans, Schuurmans) (1595-na 1650);
gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal: IV 240, V 67, 164, VII 128,
178, IX 15
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Thoe: III 56, IV 23, V 65, 92, 316, VI 45,
91, 111, VII 25, 78, 147, 359
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Thoe (Swartzemburch, Swartzenburch);
geslacht: III 18, V 100, 296, VI 19
Schwartzenberg en Hohenlansberg, weduwe en vrau, zie Holdinga, Doed van
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Frederick baron thoe (1580-1640); lid van
de Raad van State: II 102
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederick baron thoe (1607-1679);
kolonel der infanterie in het Staatse leger: II 79, III 37, 39, 41, 59, 70, 77, 146,
147, IV 14, 15, 31, 32, 34, 56, 250, V 120, 265, VI 12, 20, 21, 37, 38, 41-43,
82, 104, 109, 117, 198, 336, VII 28, 52, 100
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johan Onuphrius baron thoe (1600-1653);
grietman van Oostdongeradeel en volmacht namens Oostdongeradeel in de
Staten van Friesland: IV 33, V 54, 57, 61, 62, 75, 120, 296-298, 300, VI 17,
333, VII 47, 76, 80, 337, IX 82
Schwartzenberg en Hohenlansberg, juffer thoe: IX 30
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Schwartzenberg en Hohenlansberg, Maria barones thoe: V 296
Schwartzenberg en Hohenlansberg, vrau thoe: VII 106
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco Holdinga baron thoe (1598-1668);
majoor der cavalerie in het Staatse leger: III 190, V 33, 80, 84, 98, 264, VI 119
Schwartzenberg, graaf van (Swartzemburch): V 209, VI 185, 194
Schwerin, Otto van (Sweryn) (1616-1679); staatsman van Brandenburg: IV
248, VI 169, 170
Sebe(s), zie Sibes
Seer (Seir): II 48, III 82, 136, 185, V 70
Seercul, zie Stakenbroeck, Lucresse van
Seir, zie Seer
Seller, zie Siller
Sems; agent: I 77
Senacherib, zie Sin-achche-eriba
Seneca, Lucius Annaeus (Seneca) (± 4 v. Chr.-65); Romeins filosoof en literator:
V 283, VII 124
Septimus Severus, Lucius (146-211); Romeins keizer: IV 173
Servien, Abel de, markies van Sablé (Servient) (1593-1659); gevolmachtigde
van Frankrijk te Munster: I 95, 96, IV 252, V 33, 52, 80-85, 88, 98, 115, 125,
126, 139, 141, 143-145, 149, 150, 154, 155, 161, 163-165, 170, 173, 175-181,
185, 234, VI 60, 65-77, 160, 297, VII 210
Servient, madame de, zie Roux
Sevenaer, A. (Sevenar, Zevenaer, Zevenar); hofdame van Amalia van Solms:
I 88, II 87, IV 107, 212, 216, 227, V 193, 208, 211, 213, 229, 311, VI 75, 85,
163, 267, 309, 310
Severus, zie Septimus Severus
Sfondrato, Valeriano markies; Italiaans commissaris-generaal in het Spaanse
leger, ambassadeur bij de keizer: I 86, II 55
Sibe Sibes (Sibbe Sebe, Sibbes, Sibe) († ± 1651);
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lakenkoper, burgemeester van Leeuwarden en volmacht namens Leeuwarden
in de Staten van Friesland: III 13, 29, 41, 43, 55, IV 17, 60, 244, 253, V 32, 69,
70, 307, 312, 315, 316, 319, 320, 331, VI 76
Sibil(l), Sibille(ke), juffer, zie Carel
Sibillike: VI 28
Sible: VI 115
Siccama, Epe Piers; volmacht namens Bolsward in de Staten van Friesland:
IV 24
Siccama, Lucia; echtgenote van Saco Fockens: VI 54
Sickinghe (Sickinga); Gronings regent: IX 86
Sickinghe, Feyo (Sickinga) (1610-1666); Gronings regent: V 119
Sicksma, zie Sixma
Sidnistky, zie Perponcher, Ferdinand
Siel, zie Zijl
Sierd Claesen (de backer, mijn backer, Sier, Zier, Zijr, Zir, Klaesen, Klaesem,
Klaessen) (± 1590-1664); baker en bouwmeester te Leeuwarden: IV 24, 252,
253, 263, V 25, 32, 300, 302, VI 342, VII 13
Siersma, Gijsbert Sierks (Cierckxma, Sijrcksma, Ziercksma, Ziersma, Zijrsma)
(1608-1681); lid van de vroedschap van Bolsward en volmacht namens
Bolsward en Hennarderadeel in de Staten van Friesland: II 111, III 9, 18, 28,
30, V 54, 57-59, 253, 309, VI 103, 338, VII 21, 23, 87, IX 16
Siet(s)ma, zie Sixma
Sijrcksma, zie Siersma
Sijtje Gattjes; burgemeester van IJlst: III 45
Sijtzama, Van (Sijtsma): VII 28, 29
Sijtzama, Christoffel van (Sijtsma) (1624-1665); kapitein der infanterie in het
Staatse leger: III 40, 49, VI 103, 110, VII 102
Sijtzama, Douwe van (Dauwe) (Sijtsma) (1620-1672): IV 54, 59, 61, 65, VI 48,
85, 91, 94, 98-101, 103, 104, 109-120, VII 102
Siller (Seller); Duits officier in het Franse leger: II 37, IV 130
Sime(n)s, zie Simons
Simonides, Simon (Simonidess) († 1654); burgemeester van Leeuwarden: V
286, 295, 297, 303, 304, 306, 315-317, 319-321, VI 19, 333, 334, 337, 342,
344, 345, VII 13, 16, 18, 19, 72, IX 27, 33
Sin-achche-eriba (Senacherib): V 123
Siprianus, zie Bruinsma, Cyprianus
Siryckx: III 20
Sixma, Van (Sicksma, Sietma, Sietsma, Sycksma, Syksma): VII 153
Sixma, Douwe van († 1684); grietman van Franekeradeel, volmacht namens
Doniawerstal en Wonseradeel in de Staten van Friesland: III 34, 36, 57, IV 51,
67, 69, VI 25, 27, 28, 41, 60, 81, 341, VII 15, 20, 106
Sixma, Tjallingh van († 1671); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III
34, 36, 57, 193, 195, 196, IV 7, 10, V 34, 93-95, 104, 109, 168, 174, 178, 238,
240, 251, 252, 256, 258, 263, 273, 278, 282, 285, 286, 299, 305, VI 13, 17,
18, 26, 31, 34, 36, 37, 42, 75, 334, VII 153, 184
Sixti, Rippertus (Ropertus, Ropertuss) (1583-1651); predikant te Leeuwarden:
III 31, 41, 57, IV 249, V 33, 54, 62, 255, 264, 274, 298, VI 103, VII 62, IX 13
Sjoerd Daams; volmacht namens Het Bildt in de Staten van Friesland: V 49,
63, 254
Slavata, Albrecht Hendrik baron van (Slabata, Slapata) († 1661); Boheems
majoor der cavalerie in het Staatse leger: III 125, IV 143, 197, VI 193
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Slavata, vrau, zie Brederode, Amalia Margaretha van
Slijp, Adriaan (Sliep, Slijpe) (1587-1666); luitenant-kolonel der infanterie in het
Staatse leger: III 59, 135, 164, 166, 167, IV 32, 34, 40, 52, V 256, VI 117, 118,
VII 187
Sluysken, Johan; griffier van het Hof van Gelderland: V 152
Sminia, Hessel van (± 1588-1670); volmacht namens Utingeradeel in de Staten
van Friesland, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal: II 95, 96, 111,
III 10, 69, 70, 108, 188, IV 14, V 29, 60, 137, 177, 180, 238, 253, 255, VI 76,
80, VII 67, 77
Snabel, Johan Jacob (Snabell); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III
55, 196, IV 11, V 304, VI 15, 57, 117, 118
Snappens: VII 102
Socrates (Sokrates) (469-399 v.C.); Grieks wijsgeer: V 122
Sohnius, Johan Wilhelm (Sonyus); secretaris van de stadhouder van Friesland,
president van het Krijgsgerecht van Stad en Lande: III 37, 123, 194, IV 8, V
29, 30, 187, VI 276, VII 127, IX 86
Soisons, zie Bourbon, Louis van
Solcama, Samme (Solckema): IV 55, 56, V 63, 104
Solcama, Ausonius van; secretaris van Wonseradeel: VII 84
Solms, gravin van, zie Falkenstein
Solms-Braunfels, Amalia gravin van (Haer Hoocheit, Mefrau, Mevrau, het
opperhuys, de Princess, de superbe, Haere Hoocheiden) (1602-1675);
echtgenote van Frederik Hendrik: passim
Solms-Braunfels, Amalie gravin van; echtgenote van Karl von Lottum: III 85,
IV 150
Solms-Braunfels, Heinrich Trajectinus graaf van (1637-1693); Duits kolonel
der infanterie in het Staatse leger: II 25, IV 108, 112, VI 243, 252, 253
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Solms-Braunfels, Johann Albrecht II graaf van (Cabauterte, Cabauterti)
(1599-1648); Duits generaal in het Staatse leger, gouverneur van Maastricht:
I 67, 75, 78, 80, 83, 87, II 25, 27, 29, 30, 42, 51, 76, 83-85, III 70, 81, 86, 87,
93, 96, 99, 107, 109-111, 113-116, 123, 137, 139, 159, 161, 179, IV 82, 108,
109, 112, 113, 118-120, 123, 124, 236, V 79, 80, 82, 91, 124, 130, 131, 141,
143, 144, 186-189, 193, 209, 211-214, 218, VI 239, 242, 243, 249, 253
Solms-Braunfels, Konrad Ludwig graaf van (1595-1635): VI 249
Solms-Braunfels, Louise Christina gravin van (1606-1669); echtgenote van
Johan Wolfert van Brederode: I 96, II 27, 42, 55, 56, 63, 68, 77, 78, 85, 97, III
69, 113, 122, 153, 155, 161, 163, 164, 181, 185, 186, IV 69, 85, 89, 90, 109-111,
120, 143, 145, 148-150, 157, 161-163, 166, 169, V 84, 92, 131, 142, 145, 150,
161, 164, 165, 167, 173, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 196, 207, 208, 210-212,
214, 216-218, 229, 230, 237, 278, VI 80, 109, 122, 127, 159, 167, 168, 189,
193, 194, 197, 201, 202, 204, 205, 209, 210, 232, 235, 236, 242, 294, 301,
303, 324, VII 203, 204, 227, 292, 344, IX 36
Solms-Braunfels, Ursula gravin van (vrau Dona, Donau, suster, swester Ursel)
(1594-1657); weduwe van Christoph van Dohna: I 94, 96, II 42, 87, 95, 100,
101, III 72, 81, 185-187, IV 69, 84, 107, 124, 125, 145, 229, V 80, 92, 142, 176,
186, 196, 214, 217, 230, 232, 236, 237, VI 127, 157, 159, 163, 179, 180, 184,
193, 206, 209, 210, 216, 221, 225, 239, 242, 257, 264, 292, 324, 325, VII 27,
202, 204, 205, 260
Solms-Hungen, Moritz graaf van (1622-1678); wachtmeester-generaal in het
keizerlijke leger: II 42
Somerdijck, zie Aerssen
Somerdijck, vrau, zie Walta, Lucia van
Someren, Teunis van (Teuness van Someren): VII 158
Somersdijck, zie Aerssen
Somersdijck, vrau, zie Walta, Lucia van
Sonck, Albert (1571-1658); lid van de vroedschap en burgemeester van Hoorn,
gezant van de Republiek in Zweden en Denemarken: II 29
Sonne, Cornelis Dingman van der; sergeant-majoor in het Staatse leger: IV
144
Sonnevelt, Josua van († 1648); consul van de Republiek te Venetië: I 92
Sonyus, zie Sohnius
Sophetat: VI 300
Sophi(e), zie Brederode
Sophijcke, Sophike, zie Haren, Sophie van
Sousa Coutinho, Francisco de (1597/1598-1660); ambassadeur van Portugal
in de Republiek: III 71, 181, 185, 187, IV 84, 213, V 254
Soutelande, Catharina van (Grandperyn, Granperyn, Grooteperyn, Grootperyn,
Groperyn, Groteperyn, Grotperyn) († 1660); echtgenote van J. van
Gramberringen: II 96, III 71, 179, IV 86-89, 92, 107, 118, 121, 124, 125, 158,
159, 163, 164, 171, 200, 202, 203, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 229, 233, V
81, 86, 139, 140, 149, 163, 186, 190, 194, 209-211, 213, 218, 229, 231-234,
238, 311, VI 128, 199, 200, 203, 204, 207, 209, 212, 251, 266, 267, 309, 310,
VII 200, 202-205, 228, 230, 233
Spaen, Jacob van; ritmeester der cavalerie in het Staatse leger: IV 50, V 52,
53, 55, 59-61, 67, 76, VI 160, 162, 169, 176, 181, 183, 184, 186-188, 266
Spanheim, Fridericus (1600-1649); hoogleraar in de theologie te Leiden, Waals
predikant: V 177, 178, 185, 191, 215, 216, 230, VI 250, 315, 328, VII 127
Spanje, zie Filips II; Filips III; Filips IV
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Spey: VI 169
Spie: VI 15
Spiering Silfvercrona, Johanna († na 1698); echtgenote van Charles d'Alonne:
VII 232
Spiering Silfvercrona, Pieter (Spiring) (± 1600-1652); resident van Zweden in
de Republiek: II 25, III 69, 79, IV 90, V 86, 90, VII 232
Spiering Silfvercrona, Maria; echtgenote van Gustav de Dannoy: III 79
Spiess van Vrechen en Bodendorff, Anna Margaretha (± 1600-1659); weduwe
van Herman Otto van Limburg-Stirum: V 154
Spijck, zie Aerssen
Spinola, Ambrogio, markies van los Balbases (1569-1630); Genuees generaal
in het Spaanse leger: II 30, 44, III 124, 145, 179, VI 231, 256, 263, VII 303
Spiring, zie Spiering
Spiritonov, Matwej Nikiforovitsj; ambassadeur van Rusland in de Republiek:
IV 218
Spranger, Bartholomeus (1546-1611); Vlaams schilder en graveur: I 115
Sprong, Ulpianus (Spronck); volmacht namens Baarderadeel in de Staten van
Friesland: V 256, 283, 295, 296, VI 35, 55, 81, VII 339
Stad en Lande, Gedeputeerde Staten van: I 1, IX 85-88
Stad en Lande, Rekenkamer van: IX 86
Stad en Lande, Staten van: VI 80, 137, IX 11, 17, 30, X 4, 236, XI 129, XII 13
Staeckembrouck, Staeckenbro(e)ck, Staeckenbrouck, Staekenbro(e)ck,
Staekenbroek, zie Stakenbroeck
Staekenbroeck, vrau: III 23, 64, V 56, 58; zie ook
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Broucke
Staermond, zie Stermont
Stakenbroeck, Lucresse van (vrau van Risoir, Seercul); echtgenote van
Lamoraal van der Noot: I 75, II 73, III 181, 182, IV 213, V 153
Stakenbroeck, Thomas van (Staeckembrouck, Staeckenbroeck, Staeckenbrock,
Staekenbroeck, Staekenbrock, Staekenbroek, Staeckenbrouck) (1561-1644);
luitenant-generaal der cavalerie in het Staatse leger, gouverneur van Grave: I
59, 69, 75, 76, 78, 85, II 29, 41, 44, 52, 56, 67, 68, 70-73, 83, 84, V 155
Stakenbroeck, Van; zoon van Thomas van Stakenbroeck: V 155
Staten-Generaal: I 16, 43, 71, 79, 88, 91-93, 95, II 27, 29, 32, 71, 73, 74, 85,
86, 88, 90, 96, 98, III 71, 73, 76, 77, 79, 96, 99, 108, 110, 122, 138, 189, 191,
IV 40, 50, 58, 68, 70, 81, 87, 94, 116, 119, 120, 125, 133, 142, 144, 148, 157,
158, 163, 164, 166-168, 171, 181, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 212-215,
218-224, 226, 227, 233, 235, 236, 244, 248, 249, V 29-32, 37, 50, 52, 55, 58,
60, 62, 63, 65, 76, 77, 82, 83, 88, 91, 125, 127, 131, 132, 137, 141, 145, 149,
160, 162, 164-166, 171, 172, 174, 177, 179, 180, 185, 208, 210, 231, 233, 238,
239, 251-255, 257, 261, 262, 276, 277, 296-298, 300, 308, 318, 322, VI 17,
24, 31, 35, 39, 75, 80, 111, 113, 121, 128-130, 133, 134, 137-141, 143, 146,
152, 158, 160, 161, 168, 169, 173, 179, 197, 209, 217, 219, 226, 229, 231,
239, 242, 244, 248-250, 252-254, 260, 264, 285, 296, 297, 310, 314, 319-321,
323, 336, 337, 339, 346, VII 24, 30, 39, 42, 45, 47, 49, 52, 80, 155, 186, 194,
199, 232, 242, 255-258, 260, 288, 289, 291, 292, 295, 297-301, 324, 337, 338,
341, 349, 350, 354, 355, 360, IX 30
Stavenisse, Cornelis Adriaens van (Stavenes, Staveness) (1595-1649);
raadpensionaris van Zeeland: I 77, II 28, 29, IV 212, V 143, VI 131, 134, 150,
168
Steeland, Filips van (Steelandt, Steelant, Stelandt, Stelant); luitenant-kolonel
der infanterie in het Staatse leger: II 53, 54, 79, III 94, 113, 148, IV 84, 85, 199,
V 156, VI 137
Steenhuysen, Ludolf van, heer tot Heumen; majoor der cavalerie in het Staatse
leger: III 164, 167, 176, IV 135, 186, VI 232, 322
Steenwijk, Rudolf van (commandeur Steenwijck) (1596-1654); lid van de Staten
van Overijssel: V 151
Steer(e)nseel, zie Aebinga van Humalda
Steerenzeel, vrau, zie Paffenrode, Ymck van
Stein Calevel(t)s, Steincalefelt, Steinckaleveldt, zie Callenfels
Stelandt, Stelant, zie Steeland
Stellingwerff, Andries Pieters; equipagemeester: VII 67, 70, 73
Stellingwerff, Nicolaes (Steillingwerf) (1592-1667); lid van de vroedschap en
burgemeester en pensionaris van Medemblik: V 90, 120-123, 126-129, 144,
160, 162, 168, 169, 175, 176, VI 136, 269, 276, 287, 293, 294, 307, 319, 322,
324, VII 76, 258, 312, 315, 341, IX 15
Stellingwerff, Phocaeus Joachimi († 1672); predikant te Idaard, Oosterwierum,
Workum en Heerenveen: V 33, 35, VII 104
Stennop, zie Wotton
Sterckenborch, Sterckenburch, zie Tjarda van Starckenborch
Stermont, Jacobus (Staermond); predikant te Rotterdam: VI 199, 201, VII 203
Stemsee(l), zie Aebinga van Humalda
Steven Cornelis († 1681); volmacht namens Het Bildt in de Staten van Friesland:
III 29, 56, 191, IV 24, 28, 38, 39, V 49
Stirum, zie Limburg en Bronckhorst
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Stockmans: VI 323
Stonebrink, Jacobus (1609-na 1677); predikant te Tjummarum en Firdgum: V
252, 253, 262, 274, 300
Stormheim; predikant: VI 296
Straeten, Willem van der (docter Verstrate, Van der Straet) (1593-1681);
hoogleraar in de medicijnen te Utrecht, lijfarts van Frederik Hendrik: IV 90, V
213, VI 326
Streso, Casparus (1603-1664); predikant te 's-Gravenhage: II 101, III 181, VI
258
Streuf; officier der cavalerie in het Franse leger: II 37, IV 130, 132
Strickland, Walter († 1660) (Stricklandt, Stricklant); resident van het Engelse
Parlement in de Republiek: I 42, 43, III 108, 111, V 85, VII 232, 295
Stuart, Elizabeth, koningin van Bohemen, prinses van Engeland, Schotland en
Ierland (koningin van Beemen, Behmen, Bohemen) (1596-1662); weduwe van
Frederik V van de Palts: I 5, II 86, 88, 94, 98, 100, 105, III 69-71, 79, 83, 181,
182, 185-188, IV 71, 72, 81, 84, 87, 91-93, 121, 211, 212, 216, 217, 225, 229,
236, V 80, 131, 148, 161, 173, 180, 235, VI 127, 129, 135, 139, 141, 169, 192,
213, 228, 246, 252, VII 24, 67, 70, 71, 208, 209, 233, 235, 291, 305
Stuart, Maria, prinses van Engeland, Schotland en Ierland (Princess Royal,
R.P.D.) (1631-1660); echtgenote van Willem II: I 44, 56, 57, 72, 90, 94, 95, II
25, 74, 77, 89, 90, 96, 105, III 69, 70, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 181-183, 185-187,
IV 72, 73, 84, 88, 89, 93, 113, 201, 202, 209, 234, V 32, 80, 145, 153, 156,
159, 173, 176, 211, 232, 233, 310, VI 128, 139, 157, 160, 187, 213, 216, 229,
234, 244,

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

819
251, 252, 282, 297, 302, 303, 307, 314, 319, 369, VII 24, 80, 148, 205, 234,
239, 240, 294, IX 35, 88
Sulekum, Suylekum, heer van, zie Huygens, Constantijn
Sulestein, Suylestein, heer van, zie Nassau, Frederik van
Suyten, zie Bicker, Cornelis
Swaecus, amicus, zie Zweden
Swaelwe, zie Swalue
Swaen, Wolfgang Wilhelm; ambassadeur van Engeland bij de keizer: VII 226
Swaenswijck: VII 199
Swalue, Otto († 1672) (Swaelwe, Swalwe, Swelve); advocaat voor het Hof van
Friesland, lid van de vroedschap, schepen van Leeuwarden en volmacht
namens Leeuwarden in de Staten van Friesland: III 21, 40, IV 17, 28, 263, V
25, 33, 298, 305, VI 11, 337, 342, VII 108, 196
Swart; kapitein op de Staatse vloot: II 32, 40
Swartzemburch, zie Schwartzenberg en Hohenlansberg
Swelve, zie Swalue
Sweryn, zie Schwerin
Swilda, Johannes; medicus te Leeuwarden: II 109
Switen, Swieten, Swyten, zie Bicker, Cornelis
Sy(c)ksma, zie Sixma
Sylvius, Bernardus Leuconis († 1683); predikant te Lutkewierum: III 48, 49
Taekess, zie Evert Taekes
Taillefer, Louis de, heer van Mauriac (Moriac); Frans luitenant-kolonel der
infanterie in het Staatse leger: III 111, 112, VI 230
Talmont, zie Trémouïlle
Tamcouck: VI 227
Tamminga (Scotlo); luitenant van de Hoofdmannenkamer: IX 86, 87
Tamminga van Bellingeweer, Anna (vrau Clant); echtgenote van Adriaan Clant
van Stedum: III 185
Tancke, Martinus (Dancke, Dancken, Dancker, Tancken, Tanke) resident van
Denemarken in de Republiek: II 25, III 37, 77, 80, 111, 182, 185, IV 49, 58, 89,
V 90, 147, VI 139, 142
Techneus, Tobias (Tegneus) († 1668); predikant te Leeuwarden en
's-Gravenhage: III 181, V 179, VI 303, 327, VII 317
Templar, Tiberius (Templaer) († 1653); lid der gezworen gemeente en hopman
te Harlingen: V 51, 53, 58
Tepma, Epe Wybes (Teppema); volmacht namens Barradeel in de Staten van
Friesland: VI 40, VII 44, 343, IX 27
Tepma, Haentje Wybes; compagnieschrijver en lid van de vroedschap van
Sneek: V 262, 263, 307, 308, 313, IX 27
Tepma, Oene Wybes; kapitein der infanterie in het Staatse leger: IV 34, 39,
44, VI 330, 332
Terestein, Cornelis van (Terestein) (1579-1643); lid van de vroedschap en
burgemeester van Dordrecht: V 207, VII 233, 235
Teuffenbach, Sidonia von (1623-1657); echtgenote van Friedrich Ludwig van
Löwenstein-Wertheim-Virneburg (gravin van Levestein, Lewestein): VI 213,
VII 202
Teyens, Saecke († 1650); secretaris van Opsterland en volmacht namens
Opsterland in de Staten van Friesland: III 41, 65, 194, IV 9, V 112, 119, 154,
168, 240, 279, VI 19, 49, 54, 74, 77, 78, 80, 116, VII 56, 102
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Teyens, Teye Saeckes: VI 54
Theodori, Abelis; burgervaandrig, bouwmeester te Leeuwarden: VII 358
Thibaut, Hendrik (Tibault, Tibold) (1604-1667); lid van de vroedschap en
burgemeester van Middelburg, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland,
bewindhebber van de VOC: I 77, II 28, 75, 77, 89, IV 212, V 143, VI 131, 133,
147, 187, 247, 251, 268-270, VII 234, 257, IX 35
Thienen, Filips van (Tienen); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse
leger: I 78, III 147, IV 120
Thomae, Tiberius (Toma, Tomae, Tome) († 1676); advocaat voor het Hof van
Friesland: IV 26, 55, 56, V 33, 63, 104, 295, 304, VI 18, 22, 38, VII 359
Tibault, Tibold, zie Thibaut
Tichebray, zie Brahe
Tienen, zie Thienen
Tijns: V 215
Tijs Jans; bode: V 278, 302
Tijs; luitenant van Willem Frederik: VI 166
Till: IV 222
Till, Van († 1643); luitenant der cavalerie in het Staatse leger: I 68
Timmen Jelbess (Timen Jelbess); boer te Leeuwarden: I 117, 118
Tintel, juffer: IV 72
Tinterret, zie Robusti
Tintoretto (Jacopo Robusti) (Tinterret) (1518-1594); Italiaans schilder en
tekenaar: I 115
Tissinck, Meynert Pieters († 1649); brouwer en convooimeester van Sloten: IV
58, 65
Titiaan (Tiziano di Gregorio Vecellio) (± 1477-1576); Italiaans schilder: I 115
Tjaert Johannes (Tjaert, Tjerd, Tjerdt Johanness) († vóór 1673); notaris,
secretaris van Menaldumadeel: V 278, 302, VI 100, VII 339
Tjarda van Starckenborch, Aepke (Sterckenborch, Sterckenburch) († 1646);
kolonel der infanterie in het Staatse leger, gouverneur van Coevorden: II 29,
50, III 154, 155, IV 132
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Tjarda van Starckenborch; Gronings regent: IX 86, 88
Tjassens; Gronings regent: IX 86, X 248, 249
Tjessens, juffer († vóór 1648): V 332
Toma(e), Tome, zie Thomae
Tomas Michels (Tomass); stalknecht van Willem Frederik: II 113, III 12, V 49,
VI 331
Torstenson, Lennart, graaf van Ortala (1603-1651); rijksraad van Zweden en
veldmaarschalk in het Zweedse leger: II 97, 98, III 42, 51
Totila: V 123
Tour d'Auvergne, Frédéric-Maurice de la, hertog van Bouillon (Bullion, Boullion)
(1605-1652); maarschalk in het Franse leger: IV 240, V 70, 232
Tour d'Auvergne, Henri de la, burggraaf van Turenne (Turaine, Turene)
(1611-1675); maarschalk in het Franse leger: II 73, III 27, 79, IV 119, 126, V
90, 141, 149, VI 159, VII 81
Tour d'Auvergne, Marie de la (madame de la Tremouille) (± 1601-1665);
echtgenote van Henri de la Trémouïlle: IV 158
Tourneboeuf, Marguerite de (Rhiengrefin, Riengrafin Riengrefin, Rijngrafin,
Rijngravin); echtgenote van Friedrich Magnus van Salm: II 28, 68, 71, 73, 74,
95, III 81, 141, 157, 187, IV 92, 93, 161, 214, 216, 225, 236, V 80, 131, 144,
149, 160, 165, 211, 214, 215
Toussaint (Tuischien, Tuysijn); vaandrig in dienst van de WIC: V 277, 280, 281
Traes, freule L. (Traesjen); maîtresse van Willem Frederik: IV 145, V 210, 216,
234, 237, VI 295, VII 156-162, 174, 181, 184-186, 188-190, 195, 199, 206,
207, 213, 233, 288, IX 16
Trebellius (Trebellanus); Romeins consul: I 14
Treffry, weduwe (Treveri); weduwe van Henry Treffry († 1644); kapitein in het
Staatse leger: II 9
Trémouïlle, De la (Talmont, Latremouille); geslacht: II 73, IV 83, 158
Trémouïlle, Maria Charlotte de la (1632-1682): VI 174
Trémouïlle, Henri Charles de la, prins van Talmont (1620-1672); Frans kolonel
der cavalerie in het Staatse leger: I 44, 83, II 26, 29, 31, 71-75, 77, 79, 80, 88,
90, 100, III 72, 82, 83, 97, 98, 107, 121, 122, 138, 139, 143, 179, 181, 185,
187, IV 71, 72, 83, 85-93, 106, 107, 109, 110, 116, 118, 120, 121, 124, 131,
133, 145, 148, 158, 159, 164-166, 168, 169, 181, 198, 210, 215, 226, 233, V
81, 139, 149, 212, 213, 231, 233, VI 174, 194, 208, 266, VII 201, 231
Trémouïlle, Louis I de la, prins van Talmont († 1483): II 73
Trémouïlle, Louis Maurice de la, graaf van Laval († 1681): IV 158
Tremouille, madame de la, zie Tour d'Auvergne, Marie de la
Treveri, zie Treffry: II 9
Triest, Antonius († 1657); bisschop van Gent: III 137
Trigland, Cornelis (Triglandus) (± 1609-1672); predikant te 's-Gravenhage: III
181, V 167, VI 234, 258
Tromont, zie Drummond
Tromp, Cornelis (1629-1691); kapitein op de Staatse vloot: II 39
Tromp, Maarten Harpertszoon (1598-1653); luitenant-admiraal van Holland: I
87, II 32, 35, 39, III 73, 96, 186, IV 167, V 63, VI 226, 319
Tuars, zie Amboise
Tuilleri, zie Coignet de la Thuillerie
Tuischien, zie Toussaint
Tulck, zie Tulp
Tulleri, La, zie Coignet de la Thuillerie
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Tulles, Joannes Vincentius de († 1668); bisschop van Orange: III 188, IV 85
Tulp, Nicolaes (dr Tulck) (1593-1674); hoogleraar in de anatomie aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam, lid van de vroedschap en burgemeester van
Amsterdam: VII 311, 312, 314
Turaine, Turene, zie Tour d'Auvergne, Henri de la
Tuyll van Serooskerken, Reinout van, heer van Stavenisse (Seroskercken)
(1618-1652); lid van de ridderschap van Utrecht: V 156
Tuysijn, zie Toussaint
Twijns, Jorryt Seerps; volmacht namens Baarderadeel in de Staten van
Friesland: III 190, IV 27, 28
Tzweebruggen, prinses van, zie Wittelsbach, Juliana Magdalena van
Uersel, zie Ursel
Ulfeldt, Corfitz (Ulefeldt, Ulefelt) (1606-1664); extraordinaris ambassadeur van
Denemarken in de Republiek en Frankrijk: IV 202, 209, 214, 218, 222, 228,
229, 248, V 168-170, 172, VI 142, VII 83, 176, 233-235, 239, 240
Uma, Wilhelmus (Ouma, Uuma); advocaat: I 0, 3, 5, 7, 8, III 64, IV 253, V 56,
58, VII 42
Unia, Julius Mockema van (Oenia, Ounia) († 1656): I 11, II 108, III 37, 59, 61,
IV 17, 49, 54, 66, 72, 240, 246, V 33, 37, 98, 108, 265, 273, 275, 278, 279,
281, 301, 303, 306, 309, 319, VI 11, 13, 15, 16, 18, 58, 59, 71, 82, 84-86, 96,
VII 14, 15, 19, 25, 151, 173, 185, 192, 226, 337, 338, 358, IX 30
Upkes, zie Oepkes
Urbanus VIII (1568-1644); paus [1623-1644]: I 95
Urbina, Diego de (Urbijn) († 1554); Spaans schilder: I 115
Ursel, Conrad graaf van (Uersel, Ussel): V 207, 211, 213, 214, 218
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Ursel, gravin van: V 188, 191-194, 207, 208, 212, 216, 217, 229, VII 205
Ussher, James (bischop van IJrlandt) (1581-1656); aartsbisschop van Armagh,
primaat van Ierland: IV 242
Utrecht, Gedeputeerde Staten van: IV 69, VI 274
Utrecht, Hof van: V 155
Utrecht, Staten van: V 154, 155, 185, VI 284
Uuma, zie Uma
Uytenhooven, juffer: V 231
Uyttenbogaert, Johannes (Uytenbogert, Uytenboogert) (1557-1644);
remonstrants predikant: V 257, VI 64
Vaenander, zie Navander, Jacob
Vaerick, zie Varyck
Valckenhaen, zie Falckenhaen
Valeri († 1645); Italiaans-Engels kapitein in het Staatse leger: III 155
Valois, Charles van, hertog van Angoulème (Angoulesme) (1573-1650);
generaal der cavalerie in het Franse leger: II 37
Valois, François-Hercule van, hertog van Anjou en Alençon (Alenson)
(1556-1584); landvoogd der Nederlanden: III 87
Valois, Henri II van, hertog van Longueville (Longeville, Longville) (1595-1663):
V 70, 83, VII 210
Vandalen, zie Dalen, Van
Vandere, zie Aa, Maurits van der
Vanderlinde, zie Linde, Van der
Vandermeulen, zie Meulen, Van der
Vandermylen, zie Mijle, Adriaan van der
Vandosme, zie Bourbon
Varsvelt, Geertje; moeder van Beilanus: VII 131
Varyck, vrau (vrau Vaerick, Varick, Van Varyck); gouvernante van de dochters
van Frederik Hendrik: IV 111, 200, 202, 205, 209, 213, 219, 227, 229, 234, V
81, 142, 188, 193, 195, 208, 213, VI 166, 184, 186, 226, 239, 251, 257, 262,
290, 297, 302, 309, 313, 315, 325, 326, VII 80, 128, 202, 204, IX 171, X 17,
248, 249
Vatimon; officier der cavalerie in het Franse leger: II 37
Vatteville; officier in het Franse leger: II 37
Vechelsand (Vechghelsand, Vegchelsang, Wechelsand): VII 226, 240, 287
Veen; militair in het Staatse leger: V 230
Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst (Veglin, Veugelin, Veuglin, Veugling,
Veugelyn, Veuglyn) (1613-1693); secretaris van Willem Frederik, baljuw van
Hulsterambacht: I 11, 91, II 98, 99, III 16, 21, 37, 38, 50, 136, 151, IV 41, 50,
59, 111, 210, V 29, 122, 210, 231, 232, 264, 283, 317, VI 47, 54, 109, 141,
234, 236, 239, 295, 320, 322, 325, 326, 330, 333, VII 26, 101, 107, 150, 157,
193, 203, 298, 344, 349, IX 15, 29, 30
Vegchelsang, zie Vechelsand
Vehlen, zie Velen
Velen, Alexander II graaf van (Vehlen) († 1675); generaal in het keizerlijke
leger: II 96
Velsen, Adriaen van († 1661); burgemeester van Bolsward en volmacht namens
Bolsward in de Staten van Friesland, lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland: II 107, III 34, 35, 39, 46, 52, 53, 60, 189-191, 195, 196, IV 7, 10-15,
24, 26, 29, 35, 39, 54, 238, 239, 243, VI 103, VII 21, 23, 62, 183, 352
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Velsen, Benedictus van; gerechtsscholtus (Friesland): VII 19, 21, 28, 29, 39,
46, 48, 51, 59, 62, 105, 106, 122, 160, 174
Veltdriel, Joannes Petri (Veltriel, Vertrier, Vertrir) († 1646); volmacht namens
Dokkum in de Staten van Friesland: I 43, 44, 80, 96, II 85, 95, 99, 102, III 69,
77, 108, 111, 181, IV 25, 29, 33, 42, 44, 55, 81, 83, 87, V 75
Veltdriel, Petrus (Veltrier); secretaris van Dokkum: IX 13
Veltriel, Veltrier, zie Veltdriel
Veltshoff: V 189
Veno, Johannes († 1662); advocaat te Leeuwarden: VII 102, 103, 155, IX 13
Verbolt, Nicolaes (Verboldt); rekenmeester van Frederik Hendrik: I 91, III 81,
IV 152, 211, 233, V 82, 152, 153
Verdisan; militair in het Franse leger: II 52
Vere, Aubrey de, graaf van Oxford (Oxfort) (1626-1703); Engels majoor der
cavalerie in het Staatse leger: III 25
Verels: VII 225
Verenigde Oostindische Compagnie: I 87, 92, 93, III 41, 43, IV 42, 93, V 56,
262, 276, 277, VI 71, 79, 268, VII 235, 320
Verheiden: VII 288
Verhulst: VI 310
Vermeer; gedeputeerde te velde: IV 196
Vermees, Cornelius; secretaris van Westdongeradeel en volmacht namens
Westdongeradeel in de Staten van Friesland: I 11, III 40
Verneu(i)l, Vernuil, zie Saint-George
Verstraete, zie Straten, Willem van der
Vertri(e)r, zie Veltdriel
Vervoorn, zie Voorda
Vervou, Saepck van (vrau Andre) (± 1613-1671); echtgenote van Joachim van
Andreae: III 57, VI 282, 304, 336, VII 29
Veth; geslacht: VI 216
Veth, Adriaen (Duvett, Vet, Vett) († 1663); secretaris en pensionaris van
Middelburg, secretaris van de Staten van Zeeland: II 28, 64, 68, 75, 89,
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90, III 186, IV 82, 83, 152, 196, 209, 212, 223, 262, VI 131-133, 147, 209, 216,
217, 247, 265, 296, 297, 306, 314, 315, VII 194
Veugelin, Veugelyn, Veuglin(g), Veuglyn, zie Vegelin van Claerbergen
Veurne: V 172
Vianen: III 185, IV 61, 229, V 156, 163, 185, 265, 266, VI 190, VII 1, 203, 289
Vickefort, zie Wicquefort
Viconte, zie Place
Vicontesse, zie Brederode, Margaretha van
Vidasme, zie Albert d'Ailly, Henri-Louis
Vieleers, zie Zoete de Lake, De
Vierssen, Van: III 193, IV 7, 62, 243, 252, V 110, VI 52, 72, 116, 330, 331, 333,
337, VII 24, 62, 63, 128, 131, 185
Vierssen, Assuerus van (Asswerus van Viersen) († 1662); rentmeester van de
domeinen van Friesland, volmacht namens Het Bildt in de Staten van Friesland:
I 1, 7, II 47, 107, III 19, 21, 24, 28, 29, 31, 56, IV 34, 247, V 56, 66, 76, 83, 94,
124, 240, 252, 258, 262, 277, VI 9, 15, 32, 38, VII 17, 44, 127, 343, 351
Vierssen, juffer(s) van: VI 105, 111, VII 106, 124, 131, 160
Vierssen, Magdalena van (vrau, juffer Haeren) († 1652); echtgenote van Willem
van Haren: III 190, IV 35, 44, V 49, 69, 110, 129, 308, VI 105, 116, 285, 327,
VII 128, 131, 181, 194, 288, 323, 345, 352, IX 13, 30, 33
Vierssen, Maria van (vrau Schuirmans) († 1650); echtgenote van Abraham van
Schuurman: VI 110
Vierssen, Mathias van (± 1592-1658); lid van het Hof van Friesland: I 12, III
35, 39, 40, 50, IV 23, 29, 36, 39, 58, V 28, 51, 56, 58, 62, 67, 107, 240, 252,
262, 274, 303, VI 37, 41, 47, 58, 77, 110, VII 17, 49, 78, 123, 124, 155, 157,
178-180, 184, 341, 351, IX 16, 19, 28, 32
Vierssen, Matthias Geurdts van; advocaat voor het Hof van Friesland,
gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, burgemeester van Sneek: I
44, 83, II 31, 40, 42, 85-88, III 47, IV 247, 248, V 28, 313
Vierssen, Willem van (1621-1678); secretaris van de Rekenkamer van Friesland:
III 190, IV 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 39-43, 49, 55, 58, 245, V 61, 62, VII 17,
64, 341, IX 32
Vieuville, Charles markies van († 1676); Frans luitenant-kolonel in het Staatse
leger: II 26, 27, III 175, V 163
Vieuville, markies van († 1643): I 77
Viglius Cornelii (Wiglius) (1600-1657); predikant te Leeuwarden: IV 248, 252,
V 282, 298, 306, VI 12, 69, 86, VII 41, 49, 102, 103, 147, 158, IX 31
Viglius, Otto (1627-1695); klerk wegens Friesland ter griffie van de Generaliteit:
VII 235
Vijch, Joost; luitenant-kolonel in het Staatse leger: V 154, 161, VI 139
Vile(e)rs, zie Zoete de Lake, De
Vilitien, De; gouverneur van Boulogne: IV 127
Villamor, Pedro de: I 86
Ville, markies van; officier der cavalerie in het Franse leger: II 52
Ville, zie Vieuville
Villers, zie Zoete de Lake, De
Villetier, De; officier in het Franse leger: II 37, III 96
Villiers, George, hertog van Buckingham (Bockingam, Bouckingam)
(1628-1687): VI 58, 194
Villiers, Mary († 1685); echtgenote van 1) Herbert of Shurland; 2) James Stuart
hertog van Lennox: III 178
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Vinck; kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 157
Vlijm: IV 201
Volvire, Eleonora de, markiezin van Ruffec (1604-1690); echtgenote van
François de l'Aubepine: III 180, VII 230
Vomelius, Johannes (Womelius) († 1656); predikant te Leeuwarden: V 54, VI
86, 103
Vondel, Joost van den (Vondeling) (1587-1679): IX 31
Voorda, Joost de (Vervoorn, Voorde, Voorn) († 1661); lid der gezworen
gemeente, volmacht namens Harlingen in de Staten van Friesland, schepen
en burgemeester van Harlingen: VI 14, IX 13, 32
Vosbergen, Gaspar van (Vossbergen) († 1649); lid van de Hoge Raad,
gedeputeerde van Zeeland ter Staten-Generaal: I 88, 89, II 27, 90, 97, III 108,
IV 70, 81, 93, 107, 112, 131, 132, 140, 144, 158, 201, 211, 224, V 69, 70, 80,
82, 131, 141, 146, 155, 166, 171, VI 127, 130, 146, 150, 216, 231, 235, 246,
253, 286, 304, 314
Vosbergen, Willem († 1653); ritmeester in het Staatse leger: IV 211, V 75-79,
84, 92, 94, 95, 97, 98, 105, 131, VI 198, 282, 285, 304, 329, VII 50, 53, 129-131,
241, 305
Voselar; officier in het Staatse leger: III 148
Vranckrijk, zie Orléans
Vrangel, zie Wrangel
Vries, De: VI 311
Vries, Frederik de (De Fries, De Vrijs) (1600-1679); secretaris van Amsterdam,
resident van de Republiek in Denemarken: IV 214, 217, 248
Vring(h)er, zie Wringer
Waalkens, Hajo Johannes († 1664); predikant te Franeker: VII 105
Wael, Jan de (1594-1663); lid van de vroedschap
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en burgemeester van Haarlem: VI 269
Waerdenburch: V 165
Waersdorp: V 175
Waeveren, zie Oetgens
Waldeck, gravin van, zie 1) Baden-Durlach, Anna van; 2) Nassau-Siegen, Maria
Magdalene van
Waldeck-Wildungen, Georg Friedrich graaf van (1620-1692); Duits majoor der
cavalerie in het Staatse leger: IV 81, 131, 156, 157, 161, V 132, 187, 215, 235,
VI 164, 266
Waldeck-Wildungen, Jakob graaf van (Jacob) (1621-1645): III 94-96
Waldeck-Wildungen en Culemborg, Philipp Theodor graaf van (Culemburch)
(1614-1645); Duits kapitein der infanterie in het Staatse leger: II 25, 42, 43, 55,
63, IV 69
Waller, William (1597-1668); generaal in het leger van het Engelse parlement:
I 77, 79
Wallis(s), prins van, zie Karel II
Walrich, Gerardus (Wolrich) († 1669); ontvanger-generaal in Friesland: V 63,
288, 303, 309, VI 21, 22, 36, 41, 46-48, 50, 52-54, 57, 60, 79-81, 103, VII 351,
IX 14
Walsdorffer, Arnold (Walsdorp); Zwitsers luitenant der infanterie in het Staatse
leger: I 8
Walsweer, Matthias (Walsfehr) (1599-1652); predikant te Franeker: VII 105,
186
Walta, Douwe van (Dauwe): V 239
Walta, Lucia van († 1674); echtgenote van Cornelis van Aerssen: III 70, 83,
187, IV 200, 219, 229, V 80, 92, 131, 164, VI 127, 202, 227, VII 240, 301, IX
36
Walta, Peter Douwesz van (Pieter, Piter); gedeputeerde van Friesland ter
Staten-Generaal: I 45, III 47, 50, 190, 194, 195, IV 8, 9, 32, 65, 66, V 35, 37,
51, 52, 55-57, 61, 64, 79, 84, 93-96, 99, 100, 103, 109, 110, 119, 129, 174,
239, 240, 252, 256-258, 263, 275, 307, 312, VI 16, 21, 23, 26, 35-37, 43, 44,
47, 48, 50-54, 57-59, 61-67, 69, 86, 87, 91, 99, 111, 113, 135, 139, 305, 331,
335, 341, 343, VII 15, 28, 29, 39-42, 45, 47, 49, 51-55, 63, 70, 72, 82, 84, 181,
337, 345, 349, IX 13, 19, 21, 32
Walta, Sybren van (Sibrant) († 1673); officier in het Staatse leger: III 55, 56,
59, V 93, 96, VI 113, VII 53, 123
Walta, Tjaert van: V 96, 110, 119
Walteri, zie Gualtheri
Waltinga, Andries van (Waltingha) (1592-1652); volmacht namens
Franekeradeel in de Staten van Friesland, lid van de Admiraliteit van Hoorn
en Enkhuizen: III 32, IV 37, 51, 54, V 63-65, 69, 78, 274, 277, 279, 282, 283,
303, VI 38, 39, 41, 43, 44, 51, 56-58, 60, 63, 70, 77, 83, 109, 111, 115, 198,
329, 331, 333, 335, 342, VII 177, 354, IX 82
Wang, baron de; officier in het Spaanse leger: I 86
Warmont, zie Wassenaar, Jacob van
Wassenaar, Van; geslacht: VI 223
Wassenaar, Albrecht baron van, heer van Alkemade (Alckemade) (1599-1657);
hoogheemraad van Delfland: I 96
Wassenaar, Arent van, heer van Duvenvoirde (Duivenvoorde) (1610-1674);
lid van de ridderschap van Holland, majoor der cavalerie in het Staatse leger,
lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: V 80, VII 235
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Wassenaar, Jacob baron van, heer van Obdam (Opdam, Wassenaer,
Wassenar) (1610-1666); lid van de ridderschap van Holland, kolonel der
cavalerie in het Staatse leger, gouverneur van Heusden: I 71, II 49, 71, 94, III
109, 167, IV 72, 81, V 83, 85, 86, 89, 90, 92, 105, 123, 142-144, 159, 161, 162,
168, 170, 171, 173, 175, 177, 213, 216, 218, VI 128, 129, 135, 136, 146-148,
168, 175, 303, 311, 316
Wassenaar, Jacob baron van, heer van Warmond (Warmont) (1592-1658); lid
van de ridderschap van Holland, hoogheemraad van Rijnland: V 175
Wassenaar, Johan van, heer van Duvenvoirde (1577-1645); lid van de
ridderschap van Holland, hoogheemraad van Rijnland, lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland: III 70, 75
Wassenaer-Duvenvoorde, Theodora van, vrouwe van Harselo († 1679);
echtgenote van 1) Gerard van Randerode van der Aa; 2) Gerrit van Arnhem:
VII 27
Wau(de), zie Wou, Van
Waveren, zie Oetgens
Wechelsand, zie Vechelsand
Wees: VI 190
Welderen, Johan van (Welder, Wolder); majoor der cavalerie in het Staatse
leger: II 89, 94, III 122, 142, 143, IV 134, 135, 157, V 80, 81, 85, 153, 154, 163,
310, VI 157, 284, VII 252, IX 36
Welvelde, Joost van (Welefeldt, Welevelt); ritmeester in het Staatse leger: II
73, IV 60, 89, V 112, 251, 310, VI 133, IX 13, 14, 19
Werf, Van der, Spaans gouverneur van het fort Spinola: III 145, 149
Werner; te Brunswijk: IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Westindische Compagnie: I 79, IV 43, 49, 50, 54, 57, 58, 93, V 142, 210,
253-255, VII 131, 153-155, 294
Wevelinckhoven, Joannes van; lid van de Staten van Holland: VI 319
Weyer (Wijers); ritmeester in het Staatse leger: V 99, 103
Weyer, Johan Hendrik (Weyers); kapitein der infanterie in het Staatse leger:
III 95, VI 99
Weyer (Weyers); geslacht: VI 327
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Wibrandi, Wibrant; convooimeester en lid van de vroedschap van Stavoren: III
16, 18
Wichering; luitenant der Hoofdmannenkamer: IX 88
Wicquefort, Joachim de (Fickfort, Vickefort, Wickefort, Wickfort, Wyckfort,
Wyckefort) (1596-na 1665); resident van Hessen-Kassel in de Republiek: III
68, 72, 185, IV 92, 107, 215, VI 127, 135, 137, 218, 244, 248, 295, 324, VII 19
Wide(n)fel(d)t, Wiedefelt, zie Wijdefelt
Wienbergen, zie Wijnbergen
Wigaerda: VII 183
Wiglius, zie Cornelii
Wijck, Hendrick van; lid van de Admiraliteit van Rotterdam: VII 51, 70
Wijckel, Hans van (Wijckelt) (± 1617-1659); volmacht namens Dantumadeel
in de Staten van Friesland: IV 26, V 75, 110, 112, 239, 255, 259, VI 18, 20,
127, 218, 254, 257, 330, VII 17, 19, 47, 62, 71, 85, 132, 154, 183, 194, 233,
336, 337, IX 36
Wijckel, Idzaerdt van; volmacht namens Gaasterland in de Staten van Friesland:
VI 18
Wijdefelt, Gozewijn (Widefeldt, Widefelt, Widenfeldt, Widenfelt, Wiedefelt)
(1602-1671); kapitein der infanterie in het Staatse leger, hofmeester van Willem
Frederik: I 6, 8, 14, II 43, III 12, 13, 15, 17, 18, 21, 32, 37, 38, 43, 55, 151, 191,
196, IV 10, 26, 28, 30, 228, V 59, 60, 62, 63, 73, 139, 141, 280, 281, 304, 307,
308, 320, VI 11, 13, 16, 18, 19, 37, 41, 42, 46, 61, 91, 94, 97, 98, 101, 110-112,
128, 163, 338, 340, VII 19, 20, 26-28, 49, 52, 54, 63, 73, 77, 127, 132, 150,
189, 340, 345, 350, IX 20, 28-30, XI 3
Wijers, zie Weyer
Wijl; kapitein in het Staatse leger: VI 227
Wijlandt, Dionisius van (Wijlant): V 56
Wijngaerden, vrau (Wijngarden, Wijngharden): III 185, VI 232
Wijnbergen, Johan van, vrijheer van Horsen tot Oldenaller (Wienbergen)
(1590-1658); kolonel in het Staatse leger, commandant van Rijnberk,
gouverneur van Sluis: I 67, 76, 78, 84, II 29, 50, III 99, 121, 124, 126, 140, 146,
153, 159, 160, IV 132, 141, 144, 155, 186-190, 196, 198, V 139, 141, 143, 151,
152, 154, 217, 218, 313, VI 161, 186, 252, 261, 262, 265, 313, 315, 326, VII
359, IX 36
Wijngaerden, Albartus van; secretaris van Het Bildt: VI 12, 17, 23, 32, 38, 41,
42, 59, 109, VII 56, 74, 154, 343
Wijngaerden, Jacob Oem van, heer van Benthuizen (Benthuysen) († 1650);
lid van de Rekenkamer van Holland: III 76, V 161
Wilhem, David le Leu de (De Willem, Willems, Wilms) (1588-1658); lid van de
Raad van Brabant: I 93, III 40, VI 161
Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau (prins Wilhelm) (1533-1584);
stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland: III 80, IV 191, 194, V
138, 239, 318, VI 19, 134, 179, 221, 263, 315, VII 76, 319, IX 32
Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau (prins Wilhem, Wilhelm, Willem,
Sijn Hoocheit, de baes, de derde man, de Prins, A.O.V.P.D.G., N.D.W., O. de
W.) (1626-1650); stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland,
Overijssel, Groningen en Drenthe: passim
Willem III, prins van Oranje, graaf van Nassau (den Prince) (1650-1702): IX
35, XII 9
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Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg (mijn oom, graef Willem, Wilhelm)
(1560-1620); stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe: I 72, II 44, IV
248, V 32, 78, 126, 239, 254, 260, 322, VI 149, VII 47, 107
Willem, De, Willems, zie Wilhem
Willemine, Willemijntje, zie Merode, Willemine van
Wilms, De, zie Wilhem
Wim(m)enum, zie Bouchorst
Winteroy, Willem van (Wintero) († 1659); ritmeester in het Staatse leger: II 77,
VI 194
Wissem, heer van: VI 183
Wissema, Sabinus (Wisma) (± 1620-1678): II 63, III 21, 23
With, Witte Corneliszoon de (Witte Witte) (1599-1658); vice-admiraal van
Holland: III 77, V 63
Witsen, Cornelis (1605-1669); lid van de vroedschap en burgemeester van
Amsterdam, bewindhebber van de WIC: IV 43, 49
Witt, Jacob de (De Wit) (1589-1674); lid van de vroedschap en burgemeester
van Dordrecht, lid van de Rekenkamer van Holland, lid van de Gecommitteerde
Raden van Holland, gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal,
ambassadeur van de Republiek in Zweden en Denemarken: I 83, II 29, VI 254,
263, 264, 273, 286, 289, VII 236, 293-295, 297
Witt, Menso de; predikant: VI 296
Witte, zie With
Wittelsbach, Eduard van, paltsgraaf aan de Rijn (prins Eduard) (1624-1663):
III 75, 179
Wittelsbach, Elisabeth van, paltsgravin aan de Rijn (madamoiselle Elisabet,
freule Lisebet) (1619-1680); later abdis van Herford: III 79, 185, IV 92
Wittelsbach, Elisabeth Charlotte van, paltsgravin aan de Rijn (keurvorstin van
Brandenburg) (1597-1660); echtgenote van Georg Wilhelm keurvorst van
Brandenburg: VI 169, 185
Wittelsbach, Ferdinand van, hertog van Beieren
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(1577-1650); prins-bisschop van Luik, aartsbisschop en keurvorst van Keulen,
bisschop van Hildesheim, Munster en Paderborn: VII 208, 229
Wittelsbach, Juliana Magdalena van, paltsgravin van Zweibrücken (princess
van Tzweebruggen) (1621-1672); echtgenote van Friedrich Ludwig van
Palts-Landsberg: II 22
Wittelsbach, Karl I Ludwig van, keurvorst van de Palts [1649-1680] (1617-1680):
IV 229, VII 200, 203
Wittelsbach, Louise (Hollandine) van, paltsgravin aan de Rijn (madamoiselle
Louyse) (1622-1709): VI 213, VII 209
Wittelsbach, Maximiliaan I, keurvorst van Beieren (Beyervorst) [1597-1651]
(1573-1651): I 96, V 121, 169, VI 193
Wittelsbach, Moritz van, paltsgraaf aan de Rijn (prins Mauritz) (1621-1654);
vice-admiraal van de Engelse vloot: IV 202, 225, 227, 233, V 139, VI 130
Wittelsbach, Philipp van, paltsgraaf aan de Rijn (prins Philips) (1627-1650);
Duits ritmeester in het Staatse leger: II 71, 73, III 157, 167, IV 108, 164
Wittelsbach, Ruprecht van, paltsgraaf aan de Rijn (prins Robrecht, Rubbert,
Rubrecht) (1619-1682): VI 141, 226, 227, 230
Wittelsbach, Sophia van, paltsgravin aan de Rijn (princess Sophia van
Bohemen) (1630-1714): III 59, VI 213, VII 209
Wittelsbach, Wolfgang Wilhelm van, paltsgraaf van Neuburg (hertoch van
Nieuburch) (1578-1653): V 217, 229, VI 246
Wittjenstein, zie Sayn-Wittgenstein
Wladyslav VII, koning van Polen (1595-1648): III 75, IV 215, V 232, VI 136,
143, 236
Wobborsky; officier in het Staatse leger: III 205
Woldemar, graaf: VI 139
Wolder, zie Welderen
Wolf, vrau: IV 89
Wolf; majoor in het Staatse leger: I 71, 92, II 67
Wolrich, zie Walrich
Wolteri, zie Gualtheri
Womelius, zie Vomelius
Wotton, Catherine, gravin van Chesterfield († 1667); echtgenote van 1) Henry
Stanhope; 2) Johannes Polyander van Kerckhoven, gouvernante van Maria
Stuart: I 94, II 25, 28, III 83, IV 92
Wou, Van (de heer ridder Waude): VI 346
Wou, Van (Van Wau, Woud, Woude): VI 295, 306, 307, 320, 322, 325, 326,
VII 83, 289, 298
Wrangel, Carl Gustaf, graaf van Salmis (Helm, Vrangel) (1613-1676);
maarschalk in het Zweedse leger en admiraal op de Zweedse vloot: III 42, IV
91
Wringer, Hessel Douwes (Vringer, Vringher) (1602-1661); secretaris van
Barradeel, lid der gezworen gemeente en vroedschap van Harlingen, volmacht
namens Barradeel in de Staten van Friesland, dijkgraaf: II 110, 111, III 10, 29,
36, 61, IV 12, 15, 16, 23, 25, 27, 28, 44, 56, 60, 65, 67, 241, 252, 264, V 26,
53, 274, VI 12, 16, 40, 47, 81, 95, 109, 115, 119, 331, 332, VII 15, 25, 39, 42,
44, 53, 59, 61, 70, 76, 79, 82, 108, 121, 150, 183, 340, 343, 349, 350, 352,
354
Wybe Gerloffs; lid van de vroedschap van Dokkum: III 57
Wybe Jochems; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110
Wyck(e)fort, zie Wicquefort
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Wylich; kolonel in het Staatse leger: IV 184
Wymenum, zie Bouchorst
Yeetsma, Yetsma, Yietsma, Ytsma, zie Itsma
Yeltinga, zie Jeltinga
Yepema, zie Jepema
Zamstra, zie Sanstra
Zavoy, zie Savoye
Zeeland, Staten van: I 80, 83, II 71, 78, 90
Zeestait, Hannibal: VI 142
Zevenaer, Zevenar, zie Sevenaer
Ziel, zie Zijl
Zier(ck)sma, zie Sierksma
Zijl, Pieter van (Siel, Ziel); luitenant-kolonel der infanterie in het Staatse leger:
II 51, III 83, 164-166, IV 197, VI 150, 266, 361, VII 315
Zijrsma, zie Sierksma
Zoete de Lake, Alexander de, heer van Haultain (Alexandre de Doux, Hautain,
Haultyn) (1615-1645): I 72, 96, II 88, 98, 99, 101, III 59, 67, 68, 71, 75, 79, 81,
124, 125, 151, 178, 181, IV 70, 84, 105, 107, V 166, 171, VI 292
Zoete de Lake, Alexander de, heer van Villers (Vieleers, Vileers, Vilers)
(1603-1678); kapitein der infanterie in het Staatse leger: III 75, 185, 186, 205,
IV 70, V 80, 159
Zoete de Lake, De (Haultyn); kornet in het Staatse leger: I 84
Zoete de Lake, Joost de, heer van Villers (Vileers) († 1589); veldmaarschalk
in het Staatse leger: VI 290
Zoete de Lake, vrau de (Vileers, Vilers, Villers); echtgenote van Alexander de
Zoete de Lake, heer van Haultain: III 186, IV 90, 203, 215, VI 129, 259
Zoete de Lake, Willem de, heer van Haultain (Haultyn): IV 156
Zuhm, Ernst (Zum): VI 31
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Zulekum, Zuylekum, heer van, zie Huygens, Constantijn
Zulestein, heer van, zie Nassau, Frederik van
Zum, zie Zuhm
Zuylen van Nyeveld, Machteld van (1621-1699); weduwe van Abraham de
Bye, echtgenote van Gerard van Reede: IV 150, 202, VI 282
Zweden, Anna Katarzyna van, prinses van Polen (1629-1651): V 232
Zweden, zie 1) Gustaf II Adolf; 2) Christina Augusta
Zweden, Rijksdag van: V 68
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Index van aardrijkskundige namen
Aa (A); rivier, Vlaanderen: II 32, 33, 35, 38
Aacken, Aaken, zie Aken
Aalst, Land van (Landt van Alst); Vlaanderen: III 143
Aardenburg (Aerdenburch, Ardenburch): II 44, III 114
Aarlen (Arlon); Belgisch Luxemburg: I 83
Achtkarspelen; grietenij: V 302, VI 77, 81, 84
Ackrum, zie Akkrum
Aecken, zie Aken
Aenholdt, zie Anhalt
Aenholt, zie Anholt
Aerdenburch, zie Aardenburg
Aernem, zie Arnhem
Aken (Aaken, Aacken, Aecken): V 215, 216, VI 150
Akkrum (Ackrum); Utingeradeel: III 188
Alckma(e)r, zie Alkmaar
Algiers (Alger): V 278
Alkmaar (Alckmaer, Alckmar): I 43, V 84, 92, 130, 165, VI 121, 292, VII 257,
258
Alst, zie Aalst
Ambsterdam, zie Amsterdam
Ameland: V 67, 254, 262, 286, VI 31, VII 189
Amen, zie Namen
Amerika, Spaans (Indien): V 296
Amerongen: VI 189
Amersfoort (Amersvoort): I 56, III 67, 188, V 238, VI 329, VII 253
Amsterdam (Ambsterdam, Mad): I 44, 51, 87, 89, 96, 97, II 39, 42, 88, 106, III
25, 71, 76, 188, IV 43, 67, 68, 70-72, 82, 85, 87, 89, 92, 113, 116, 148, 155,
156, 204, 213, 214, 217, 237, 241, 252, V 30, 32, 51, 52, 56, 73, 79, 84, 85,
93, 98, 99, 128, 140, 141, 146, 163, 165, 166, 175, 179, 261, 276, 277, VI 10,
16, 56, 79, 80, 138, 139, 143, 152, 163, 164, 175, 191, 202, 234, 236, 261,
262, 275, 276, 283, 287, 292, 299, 307, 312, 316, 320, 321, 328, 334, 365, VII
22, 41, 83, 98, 101, 103, 125, 132, 160, 161, 193, 200, 236, 253, 258, 297,
299, 300, 309, 310, 312, 314, 318-323, 338, 355, IX 10, 31, 34, 35
Ancona: V 33
Andtwerpen, zie Antwerpen
Angleterre, zie Engeland
Anhalt (Aenholdt): VII 378, IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Anholt (Aenholt); bij Emmerik: VII 259
Antwerpen (Andtwerpen): I 61, 75, 78, 79, 84-86, II 62, 66, 101, III 82, 85-87,
98, 100, 109, 111, 114, 136, 139, 140, 152, 153, 162, 180, IV 90, 91, 109-112,
115, 116, 118-121, 123, 124, 126, 131, 140-142, 144, 145, 152, 155-157, V
151, 171, 276, VI 132, 140, 141, 187, 197, 235, 247, 297, VII 208, 211, 225
Ardenburch, zie Aardenburg
Ardres; Artois: II 33
Arendonk (Arendonck); Brabant: VII 226
Argentan: VI 293
Arlingen, zie Harlingen
Arlon, zie Aarlen
Armentières (Armentiers); bij Rijsel: III 125, V 143-145, 161, 193
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Arnhem (Aernem): I 8, IV 69, 196, V 154, VI 175, VII 69, 251, 259, 287
Artois: V 190
As; Belgisch Limburg: V 187
Assenede (Asne, Asned, Assene, Assened); Vlaanderen: I 58, 69, 80, II 31,
36, 51, 82, III 96, 99, 107, 116, 124, IV 127, 134, VI 129, 132
Auckerck, zie Oudkerk
Augsburg (Ausburch, Aussburch): IV 184, 195
Aurich (Aurick); Oost-Friesland: II 48, VI 17
Aus(s)burch, zie 1) Augsburg; 2) Oostburg
Austrichepolder (Austrischepolder, Austrischpolder, Austryapolder); bij
Westdorpe: II 31, 51, 52, 55, 67, 74, 79
Axel: I 76, 79, II 72, 79
Aytta-kavel (Ayta-cabel); in het Bildt: V 239
Baarderadeel (Baerderadeel); grietenij: IV 240, V 56, 93-96, 109, 110, 119,
124, 174, 178, 231, 238, 239, 251, 252, 254, 256-258, 261, 263, 273, 280, 284,
285, 287, 295, 297-300, 302, 305-308, 313, VI 13, 17, 19, 31, 34, 35, 37, 38,
41, 51, 52, 55, 62-64, VII 349
Backersveer; bij Antwerpen: IV 109, 118
Baerderadeel, zie Baarderadeel
Bahia (Bay, Baya): II 83, V 277
Balen (Bael): VI 187
Baltijsk (Pillau): VI 236, 301, 324
Barbarije (Barbarien): VI 49
Barcelona: V 164
Barradeel; grietenij: IV 265, V 27, 103, 112, 252, 262, 300, VI 16, 341, VII 349,
352
Bassevelde (Bassevelden); bij Assenede: III 100
Bay(a), zie Bakia
Beckbergen, zie Beekbergen
Bedaert, zie Birdaard
Beeck, zie Prinsenbeek
Beekbergen (Beckbergen, Beeckbergen, Bickbergen): VI 275, 281, VII 251,
252, 288
Beervelde (Berevelt); Vlaanderen: III 144
Beetgum (Betekum); Menaldumadeel: VI 115
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Beetsterzwaag (Westerswaech, Westeswaech); Opsterland: III 64, 65
Beieren (Beyeren): II 73, III 79, 109, 110, 122, IV 143, V 90, VI 136
Bel(c)kum, Bellekum, zie Berlikum
Bentheim (Benthem); graafschap: VI 138, VII 378, IX 235, X 239, XI 131, XII
17
Berchem (Berchum, Berckum); bij Oss: I 76, 77
Berenburch, zie Bernburg
Berevelt, zie Beervelde
Bergen op Zoom (Bergen, Bergen op Soom, Soon, Zoon): I 59, 68, 75, 76, 83,
84, 87, II 42, 71, 73, 79, 80, 82-85, III 83, 86, 88, 152, 179, 205, IV 88, 107,
116, 120, 121, 123-126, 151, 157, 159-161, 165, 170, 191, V 82, 189, 286, VI
249, VII 211, 233, 258, 303, 314
Bergen op Zoom; markiezaat: V 75, VI 134
Bergum; Tietjerksteradeel: III 65, VI 115, VII 177, IX 19
Berlijn: IV 145, V 218, VI 225, 252, VII 148, 157, 158, 173
Berlikum (Belckum, Belkum, Bellekum); Menaldumadeel: V 120, VI 97, VII 85,
105
Bernburg (Berenburch): II 97, III 42
Betekum, zie Beetgum
Beveren-Waas (Beverene): III 114, 153
Beverwijk (Beverwijck): VI 121, 122
Beyeren, zie Beieren
Bickbergen, zie Beekbergen
Biervliet: II 30
Bildt, Het (Bilt); grietenij: I 3, 7, 16, II 47, 108, III 19, 24, 28, 36, 138, 191, IV
15, 16, 24, 27, 31, 36, 38, 39, 41, 51, 60, 62, 238, 239, V 30, 49, 53, 56, 61,
63, 64, 66, 69, 84, 94, 110, 146, 239, 251, 252, 254, 258, 262, 265, 273, 277,
282, 283, 295, 331, VI 9, 11-15, 17-20, 23, 26, 33, 38, 39, 41-44, 59, 63, 97,
109, 112, 115, 198, VII 56, 67, 105, 338, IX 31
Birdaard (Bedaert); Dantumadeel: V 284, VI 53
Blankenberge (Blanckenburch): I 67
Blauwe Hand (Blauwe Handt, Hant, Blauwenhant); gehucht bij Wanneperveen:
III 188, V 238, VI 329
Blija (Blia, Blie, Blij, Blije); Ferwerderadeel: IV 14, 65, 66, V 99, 273, VI 81, 91,
VII 131, 173
Blockersdijck; bij Zwijndrecht, bij Antwerpen: III 114
Bodegraven (Podegra, Podegraff, Podegraven): III 188, V 156, VII 259, 287
Boekhoute (Boechaute, Bouchaute, Bouchauten, Bouckhaute): I 69, 83, II 31
Boerengat (Boeregat, Bourengatt); bij Terneuzen: IV 136, 139
Bois de la Sène; bij Sas van Gent: II 55
Boksum (Boxum); Menaldumadeel: III 30, 39
Bolo(i)gne, zie Boulogne
Bolsward (Bolswert, Boolswart, Boolswert): I 43, 45, II 107, III 20, 28, 38, 40,
41, 46-48, 54, 59, 60, 190, IV 13, 24, 39, 238, 248, V 51, 261, 309, 315, VI 17,
43, 103, 338, VII 21, 25, 29, 44, 78, 87, 192, 324, IX 20
Bommel, zie Zaltbommel
Bommene: II 79
Boolswart, Boolswert, zie Bolsward
Borcht, zie Burcht
Borculo (Borckelo): V 154
Borgondien, Borgundien, zie Bourgondië

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

Bosch, Den, zie Hertogenbosch, 'sBosch, Meyer(e)y van den, zie Meierij
Bouchaute(n), Bouckhaute, zie Boekhoute
Boulogne-sur-Mer (Bologne, Boloigne): II 32, IV 127
Bourbourg (Bourborch, Bourburch); Vlaanderen: II 29, 30, 32, 37, 38, III 116
Bourengatt, zie Boerengat
Bourgondië (Borgondien, Borgundien, Bourgondien): IV 169, V 189, 216, VII
211
Bourum, zie Burum
Boxmeer: IV 198
Boxtel (Boxel): V 186
Boxum, zie Boksum
Brabant (Braband, Brabandt): I 67, 69, 77, II 101, III 73, 86, 87, 153, IV 85,
105, 113, 121, 198, VI 179, 253, 330, VII 70, 98, 126, 228, 296
Brandenburg (Brandemburch, Brandenburch, Marck): II 26, 72, IV 202, 212,
224, V 31, 82, 236, VI 128, 130, 160, 162, 169, 237, 304, 306, VII 52, 85, 99,
127, 155, 354
Brazilië (Brasilien, Indien, West-Iendien, West-Indie, West-Indien): I 79, II 83,
86, IV 219, V 210, 211, 234, 238, 277, VI 122, 135, 137, 160, VII 155, 258, 294
Bre, zie Bree
Breda: I 44, 45, 75, 91, 96, II 30, 63, 71, 73, III 46, 47, 53, 73, 75, 83-86, 113,
123, 124, 140, 178-180, 205, IV 91, 94, 106-109, 111, 114, 121, 123-125, 145,
148, 152, 156-160, 163, 170, 171, 173, 209, V 168, 172, 181, 193, VI 150, 208,
256, 290, VII 210, 230, 258, 314
Bredenbendt, zie Breitenbenden
Bredevoort: IV 132
Bree (Bre); Belgisch Limburg: V 181, 187
Breemen, zie Bremen
Breisach (Brisach): VI 248
Breitenbenden (Bredenbendt); ten zuidwesten van Bonn: V 216, 217
Bremen (Breemen): V 113, VI 234, VII 378, IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Breskens, Land van (Lant van Bresques): VI 324
Bretagne (Bretaigne): II 37
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Briel, Den: VI 213, 215, 223, 234, 237, VII 253, 309
Briksum (Brixum); haevesate: VI 343
Brisach, zie Breisach
Bristol: I 84
Britsum; Leeuwarderadeel: V 67
Brixum, zie Briksum
Broeck, zie Broeke
Broeke (Broeck); bij Mullem: II 84
Brüggen (Bruggen): V 217
Bruessel, zie Brussel
Brützbach: VI 248
Brugge (Brug, Brugen): I 69, II 35, 39, 40, 43, 101, III 82, 97-99, 109, 112, 113,
122, 140, 141, IV 115, 124, 126, 127, 144, 145, 155, 156, VI 140, 197, 235,247
Bruis(s)el, zie Brussel
Brunswijk (Brunswijck); hertogdom: IV 248, V 192, 195, 196, VI 48, VII 378, IX
235, X 239, XI 131, XII 17
Brussel (Bruessel, Bruisel, Bruissel, Brussell, Buxellis,Bruysel): I 12, 64, 84,
IV 105, 107, 140, 163, V 159, 171, 214, 252, VI 215, VII 257
Bruxellis, Bruysel, zie Brussel
Bückeburg (Buckenburch); ten westen van Minden: VI 138
Buiren, zie Buren
Buitenpost (Buytenpost); Achtkarspelen: IX 85
Bulskamp (Buskamper); bij Veurne: IV 127
Bulskampveld (Buscampervelt); ten zuidoosten van Brugge: IV 139
Burcht (Borcht, Burch, Burcht); bij Antwerpen: III 98, 114, IV 121, 145
Buren (Buiren, Buyren); Betuwe: I 45, 56, II 25-28, 31, 44, 48, IV 91, 94, 105,
148, 199, V 150, 155, 156, 185
Burscheid (Burscheit); bij Aken: V 215, 216
Burum (Bourum); Kollumerland: IV 42
Buscampervelt, zie Bulskampveld
Buskamper, zie Bulskamp
Buyren, zie Buren
Buytenpost, zie Buitenpost
C, zie ook K
Cadzand (Casant, Cosant): II 39, 44, III 112
Cadzand, Land van: I 79, II 39, 44, III 114
Calais (Calis): II 29, 30, 33, 34, V 172
Casant, zie Cadzand
Casandria (Cassandria); fort in Staats-Vlaanderen: I 179
Castilië (Castilien): III 71, 72
Catalonië (Catalonien): I 95, II 31, III 72, V 70, 121, 139, 141, 142, 144, 146,
148-152, 161, 164, 169, 171, 173, 177, 309, VII 296
Catelijneschans (Cateline-); schans bij Sluis: I 80
Champagne: II 33
Châteaurenard (Chastau-Renard); ten zuiden van Avignon: V 163
Celle (Zeil); Duitsland: VII 22
China: IV 244
Coevorden (Coeverden, Couverden): III 53, 54, 124
Collen, zie Keulen
Collum, zie Kollum; Kollumerland
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Colme; rivier, Frans-Vlaanderen: III 95, 96
Congo: I 71
Conincksberg, Coninckxberch, zie Koningsbergen
Constantinopel (Constantinopelen, Constantinopolen): I 92, V 298
Contributieland (Contrebutielandt): III 142, 177, IV 115
Copenbruck, Copenbrug, Coppenbrucke, zie Koppenbrügge
Coppenhagen, zie Kopenhagen
Cornjum (Kornjum); Leeuwarderadeel: I 117, 118, III 37, IV 17, 62, V 47, 111,
VI 95, 103, 116, 117, 338, VII 82, 101, 105, 110, 123, 147, 184, 350, IX 14
Cosant, zie Cadzand
Couverden, zie Coevorden
Couwater, zie Koudewater
Crabaten, zie Kroatië
Crèvecoeur (Creveceur); fort bij Empel: I 73
Cromhaut; bij Zelzate: III 167
Cronenburch: I 76
Culemborg (Culemborch, Culemburch, Cuylemburch): I 87, II 25, 28, IV 69,
85, 105, 199, V 36, 141, 146, 150, 154-156, 185, VI 147, 189, 282, VII 202,
207
Damme(Dam): II 40, 43, 44, III 108, 112, 113, 124, IV 144
Dantumadeel; grietenij: IV 26, 31, 237, V 57, VI 44, 72, VII 152
Deinze (Deinse): III 143
Delfshaven (Delfshaeven): III 180, VI 212, VII 231
Delft (Delftt): I 44, 50, II 89, 95, III 76, IV 113, 152, 228, V 84, 132, 174, 277,
VI 71, 128, 144, 213, VII 231, 257, 258, 311, IX 10
Delfzijl (Delfsiel, Delftsiel, Delfziel): III 49, 51, IV 239
Demer (Demmer); rivier: I 78
Dendermonde: III 82, 87, IV 113, 117, 124, 131, V 144
Denemarken (Denemarck, Denemarcken, Denmarcken, Dennemarcken): II
25, 26, 29, 31, 88, 101, 102, 107, 110, 112, III 10, 25, 28, 37, 63, 72, 77, 80,
100, 107, 140, 182, 185, 189, 194, IV 68, 89, 200, 209, 214, 218, 222, 228,
229, 248, V 117,
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123, 147, 168-170, VI 139, 142, 238, VII 83, 99, 155, 190, 234, 239, 241, 242,
308
Deurme, zie Durme
Deutekum, zie Doetinchem
Deventer: V 152, VII 160
Dielburch, Dielburg, zie Elburg
Dieren (Dyren): V 154, 165, 168, 179, 185, 310, VI 133, 263, 270, 274, 275,
284, VII 203, 241, 251-253, 259, 321
Diest: IV 184
Dietz; graafschap: IV 112, V 216, 217, 277, 279, VI 15, 287, VII 86, 96, IX 15
Diever (Diveren): III 65
Dijlerschans (Dylerschantz); Oost-Friesland: V 252
Dillenburg (Dillemburch): III 29, VI 293, 328
Diveren, zie Diever
Doccum, Dockum, zie Dokkum
Doel (Landt van den Doelen): IV 144
Doesburg (Doesburch): VI 275
Doetinchem (Deutekum): VII 252, 259
Dokkum (Doccum, Dockum): I 0, 2-4, 6, 7, 12, III 29, 32, 57, IV 13, 252, V 49,
53, 66, 256, 278, 313, VI 17, 31, 40, 43, VII 42, 105, 160, 181, 186, 190, 191,
196, 346, 354, IX 13; zie ook Admiraliteit te Dokkum
Dordrecht (Dordrech, Dort): I 59, 87, II 3, 29, III 3, 60, 61, 72, 76, 180, 205, IV
1, 113, 121, V 1, 83, 84, 92, 139, 141, 142, VI 1, 144, 145, 164, 175, 254, 260,
261, 263, 264, 267, 269, 270, 272, 273, 276, 285, 286, 289, 290, 293, 294,
296, 299, 300, 302, 309, 312, 316, 322, VII 2, 207, 230-233, 235, 237, 257-259,
287, 296, 300, 301, 306, 307, 310, 323
Dorsten: III 94
Dorth, huis te; ten zuidoosten van Deventer: V 154
Dort, zie Dordrecht
Dortse Kil (Cill, Kill, Kyl): I 87, II 29, 30, 83, 85, III 180, V 139, VII 230
Douai (Douay): VI 35
Drenthe (Drente): III 65, IX 11, 233, 234, X 236, XI 129, XII 13
Dublin (Dublyn): VII 209
Duffel (Duyfel, Duyffel); landstreek ten oosten van Nijmegen: I 91, V 82, 230
Duinkerken (Duynkercken, Duynkerken): I 45, 87, 89, II 29, 33, 35, 37-40, 43,III
96, 101, 123, 186, IV 132, 134, 151, 155, 157, 160, 162, 163, 165-167, 184,
210, V 162, 180
Duitsland (Dutzlandt, Duyslandt, Duyslant, Duytslandt, Duytslant, Duytzlandt):
I 87, 96, II 28, 33, 80, 84, III 36, 42, 43, 45, 72, 114, 138, 153, 179, 192, 195,
IV 9, 49, 88, 107, 108, 111, 112, 114, 128, 130, 131, 184, 198, 224, 244, 265,
V 27, 28, 68, 73, 91, 100, 107, 108, 110, 116, 120, 125, 126, 140, 142, 159,
162, 164, 169, 185, 187, 192, 195, 213, 214, 216, 230, 234, 236, 259, 281, VI
26, 83, 86, 129, 137, 143, 146, 148, 159, 165, 167, 171, 192, 197, 204, 223,
232, 246, 261, 262, 270, 299, 327, 339, 340, 344, VII 14, 52, 54, 80, 126, 129,
162, 199, 208, 235, 254, 299, 338, 358, IX 15, 21, 87, 234, X 236, XI 129, XII
14
Durme (Deurme); rivier: III 100, 145
Dutzlandt, zie Duitsland
Duyf(f)el, zie Duffelt
Duynker(c)ken, zie Duinkerken
Duyslan(d)t, Duytslan(d)t, Duytzlandt, zie Duitsland
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Dylerschantz, zie Dijlerschans
Dyren, zie Dieren
Ee; Oostdongeradeel: III 48
Eeklo (Eickelo, Eikelo, Eyckelo, Eyckeloo): II 36, 41, 49, III 112, IV 128, 151
Eeklo, Groot- (Groot-Eyckelo): IV 126
Eeklo, Klein- (Klein-Eeckelo): IV 128
Eikenboom (Eyckenboom); bij Oldebroek: V 151
Eindhoven (Eindhooven): I 76-78, V 181, 186
Eksaarde (Exaerde); bij Lokeren: III 100
Elburg (Dielburch, Dielburg): I 56, V 238
Elsatz, d', zie Elzas
Elsbeet, Elsbet, Elsbett, zie Elspeet
Elseneur, zie Helsingör
Elshout, het('t Elshooft); [Nieuw-Lekkerland]: VI 212
Elspeet (Elsbeet, Elsbet, Elsbett): III 67, 188, VI 329, VII 252
Elzas (d'Elsatz): V 142
Emden (Embden): III 51, 52, 56, 77, 79, IV 65, 224, 239, 243, V 100, 113, VI
17, 75, 294
Emmerik (Emeryck, Emmerick, Emmeryck, Emrick, Emryck): I 78, 92, III 54, V
230-232, VII 203, 251, X 238, XI 130, XII 17
Enchuisen, Enckhuysen, zie Enkhuizen
Engeland (Angleterre, Engelandt, Engelant, Englandt, Englant): I 4, 45, 61, 68,
69, 79, 83, 84, 87, 93, 94, II 26, 28, 29, 31, 41, 50, 52, 72, 83, III 72, 73, 100,
111, 112, 114, 116, 122, 124, 138, 142, 153, 156, IV 54, 71, 73, 105, 108, 115,
130, 132, 139, 143, 162, 164, 184, 196, 199, 210, 224, 236, 247, V31, 51, 70,
73, 77, 85, 100, 108, 117, 120, 122, 123, 140, 163, 165, 167, 172, 179, 185,
233, 234, 310, VI 58,74, 122, 131, 139-141, 143, 146, 157, 158, 160, 187, 197,
201, 203, 206-208, 210, 213, 215, 217, 226, 228, 230, 237, 251, 255, 259, 265,
284, 290, 293, 311, 313, 314, 322, VII 14, 22, 25, 50, 70, 80, 83-85, 87, 98,
103, 121, 122, 150, 192, 200, 202, 209, 236, 237, 253, 254, 258, 289, 308,
310, 315, 322
Engelum (Englum); Menaldumadeel: I 118, III 39, VI 95
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Englan(d)t, zie Engeland
Englum, zie Engelum
Enkhuizen (Enchuisen, Enckhuysen): I 43, 44, 45, 97, III 32, IV 67, 237, V 93,
276, 277, VI 288, VII 257, 258
Erkelenz (Erckelens): V 217
Escluse, fort de l'; bij Grevelingen: II 33
Etten; [Etten-Leur]: VII 230
Exaerde, zie Eksaarde
Exeter: I 84
Eyckelo(o), zie Eeklo
Eyckenboom, zie Eikenboom
Farmsum (Femsum); bij Delfzijl: VI 342
Ferdinandusfort (Ferdinando); Staats-Vlaanderen: III 151
Fernsum, zie Farmsum
Ferveradeel, zie Ferwerderadeel
Ferwerd (Fervert, Ferwert, Feverd); Ferwerderadeel: V 58, VI 343
Ferwerderadeel (Ferveradeel); grietenij: IV 24, V 61, 335, 338-340, VII 47, 50,
56, 72, 74, 76, 79, 86, 96, 107
Ferwoude (Ferwoud); Wonseradeel: IV 23
Feverd, zie Ferwerd
Filippine, zie Philippine
Flandre, zie Vlaanderen
Fraenicker, zie Franeker
France, zie Frankrijk
Franchipane; fort bij Moerbeke: II 77, III 165, 177, 178
Franckenthal, zie Frankenthal
Franckrijck, zie Frankrijk
Franeker (Fraenicker, Franicker, Franiker, Franiquer, Franycker): I 0, 3, 97, II
88, 107, III 12, 28, 57, 60, 61, 64, IV 37, 44, 51, 53, 60, 237, 246, V 28, 29, 34,
36, 37, 47, 48, 52, 53, 62, 65, 95, 146, 239, 252, 265, 300, 303, 305, 352, VI
23, 43, 67, 86, VII 25, 26, 50, 55, 78, 105, 124, 130, 344
Franekeradeel (Franickeradeel); grietenij: VI 21, 341
Franicker, zie Franeker
Franickeradeel, zie Franekeradeel
Franiker, Franiquer, zie Franeker
Frankenthal (Franckenthal): bij Mannheim: II 73
Frankrijk (amicus Gallus, France, Franckrijck, Vranckrick, Vranckrijck, Vrankrick,
Vrankrijck): passim
Franycker, zie Franeker
Frederik Hendrik (Fredrick Hendrick); fort bij Sluis: I 80
Friesland: passim
Friesland, steden van: I 53-55, II 99, 107, 112, III 10, 29, 30, 32-35, 37, 41, 55,
56, 182, 189, 190, 193, 194, 196, IV 7, 8, 10, 11, 17, 23, 25, 26, 29, 30, 38,
42-44, 49, 51, 54, 56, 112, V 49, 52, 55, 57-61, 65, 69, 78, 100, 103, 174, 253,
276, 277, 313, VI 19, 21, 32, 39, 43, 45, 47, 48, 60, 62, 71, 77, 79-81, 137,
247, 329, 336, 338, 341, 364, VII 30, 42, 46, 47, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 67, 69,
75, 76, 98, 109, 149, 152, 157, 192, 193, 340, 352, 354, 355, IX 14
Gaasterland; grietenij: III 182, IV 33, V 112
Garijp; Tietjerksteradeel: VII 340
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Gaudum, zie Goutum
Gauriaen, zie Goudriaan
Geel; Antwerpen: I 75
Geertruidenberg (Getruydenberch): IV 120
Geete, zie Keten
Gelder, zie Geldem
Gelderland (Gelderlandt, Gelderlant): I 64, 68, 80, 91, III 71, 73, IV 50, 131,
171, 204, V 70, 82, 139, 143, 144, 148, 152, 168, 174, 178, 278, VI 75, 76, 86,
145, 158, 233, 247, 251, VII 71, 194, 237, 378, IX 34, 35, 235, X 239, XI 131,
XII 17; zie ook Overkwartier van Gelderland
Geldern (Geldre, Gelder, Guelder): I 75, 76, 78, II 42, 47, III 110, IV 116, 117,
123, 199, V 160, 232, 235
Gemert (Gheemert): VI 258, VII 288
Gendt, zie Gent
Gennep: I 73, 75-77, IV 175, 198, 199, V 160
Gent (Gendt): I 69, 70, 76, 77, II 43, 51, 54, 68, 101, III 87, 96, 98, 99, 101,
108, 109, 123, 136, 137, 140, 141, 144, IV 124, 126, 127, 144, 145, 155, 156,
V 230, VI 140, 141, 197, 235, 247
Getruydenberch, zie Geertruidenberg
Gheemert, zie Gemert
Ghravenweert, 's, zie Gravendeel, 'sGiessenburg (Gijssemburch): VII 207
Ginneken; ten zuiden van Breda: IV 112
Glabbach; bij Düren: V 217
Glückstadt (Gluckstat): II 25
Goch: V 82
Goeree (Goore); eiland: VI 215
Goereese Gat (in 't Goere); zeestroom: VI 213
Goes (de Goes, Tergoes, Tergous): I 77, 83, II 30, 89
Goore, zie Goeree
Gorinchem (Gorckum, Gorcum, Gorkum): II 28, III 76, 205, V 237, VI 209, VII
209
Gouda (Tergau): III 76, IV 94, 113, V 84, 150, VI 288, 293
Goudriaan (Gauriaen): VII 207
Goutum (Gaudum, Goudum); Leeuwarderadeel: III 191, IV 62
Grand-Fort-Philippe; fort bij Grevelingen: II 32, 33, 39
Grave (Graef, Graf): I 73, 76-78, III 53, 54, IV 174
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Gravendeel, 's- ('s-Ghravenweert): III 83
Gravenhage, 's- (Den Hach, Haech, Haege, Haeghe, Hage, Haghe): passim
Gravenzande, 's- (Gravesand, Gravesande): II 89, 90
Grevelingen (Grevelinck, Greveling, Grevelinge): I 89, II 29, 31, 32, 40, 42-44,
47, 48, 51, III 69
Griekenland: V 283
Grimhuizen (Grimhuysen); huis bij Ginneken: IV 112
Groening(h)en, zie Groningen
Groeningerlandt, zie Stad en Lande
Groenland (Gronlant): VII 155, 359
Groningen; gewest, zie Stad en Lande
Groningen (Groeningen, Groeninghen, Gronningen, Gronninghen); stad: I 1,
89, III 40, 60, 71, 73, 186, 195, IV 9, 61, 229, V 29-31, 48, 51, 119, 139, 178,
252, 254, VI 53, 80, 84, 150, 213, 226, 232, 255, 328, VII 127, 193, 338, 351,
358, IX 28, 80, 85, 86, 88, 233, X 236, XI 129, XII 13
Gronlant, zie Groenland
Gronsveld (Gronsfelt): I 78
Grooste Schelde, zie Schelde
Groot-Eyckelo, zie Eeklo, GrootGroote Schelde, zie Schelde
Groote Schuir, de, zie Terschuur
Guelder, zie Geldern
Gulik (Gulyck, Guylick); hertogdom: IV 186, VI 169
Gulik; stad: III 160
Haarlem (Haerlem): I 43, 95, 96, II 27, 106, III 69, 76, IV 113, 237, V 79, 84,
92, 93, 130, VI 122, 127, 133, 152, 227, 232, 238, 269, 270, 287, 289, 303,
312, 321-323, 328, VII 193, 258, 293, 306, 323
Haasdonk (Haesdonck); ten westen van Antwerpen: IV 135
Haastrecht (Haestrecht): IV 94, VII 199
Hadamar; ten noordwesten van Limburg a/d Lahn: VI 293
Haech, Den, zie Gravenhage, 'sHaeckjen, 't, zie Princenhage
Haeg(h)e, Den, zie Gravenhage, 'sHaerlem, zie Haarlem
Haerst (Haer); bij Zwolle: V 138
Haesdonck, zie Haasdonk
Haestrecht, zie Haastrecht
Hage, Den, zie Gravenhage, 'sHageland ('t Haghelandt); bij Ossendrecht: I 84
Haghe, Den, zie Gravenhage, 'sHaghelandt, 't, zie Hageland
Halberstadt (Halberstat): III 42
Hallum; Ferwerderadeel: III 45, 48, IV 14, V 55, 111, VI 340, VII 101, 186, 350
Haltern (Halteren): IV 155
Ham, Den: V 193
Hamburg: V 100, 113, VII 158
Hanau; ten oosten van Frankfurt aan de Main: IV 229
Hannover: VII 22
Hannuit (Hanuy, Hanuyt): III 80, V 187
Hans-Vriesschans (Hans de Fries); schans bij Sluis: I 80
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Hanuy(t), zie Hannuit
Harlingen (Arlingen, Harlinghen): I 97, II 107, III 57, IV 37, 50, 51, 60, 67, 237,
264, V 26, 33, 51, 53, 57, 79, 93, 99, 130, 263, 274, 275, 280, 283, 296, 310,
VI 9, 13, 14, 26, 38, 74, 111, 121, 333, VII 14, 17, 42, 44, 47, 58, 76, 97, 108,
124, 125, 324, 337, 339, 344, 358, IX 13, 32, 33; zie ook Admiraliteit te
Harlingen
Harz (Harswald): VI 301
Haskerland; grietenij: IV 14, 15, 17, 33, VI 80
Hattum: V 151, VI 329
Heerenberg, 's-: VII 251
Heerenveen (Heerenfehn, het Veen): I 56, V 238, VII 104, 159, IX 19
Heeswijk (Heeswijck): I 77, 78
Heildegum, zie Hillegom
Heilige Berg (Heiligen Berch); bij Leusden: V 150
Helder, Den: IX 33
Hellegum, zie Hillegom
Hellevoetsluis (Hellevloetsluys, Hellevoetsluys, Helvoetsluys); Zuid-Holland:
VI 175, VI 200, 215, 237
Helsingør (Elseneur): IV 217
Helvoetsluys, zie Hellevoetsluis
Hemelumer Oldeferd; grietenij: V 34, 278, VI 69, 93, VII 344
Hennaarderadeel (Hennaderadel); grietenij: IV 61, 65, V 47, 299, VI 17, 25,
82, VII 21, 43
Henri-Chapelle (Henrychappel); ten noorden van Verviers: V 189
Herborn; ten zuiden van Dillenburg: III 61, VII 99, 105, 128
Herentals (Herentaels, Herenthaels, Herenttaels): I 67, III 136, IV 191, VII 226
Hertogenbosch, 's- (Den Bosch): I 76, 91, 96, II 71, III 73, 75, 85, IV 106, 173,
252, V 74, 130, 168, 185, 186, 230, 256, VI 217, 246, VII 70, 258, 314, 356
Hessen: I 76, 83, II 96, III 70, 77, 185, IV 92, 143, 216, V 217, 235, 275, VI
148, 244
Heusden: I 77
Heyfort; bij Zelzate: II 52, 76
Hildesheim; bisdom: V 192, 195
Hildesheim; stad: V 146, 192, 195
Hillegom (Heildegum, Hellegum, Hillegem): VI 328, VII 193
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Hindeloopen (Hinlopen): III 29, V 30, 53, VI 38, VII 45, 47, 196, 324
Hintham (Hintum); bij Rosmalen: IV 173
Hoboken: III 152
Hönnepel (Hunpel); bij Kalkar: VI 174
Holland (Hollan, Hollandt, Hollant): passim
Holland, steden van: III 72, 80, IV 68, 72, 81, 93, 113, 193, 204, V 84, 85, 98,
99, 121, 127, 148, 153, 161, 163, 166, VI 16, 25, 141, 142, 144, 145, 175, 191,
228, 235, 260, 273, 276, 289, VII 83, 236, 256, 258, 301, 306, 313, 315
Holstein; hertogdom: II 25
Holzappel; graafschap, ten westen van Limburg a/d Lahn: VI 246
Hondt, zie Westerschelde
Hongarije (Ungeren): VI 193
Honselersdijk (Honselerdijck): I 87, 88, II 89, 106, III 69, 81, IV 69, 71, 83,
87-89, 92, 148, 202, 216, V 140, 164, 181, 310, VI 128, 133, 150, 256, 282
Hoochstraeten, zie Hoogstraten
Hoochwou(de), zie Hoogwoud
Hoogsoerense Bos (Hooghesuirsche Bosch): VI 284
Hoogstraten (Hoochstraeten): VII 211, 227, 228
Hoogwoud (Hoochwou, Hoochwoude): I 43, V 130
Hoorn; [Noord-Holland]: I 51, V 123, 148, 276, 277, VI 16, 43, 121
Huizum (Husum); Leeuwarderadeel: IV 62
Hulst: I 62, 68, 79, II 101, III 70, 87, 96, 100, 136, 145, 146, 149, 155-157, 160,
162-165, 178, 180, 205, IV 92, 111, 120, 126, 130, 140, 141, 143-145, 149,
151, 155, 157, V 130, VI 148, VII 356
Hulsterambacht: VII 228
Hunpel, zie Hönnepel
Husum, zie Huizum
Idaarderadeel; grietenij: IV 59, 65
Iendien, zie Oost-Indië
Ieper (Iperen): III 123, VII 108
Ierland: II 52, V 214, VII 128, 202
IJlst (Yels, Yls): III 32, 45, 47-49, 55, 56, 59, 61, 64, IV 24, V 51, 53-57, 64, 70,
74, 76, 99, 105, 282, VI 39, 40, VII 17, 41, 196
IJsendijck, zie IJzendijke
IJssel: III 188, VI 329
IJsselstein (IJselsten, Iselstein): II 25, V 150, 185, VI 272, VII 240
IJzendijke (IJsendijck, Isendijck): I 79, III 112, 114, 115, V 126
Indië (Indien): V 93
Indien, zie 1) Amerika, Spaans; 2) Brazilië
Ingelmunster: III 142
Iperen, zie Ieper
Isabella (Isabelle); fort bij Sluis: I 79, IX 15
Iselstein, zie IJsselstein
Isendijck, zie IJzendijke
Italië (Italien): II 26, III 99, IV 203, V 70, 80, 84, 91, 142, 169, 180, 214, 281,
309, VII 226
Itaparica (Taperica); eiland, Brazilië: V 277
Jaetz (Jachs); kasteel bij Maastricht: I 78, 79
Jauwer, De, zie Joure
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Jelsum (Jelsen); Leeuwarderadeel: IV 253, VI 338, VII 150, 158, 162, 173
Jemgum (Jemmingen); Oost-Friesland: VI 112
Jonkvrouwengat (Jufferengat); water, Staats- Vlaanderen: III 112
Jorck, zie York
Jorwerd (Jorwert); Baarderadeel: V 282
Joure (De Jauwer); Haskerland: VI 329
Jufferengat, zie Jonkvrouwengat
Jutland (Jutlandt): II 25
Kaiserswerth (Keiserweert); bij Düsseldorf: I 78
Kaldenkirchen (Kakerck): IV 187
Kallo (Callo, Calloo); plaats, fort: III 98, 114, 162, IV 139, V 232, VI 328
Kamerijk (Camerijck): VII 160, 173, 240
Kampen (Campen): I 56, III 192, V 238, VI 249, 286, 327
Kanaal Oostende-Brugge-Gent (Canael): III 99, 109, 110, IV 127
Kassel (Cassel); [Duitsland]: IV 145, VI 338
Keiserhoeck; redoute bij Moerbeke: III 177
Keiserhoff, zie Wenen
Keisersfort: III 107
Keisershoff, zie Wenen
Keiserweert, zie Kaiserswerth
Kent (Kendt): I 79
Kerpen (Cerpen); ten westen van Koblenz: II 90
Keten (Geete); water: II 30
Keulen (Ceulen, Chur-Ceulen, Collen); keurvorstendom: V 192, 193, 195, VI
136, 159
Keulen; stad: V 192, VII 378, IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Keutherdt, zie Kuitaard
Kieldrecht (Kijldrecht): III 140, 149
Kill, zie Dortse Kil
Kleef (Cleef, Cleeve, Kleeff); hertogdom: I 91, III 186, IV 198, 201, V 152, 194,
210, 231, 236, VI 136, 146, 151, 160, 169, 184, VII 237, 378, IX 235, X 239,
XI 131, XII 17
Kleef; stad: IV 105, 225, V 98, 170, 179, 215, 229, 231-234, 238, VI 94, 134,
139, 143, 144, 146, 149, 150, 157-159, 162-168, 170, 172, 176, 179, 183-188,
190, 194, 369, VII 28, 100, 226, 251, 252, 260, 348
Klein-Eeckelo, zie Eeklo, KleinKlein-Selsaten, zie Zelzate, Klein-
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Kleine Scheld, zie Schelde
Knotsenburg (Knodsemburch); schans bij Nijmegen: VI 152
Kolding (Coldingher bruck); Denemarken: II 25
Kollum (Collum); Kollumerland: V 295, VII 106, 107
Kollumerland (Collemerlandt, Collmerlant, Collum, Collumerlandt); grietenij: IV
16, 26, V 57, 78, 239, 253, 296, VI 72, 80, VII 47
Koningsbergen (Coninckxberch, Conincksberg, Koningsberch): III 34, VI 162,
236
Kontich (Contwyck): I 79
Kopenhagen (Coppenhagen): IV 214, 248
Koppenbrück (Copenbruck, Copenbrug, Coppenbrucke); ten noorden van
Rathenau: V 98, 108, VII 26, 28, IX 15
Kornjum, zie Cornjum
Kortrijk (Cortrick, Cortrijck): III 140, IV 111, 112, 114, 115, 128, VI 230
Koudewater (Couwaeter); klooster bij 's-Hertogenbosch: IV 173
Koudum (Coudum); Hemelumer Oldeferd: VII 191, 343, 352
Krabbeschans (Crabbeschans); schans bij Sluis: I 80
Kranenburg (Craenebruch): VI 183
Kreven; bij Meurs: V 217
Kroatië (Crabaten): III 94, 107, 156, 161
Krombeke (Crombeeck): III 166
Kruisschans (Kruischans, Kruysschans); fort bij Antwerpen: IV 144, VII 356
Kudtherdt, zie Kuitaard
Kuik, Land van: V 75
Kuitaart (Keutherdt, Kudtherdt); Staats-Vlaanderen: I 62, 63
Kuynder, De: II 29
Kwapaardsgat (Quaetpeerdegat); sluis bij Hulst: I 63
Kyl, zie Dortse Kil
Lamotte, zie Motte-aux-Bois
Langerbrugge (Langebrug, Langerbrug); bij Gent: III 101, 123, IV 133, 134
Lapscheure (Lapschuir); ten zuiden van Sluis: II 42
Lay, zie Leie
Leerort (Den Oordt, Lieroordt); Oost-Friesland: VII 82, 258
Leeuwarden (Leewarden, Lewarden, Liewarden): passim
Leeuwarderadeel (Lewerderadeel, Lewerderadell, Liewerderadeel); grietenij:
V 33, 61, 108, 124, 312, VII 99
Leiden (Leyden): III 76, IV 69, 113, V 84, 150, VI 135, 270, 271, 288, 289, 303,
312, 315, 321, 322, 328, VII 110, 251, 257, 258, 287, 306
Leiderdorp (Leyerdorp): V 156, VI 270, VII 252
Leie (Lay, Ley, Leye, Lys, Suyt Leie); rivier: I 76, II 42, 49, 50, 62, 68, III 95,
110, 142-144, IV 111
Lek; heerlijkheid: VI 223
Lenske: V 216
Leppedijk (Leppedijck); Friesland: I 11, III 53
Lerida: V 180
Leuven (Leeuwen, Leewen): V 28, 163
Lewarden, zie Leeuwarden
Lewerderadeel, Lewerderadell, zie Leeuwarderadeel
Lexmond (Lexmund): VII 209
Ley, zie Leie
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Leyden, zie Leiden
Leye, zie Leie
Leyerdorp, zie Leiderdorp
Liefkenshoek (Lijfkeshoeck); bij Antwerpen: IV 144
Liek (Lincke); fort bij Broekburg: III 110, 111
Liemers (Limers, Lymers); landstreek: I 8, 76, 91, V 82, 152-154, 160, 161, VI
163, 302, VII 69, 241
Lier: I 67, III 136, IV 191
Lieroordt, zie Leerort
Liesveld (Liesfelt, Lijsfeldt, Lijsfelt, Lijsvelt); baronie: I 42, 43, II 94, III 67-69,
237, VI 139, 141, 193, 208-210, 249, VII 51, 148, 202, 203, 206, 207, 213, 254
Liewarden, zie Leeuwarden
Liewerderadeel, zie Leeuwarderadeel
Lijfkeshoeck, zie Liefkenshoek
Lijsfel(d)t, Lijsvelt, zie Liesveld
Lillo: I 69, IV 144
Limburg (Limborch, Limburch); hertogdom: I 1, IV 219, V 189, 208, 216, VI 158
Limburg; stad: I 12, 75, IV 150, V 215
Limers, zie Liemers
Lincke, zie Liek
Linge (Linghe): II 28
Lingen; graafschap: V 281, VI 276, VII 211, 238, 288
Linghe, zie Linge
Lisse (Lis, Liss): IV 236, VII 193, IX 33
Lith (Lit): I 77, II 28
Lithoijen (Litoyen): I 77
Loemel, zie Lommel
Lokeren (Loockeren): III 145, 156, IV 131, 132, 253
Lommel (Loemel): I 76
Londen: III 101, V 165, 177, VII 295
Loockeren, zie Lokeren
Loon op Zand (Loon, Loon op Sant): IV 106, 173
Loraine, zie Lotharingen
Loreto (Lorette): V 33
Lotharingen (Loraine, Lorraine); hertogdom: II 52-54, III 94, 99, 121, 140, IV
186, V 90, 169, VII
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347, 350, 359
Lovendegem (Lovendegum, Lovendigum); bij Gent: I 80, III 142, IV 126
Lübeck: VII 378, IX 235, X 239, XI 131, XII 17
Lüneburg (Lunenburch): V 196, VI 49, 54, 60
Luik (Luyckse); bisdom: I 76, V 187, 208, 210, 211, VI 147, 159, 300
Luik (Luyck); stad: V 190, 192, 207, 211-213, VII 208, 226, 229
Luxemburg (Lutzemburch, Lutzenburch, Luxemburch); hertogdom: I 1, VI 266,
VII 314
Luxemburg; stad: I 79
Luyck(se), zie Luik
Lymers, zie Liemers
Lys, zie Leie
Maagdenburg (Magdeburch): II 97, III 42
Maas (Maes, Mase): I 67, 73, 75-78, 83, II 31, 47, III 27, 73, 85, 100, 109, 110,
116, IV 123, 145, 174, 176, 183, 194-196, V 124, VI 247, VII 209
Maaskant (Maeskandt): IV 116, 117, 145, 169, VI 158
Maassluis (Mazelandtsluys): VI 215
Maastricht (Maestrich, Maestricht): I 78, 87, II 55, 71, III 15, 70, 75, 80, 111,
178, 179, 205, IV 65, 107, 108, 112, 116, 120, 123, 163, 166, 167, 169, 170,
240, V 130, 168, 181, 187, 188, 239, 298, VI 243, 252, VII 229, 356
Mackum, zie Makkum
Mad, zie Amsterdam
Madrid: VII 257
Maes, zie Maas
Maeskandt, zie Maaskant
Maestrich(t), zie Maastricht
Magdeburch, zie Maagdenburg
Mainz (Mentz): II 73
Makkum (Mackum); Wonseradeel: VI 77, 78, VII 352
Maldegem (Maldegum): II 31, 41, 43, 44, 48, 49, III 97, 112, 114, 116, IV 121,
VI 129
Male; bij Brugge: III 113
Malfuse: V 191
Marck, zie Brandenburg, Mark
Mardijk (Mardijck); Vlaanderen: II 38, 39, III 96-101, 107, 110, 139, 186, IV
135, 144, 145, 150
Mariakerke (Mariekerck); bij Gent: III 141
Mariaschans; bij Kallo: III 114, 162, IV 117, 139
Mariekerck, zie Mariakerke
Mark ('t landt van der Marck); hertogdom: VI 169
Marssum (Marsum); Menaldumadeel: V 111, VI 83, VII 23, 188
Mase, zie Maas
Mauritsfort (Mauritzfort); Staats-Vlaanderen: I 79, II 30, 55
Mazelandtsluys, zie Maassluis
Mechelen: IV 140, 164
Mecklenburg (Meeckelemburch); hertogdom: VI 169
Medemblik (Medenblyck): V 123, 130, VI 16
Medië: V 349
Meeckelemburch, zie Mecklenburg
Meenen, zie Menen
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Meerenburg; huis bij Lisse: I 96
Megen: VI 221
Meierij van den Bosch (Meyerey, Meyeri, Meyerij van den Bosch): I 76, IV 252,
V 73-75, VI 234, 245, 258, 300, 302, VII 20, 150, 317
Mel, zie Melle
Melckgat; bij Kallo: III 111
Melle (Mel, Mell); bij Gent: III 144, IV 136
Melsen; ten zuiden van Gent: IV 136
Meltzi (Meltsy, Meltzy); abdij: V 213-215, VI 157, 165, 194
Menaldum (Menaem); Menaldumadeel: I 13, IV 14, V 125
Menaldumadeel; grietenij: VII 78, 154, 339
Mendonk (Mennedonck); ten zuiden van Zelzate: III 96, 99
Menen (Meenen): III 140, 144, IV 111, 141, 142, 155
Mennedonck, zie Mendonk
Mentz, zie Mainz
Meppen: III 94
Merksem (Merxem): I 84
Meurs; Duitsland: IV 140, V 217, 218, VII 211
Middelaar (Midlaer): IV 199
Middelburg (Middelburch): I 51, 77, 80, 91, II 40, 62, 64, 68, 71, 74, 77, 78, 87,
89, III 163, V 75, 131, 143, 147, VI 111, 132, 187, 229, 303, VII 234, 300
Middellandse Zee (Middelantsche Ze): VI 148
Midlaer, zie Middelaar
Milaan (Milaenen, Mylaen): V 70, 117
Miseria (Miseri); fort bij Moerbeke: III 86, 88, 93, 94, 96, 100, 109, 110, 153
Misthoef: I 85
Moerbeke (Moerbeeck); bij Lokeren: II 77, III 95, 159, 164, 165, 177
Moerkerke (Moerkerck); ten noordoosten van Brugge: III 109
Moerschans; Staats-Vlaanderen: III 163
Moerspui (Moerspeu, Moerspeuy, Moerspeuye); fort in Staats-Vlaanderen: II
77, III 159, 160, 163-165, 176-179, 182, VI 300, 328, VII 204, 356
Moervaart; fort: III 145, IV 144
Moervaart (Moervaer, Moervaert); kanaal: I 62, 63, 67, 68, II 54, 55, 67, 68, III
86, 93, 100, 158, VI 328
Mol: VI 187
Molkwerum (Molckwerum); Hemelumer Olde-
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ferd: VII 193
Monfoort, zie Montfort
Monnickendam: VI 238
Monster (Munster): II 89
Montfort (Monfoort, Montfoort); [Limburg]: V 286, VI 148, VII 211
Montmédy: V 210
Mook (Moock): IV 199
Moscovië (Moscovien): IV 218, V 179, VI 160
Motte-aux-Bois, La (Lamotte); ten westen van Armentières: III 101
Muiden (Muyen); baljuwschap: V 162, 172, 173, VII 103
Mullem; Vlaanderen: II 84
Munster: I 42-44, 51, 64, 66, 80, 88, 90-94, 97, 99, II 28, 47, 98, 99, 101, III
18, 27, 63, 110, 121, 125, 137, 185, 190, IV 40, 42, 43, 50, 71, 82, 93, 94, 133,
212, 219, 239, 240, 244, 252, 253, 265, V 27, 29, 31, 32, 59, 69, 73, 74, 76,
78, 79, 94, 105, 110, 111, 121, 124, 143, 146, 153, 171, 176, 181, 217, 218,
234, 259, 262, 277, 308, 316, 317, VI 16, 17, 59, 75, 82, 95, 134, 236, 246,
248, 256, 315, VII 149, 209; zie ook Monster
Muyen, zie Muiden
Mylaen, zie Milaan
Naarden (Naerden): III 188, IV 111, VI 328
Namen (Namur): I 64, II 74
Namen; klooster, Staats-Vlaanderen: IV 141
Namen (Amen, Naemen, Namen); polder, Staats-Vlaanderen: I 59, 75, III 77,
153, 155, 161, 178, IV 141
Napels (Naples, Napless, Napolis): V 61, 117, 120, 181, 276, 309, VI 97, VII
292
Nassau (dijck van); bij Hulst: III 145
Nassau; fort bij Hulst: I 61-63, 67, III 100, IV 143
Nassau; graafschap: II 93, VII 52
Navarra (Navarre, Nevarra): II 33, 34, 37
Nederland: passim
Nederlanden, Zuidelijke: V 86, 128, 169
Neet, zie Nete
Nergena, huis; bij Goch: I 75, 82
Nete (Neet); rivier: IV 163, 164
Neuburch, zie Palts-Neuburg
Neuss (Nuys): V 217
Nevarra, zie Navarra
Niekercke, zie Nijkerk
Nieubuersche landen, zie Palts-Neuburg
Nieukerck, zie Nijkerk
Nieuwerleet (Nievelet); Vlaanderen: II 34
Nieuwpoort (Nieupoort); Vlaanderen: V 193, 208
Nievelet, zie Nieuwerleet
Nijkerk (Niekercke, Nieukerck): V 150, 151
Nijmegen (Nimegen, Nimeghen, Nimmegen, Nimmeghen): I 77, 91, 96, II 31,
III 53, 54, IV 50, 175, 197, 199, 201, V 155, 160, 234, VI 142, 152, 157, 164,
166, 167, 180, 183, 186, 284, VII 22, 102, 126
Noorderkwartier (Noorderquartir): VII 310
Noordgeest (Noorgeest); ten noorden van Bergen op Zoom: II 84
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Noorwegen (Norweghen): IV 67, VI 142
Normandië: II 33
Norweghen, zie Noorwegen
Nuys, zie Neuss
Nyburch, zie Palts-Neuburg
Oldambt (Oldampt, Oldampten, Oldtampt): V 295, VI 116, 137
Oldenburg: VII 287
Oldtampt, zie Oldambt
Ommelanden (landen, landt, Omlanden): I 1, 89, III 62, V 31, 48, 103, 139,
178, VI 84, 137, 226, 266, VII 193, 338, IX 87, 233, X 236, XI 129, XII 13
Ooltgensplaat (de Plaet): I 59
Oord, Den, zie Leerort
Oost-Friesland (Oostfrieslandt, Oostvrieslandt): III 51, 52, 54, 70, 77, 82, 186,
IV 92, 93, 108, 236, V 252, 297
Oost-Indië (Oost-Iendien): I 93, IV 66, V 36, VI 160, VII 177, 237
Oostburg (Ausburch): I 79
Oostdongeradeel (Oostdungeradeel); grietenij: V 61, 75, VII 67
Oosteeklo (Oosteickele, Oosteickle, Oosteikele, Oosteikelo, Oosteikle,
Oosteyckelo): II 41, 49, 78, III 111, 112, 122, 124
Oosteensche dijck, zie Oostendse dijk
Oosteick(e)le, Oosteik(e)le, Oosteikelo, zie Oosteeklo
Oostende (Oostenden): I 67, 89, II 32, 39, IV 134, 155, 162, V 140
Oostendse dijk (Oosteensche dijck): III 98
Oostenrijk (Oostenrijck): I 96
Oostergo (Oostego, Oostrego, Ostrego): I 53, 54, 97, II 13, 87, 110, III 10, 32,
35, 36, 40, 41, 53, 55, 56, 61, 137, 182, 188, 189, 193-196, IV 8-12, 14, 26,
28, 30, 31, 33, 35, 40, 42, 50, 52-54, 56, 57, 239, 241, 242, 244-246, 251, V
29, 33, 53, 61, 69, 75, 77, 78, 119, 121, 231, 239, 251, 253-255, 257, 258, 261,
262, 265, 296, VI 12, 19, 43, 45, 47, 48, 53, 60-64, 71, 72, 75, 79-81, 330, 332,
333, 335, 340, 343, 344, 364, VII 42, 44, 50, 51, 55-61, 63, 67, 69, 73, 76, 154,
177, 178, 338, 340, 341, 346, 353, 354, IX 82
Oosterhout (Oosterholt); Noord-Brabant: I 44
Oosteyckelo, zie Oosteeklo
Oostrego, zie Oostergo
Ooststellingwerf; grietenij: IV 238, 239, 243, 245,
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246, 250, 251, V 30, 34, 38, 47, 52, 55
Oostvrieslandt, zie Oost-Friesland
Ooverijs(s)el, Ooverissel, zie Overijssel
Ooverpaltz, zie Overpalts
Ooverquartier, Ooverquartir(en), zie Overkwartier
Ooverslach, zie Overslag
Opsterland; grietenij: VII 86, 150, 346
Orangienpolder, zie Oranjepolder
Orange (Orangie, Orangien): III 188, VII 202, 211, 258, 314, 321
Oranje-Nassau (Oragnien-Nassau); fort in Staats-Vlaanderen: I 79
Oranjepolder (Orangienpolder, Orangnienpolder); bij Naaldwijk: II 89, III 81
Orbetello: V 181
Orsoy; bij Duisburg: I 78, 92, VII 356
Osnabrück (Osenbruck): V 68
Oss (Os): I 76, 77, II 26
Ostrego, zie Oostergo
Oudenbosch: II 85
Oudeschouw (aen het Schau); buurtschap bij Akkrum: V 238
Oudkerk (Auckerck); Tietjerksteradeel: V 49, VII 337, IX 21
Overijssel (Ooverijsel, Ooverijssel, Ooverissel, Overissel): I 91, III 71, IV 204,
V 138, 143, 144, 152, 168, 174, 278, VI 75, 76, 86, 145, 233, 286, 311, VII 98,
359, IX 35
Overkwartier van Gelderland (Ooverquartier van Gelderlandt, Ooverquartir,
Ooverquartiren): I 1, IV 219, V 70, 73, 74, 82, 88, 89, 123, 126-129, 139, 153,
154, 157, 161, 164, 165, VI 247, 258
Overpalts (Ooverpaltz): VI 163
Overslag (Ooverslach); Staats-Vlaanderen: III 166, 167
Palts (Churpaltz, Paltz): VII 200
Palts-Neuburg (Nieubuersche landen, Nieuburch, Nyburch): III 186, IV 224, VI
46, 159, 160
Pamel (Pamall): I 12
Parijs (Paris): II 34, III 137, 187, V 171, 317, VI 137, 221, VII 22, 79, 318
Pas, het; bij Sluis: I 79, III 114
Peerle; schans bij Kallo, Vlaanderen: III 114, 162, IV 117, 139
Perzië: V 349
Petten (Putten): IX 33
Philippine (Filippine, Philippen, Philipine, Philippine, Phillipine, Phillippine): I
68, 69, 71, 77, 83, 84, II 30, 32, 39, 53, 55, 63, 66, 80, III 88, 116, 122, 123,
152, IV 124, VII 356
Philippsbourg (Phlipsburch); ten noordwesten van Straatsburg: II 73
Phillip(p)ine, zie Philippine
Picardië (Picardien): II 32, 33, 37, 38, III 95
Piëmonte (Piedmont, Piemond): II 33, 37
Pignarol, zie Pinerolo
Pillau, zie Baltijsk
Pinerolo (Pignarol): V 169
Piombino: V 69, 142, 181
Plaet, de, zie Ooltgensplaat
Podegra(ff), Podegraven, zie Bodegraven
Polanen (Polaenen); Utrecht: VI 223
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Polen (Pohlen, Poolen): I 3, 5, II 43, III 75, 187, 188, IV 85, 215, VI 136, 171,
236, 288, VII 259
Pommeren (Pomeren): IV 90, 212, 224, V 236
Poolen, zie Polen
Poppel (Popel): VII 210
Portegael, zie Portugal
Porto Longone (Portolongone): V 69, 142, 181
Portugal (Portegael, Portugael): I 77-79, 95, II 63, III 71, 72, 181, 185, 187, IV
84, 166, 200, 213, 222, V 122, 139, 141, 142, 253, 254, 309, VI 229, VII 209,
237, 299
Postel; abdij: VI 323
Praag (Praeghe, Praech, Prage): V 209, VI 179, 192
Princenhage ('t Haechjen); bij Breda: IV 118
Prinsenbeek (Beeck): III 94
Pruisen (Pruissen, Pruysen): IV 215, V 145, 148, 196, 235, 236, VI 136,
162-164, 169, 184, 236, 301, 324, VII 204
Purmerend (Purmerent): I 44
Putten, zie Petten
Quaetpeerdegat, zie Kwapaardsgat
Rammekens; fort op Walcheren: II 30, III 81, 82, 139
Rapenburg (Rapenburch); fort in Staats-Vlaanderen: II 63
Rauwerderhem; grietenij: VII 97
Ravestein: III 53, 54, IV 174
Ravestein, Land van: VII 347
Ravensberg (Ravensperch); ten zuidwesten van Rostock: VI 169
Reek (Reekse meulen); ten westen van Grave: IV 173, 174
Reenen, zie Rhenen
Rees; ten oosten van Kleef: II 96, VI 174, VII 203
Regensburg (Regenspurch): III 43
Rehnen, zie Rhenen
Reyderlandt, zie Rheiderland
Reintz(e)mergeest, zie Rinsumageest
Renen, zie Rhenen
Renkum (Renckum, Rinckum): IV 69, VI 264, 274, 284
Reurmond, Reurmund, zie Roermond
Rheiderland (Reyderlandt): V 275
Rhein, zie Rijn
Rheinberg (Rhienberck, Rijnberch, Rijnberck): I
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83, III 59, 124, 205, V 160, 218, VI 258, 261, VII 229, 260, 356
Rhenen (Reenen, Rehnen, Renen): II 88, IV 69, VII 208, 259
Rhien, zie Rijn
Rhienberck, zie Rheinberg
Rhijn, zie Rijn
Rieme (Riemen, Rimen, Rymen); fort en plaats ten zuidwesten van Zelzate: I
69, 70, 75, 77, 80, 83, II 49, 52, 78, III 98
Rijn (Rhein, Rhien, Rhijn): I 75, 76, 78, 83, II 26, 31, III 73, 83, 116, 123, VI
152, 244, 263, VII 98, 188, 203, 355, 357
Rijnberch, Rijnberck, zie Rheinberg
Rijswijk (Rijswijck); Zuid-Holland: I 88, II 88, 95, III 77, 82, IV 89, 90, VI 229,
VII 234
Rimen, zie Rieme
Rinckum, zie Renkum
Rinsumageest (Reintzemergeest, Reintzmergeest, Rintsemergeest,
Rintzemergeest); Dantumadeel: III 193, IV 8, 31, 32, 35, 56, V 38, 47, 49, 264,
283, VII 148
Rintzemersiel, zie Ritsumazijl
Ripelmonde, zie Rupelmonde
Risban; fort bij Calais: II 34
Ritsumazijl (Rintzemersiel); Menaldumadeel: V 305
Rochester: I 79
Rocroi (Recroy): III 97
Rode Beek (Roode Beeck): IV 174
Rodehuys(en), Rodenhuys, zie Roodenhuizen
Roermond (Reurmond, Reurmund): I 67, II 47, III 110, IV 186, 188, 191, V 160
Rome (Romen): II 26, III 72, VI 138, VII 236
Roode Beeck, zie Rode Beek
Roode Fort; bij Duinkerken: IV 167
Roodenhuizen (Rodehuys, Rodehuysen, Rodenhuys, Roodehuys, Roodhuys);
fort ten noordoosten van Gent: II 52, 54, 68, 77, III 99
Roosendaal (Rosendael): II 84, IV 107, 160
Rosendael, zie 1) Roosendaal; 2) Rozendaal
Rotterdam: I 87, 95, 96, II 85, III 69, 76, 180, IV 199, V 63, 84, 92, 153, 163,
165, 172, 173, 276, 277, 296, VI 199, 201, 292, VII 51, 215, 253, 257, 258,
306, 309, IX 10, 35
Rouen (Rouaen): VII 22
Roussillon (Roussilon): V 169
Rozendaal (Rosendael); bij Velp: V 154
Ruelle (Ruel); bij Angoulême: II 34
Rupelmonde (Ripelmonde, Rupelmond, Rupelmunde): I 79, III 87, 153, 162,
IV 109, 136, 139
Rymen, zie Rieme
S, zie ook Z
Saaftingergat (Safftigergat, Safftingergat, Saftigergat, Saftingergat): III 114,
115, 139
Sainct-Omer, zie Sint-Omaars
Sainct-Philippe, zie Grand-Fort-Philippe
Saint-Folquin (Sainct-Forquyn); bij Grevelingen: II 37
Saint-George; bij Bourbourg: II 37
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Saint-Malo: V 307
Saint-Omer, zie Sint-Omaars
Saint-Pierre (Sainct-Pierre); fort bij Sas van Gent: II 75, 79
Saint-Venant; ten noordwesten van Béthune: III 125
Saksen (Saxen): V 196
Sandtberch, zie Spitsenberg
Santen, zie Xanten
Sāo Francisco, Rio (Rio Francisco); rivier: II 83
Sāo Tomé (Sint-Tomae): VII 294
Sas van Gent (Sas, Zas van Gendt, Gent): I 69, 70, 76, 77, 79, 80, 83, 89, II
49, 51, 55, 61-63, 65-68, 70-80, III 87, 93, 95, 107, 125, 139, 142, 145, 154,
175, 205, IV 145, V 146, 149, 230, VI 314, VII 356
Savoye (Savoyen): V 84
Saxen, zie Saksen
Schau, aan het, zie Oudeschouw
Schelde (Schel, Scheld, Schell, Schellde, Grooste, Groote, Kleine, Twede
Schelde): I 89, III 82, 87, 114, 143-145, 152, 153, IV 126, 136, 151, VI 175
Schenkenschans (Schenckeschans); schans aan de Rijn bij de
Nederlands-Duitse grens: II 27, V 157, 230, 234, VI 167, VII 208
Scheurtje; zeestroom bij Duinkerken: III 186
Scheveningen (Scheveling, Schevelingen): IV 71, 81, 215, V 160, 168
Schoonhoven (Schoonhooven): III 76
Schoterland; grietenij: V 109-112, 119, 124, 127, 137, 154, 168, 178, 231, 238,
239, 251, 252, 254, 256-258, 261, 263, 264, 273, 280, 282, 284, 285, 287,
298-302, 305-308, 313, VI 13, 19, 34, 37, 38, 41, 62, 64
Schotland: I 4, 62, 68, 69, 83, II 28, 44, 50, III 100, 111, 112, 114, 116, 122, IV
89, 105, 115, 117, 130, 139, 143, 162, 198, V 70, 108, VI 140, 143, 146, 237,
255, VII 70, 87, 98, 122, 192, 202, 209, 236, 258, 291, 310, 341, 342, 344
Schwartzenberg: V 100
Sedan: IV 130
Segre (Segro): III 101
Sexbierum. (Sexbirum, Sixbirum); Barradeel: V 67, 281, VI 11, VII 106, 123,
IX 15, 33
Sicilië (Sicilien): V 309
Sierck (Surch): I 83
Sint-Andries (Sint-Andre): III 176
Sint-Anna (schans Sint-Anna); fort in het Hulsterambacht: I 50, 58, 59, III 145,
153, 179, 205,
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IV 143, 144, 148, 149, 156, 157
Sint-Anna (Termuiden): I 61, 71, III 178
Sint-Annaland (Sint-Annalandt): II 83
Sint-Antoni, zie Sint-Antoon
Sint-Antonisheide (Sint-Antonissheyde): V 217
Sint-Antoon (Sint-Antoni); fort bij Sas van Gent: I 76, II 62, 65, 71, 75, 78
Sint-Donaas (Sint Donas); fort bij Sluis: I 79
Sint-Eloy; fort bij Sas van Gent: II 68, 71, 79
Sint-Gillis-Waas (Sint-Jelis, Jylis, Jyliss): III 154, 155, 159, IV 139, 143, 163,
165
Sint Jansteen (Sint-Jans, Sint-Jansleer): III 143, 145
Sint-Jilis, zie Sint-Gillis-Waas
Sint-Job (Sint-Jop); fort bij Sluis: I 79
Sint-Joris; ten zuidoosten van Brugge: IV 127
Sint-Jylis, Jyliss, zie Sint-Gillis-Waas
Sint Maartensdijk (Sint-Martensdijck): I 84
Sint-Marc (Sint-Marck, Marco); fort bij Zuiddorpe: II 76, III 94
Sint-Martensdijck, zie Sint Maartensdijk
Sint-Niklaas (Sint-Nicolaes): IV 157
Sint-Omaars (Sainct, Saint-Omer): II 78, V 165
Sint-Philippe (Sint-Phlippe); bij Doel: III 111, 114
Sint-Steven (Sint-Stephen, Sint-Stevenschans); fort bij Sas van Gent: II 50, 51
Sint-Winoksbergen (Sint-Winoxberch, Wynoxbergen): IV 133-135, 167
Sixbirum, zie Sexbierum
Sloe (Sloech, Sloep): II 30, 83
Sloten (Slooten, Soloten); Friesland: IV 58, 65, 247, V 277, VII 350, 352
Sluis (Sluys); Staats-Vlaanderen: I 67, 72, 79, II 39, 42, 44, 71, III 112-114,
116, 124, 125, IV 108, 115, V 141, 146, VI 252, 262, 264, VII 258
Smallingerland; grietenij: III 53, 62, VI 97
Sneek (Sneeck): IV 13, 247, 248, 250, V 28, 29, 58, 277, 282, 306, 313, VI 16,
87, 100, 137, 337, VII 196, 350, IX 27
Soens: VI 130
Soloten, zie Sloten
Sont (Sondt): II 25, III 72, 80, 81, VI 228, VII 354
Spa (Spae): III 109, V 160, 161, 165, 170, 181, 189-194, 208-212, 275, 322,
VI 147, 274, 330, VII 205
Spanje (Spaenjen, Spagnien, Spangjen, Spanjen, Spannien): I 64, 79, 84-86,
89, 91, 92, 95, 96, II 32, 33, 40, 41, 52, 65, 66, 108, III 63, 72, 94, 96, 97, 101,
109, 123, 136, 137, 143, 145, 186, IV 54, 58, 107, 111, 115, 118, 128, 133,
140, 141, 144, 150, 152, 155, 156, 162, 166, 191, 192, 196, 209, 213, 222,
228, 243, V 31, 69, 70, 73, 74, 81-83, 85-89, 94, 99, 112, 113, 115-117, 120,
121, 123, 128, 130, 140-145, 147, 153, 159, 161, 164, 167-173, 176, 177, 181,
190-192, 195, 214, 235, 253, 259, 260, 263, 296, 297, 309, 316, VI 0, 16, 59,
60, 65, 74, 76, 77, 82, 120, 129, 131, 132, 134, 135, 141, 143, 144, 147, 148,
158, 188, 197, 221, 231, 237, 238, 247, 252, 253, 292, 295, 301, 322, 324,
326, VII 17, 25, 83, 98, 129, 131, 151, 190, 193, 194, 209-211, 226, 229, 230,
232, 235-237, 241, 253, 254, 257-259, 261, 288, 289, 291, 292, 296, 304, 308,
309, 311, 313, 314, 321, 322, 337, 341, 348, 353, 356
Spiegelberg (Spiegelberch); ten noordoosten van Stuttgart: III 25, V 196, VII
26
Spijk (Spijck); Zuid-Holland: VI 194, 202
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Spinola; fort bij Clinge: III 146, 149
Spitsenberg (Sandtberck); fort in Staats-Vlaanderen: I 62
Springelberg (Springelberch); bij Kleef: VII 260
Sprundel (Spruntelen): III 179, IV 124, 170
Stad en Lande (Groeningerlandt, Stadt en Lande, Stadt en Landen,
Stadtlanden): I 89, 91, 92, III 71, 73, 186, V 31, 86, 94, 143, 174, 187, 278,
302, VI 76, 80, 86, 145, 220, 226, 233, 262, 305, 338, 342, VII 26, 27, 73, 84,
161, 256, 338, IX 24, 88, 233, 234, X 34
Stade (Staden): III 42
Stadt en Lande(n), Stadtlanden, zie Stad en Lande
Stavoren (Staeveren, Staveren): II 108-111, III 9, 13, 22, 29, 31, 52, 59, IV 12,
247, 250, 252, V 30, VI 83, 91, VII 41, 160, 181, 193, 324, 343, 344, 351, 352
Steecke(n), Steeken, zie Stekene
Steenbergen: I 86, 87, II 85, III 205
Steens, zie Stiens
Steenwijk (Steenwijck): III 188, V 238, VI 329
Stehns, zie Stiens
Steinfurt (Steinfort); ten oosten van Enschede: VI 138
Stekene (Steecke, Steecken, Steeken, Steken): III 144, 145, 161, 164, IV 130
Sterreschans; schans bij Sluis: I 79
Stevensweert: III 85, IV 191, VI 148
Stiens (Steens, Stehns); Leeuwarderadeel: I 117, V 273
Stockholm: IV 111
Straelen; ten noordoosten van Venlo: IV 186, 191
Strang, de; bij Duinkerken: IV 167
Strooibrug (Stroebrug); bij Maldegem: II 41
Sulestein, zie Zuilestein
Surch, zie Sierck
Suydtdorp, zie Zuiddorpe
Suylestein, zie Zuilestein
Suythoorn, zie Zuidhorn
Suytley, zie Leie
Swaelue, zie Zwaluwe
Swichum; Leeuwarderadeel: VII 41, 162
Swyn, zie Zwin

Willem Frederik, Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649,
1651-1654

840
Tábor: III 51, V 230
Taperica, zie Itaparica
Tarragona: V 164
Teemsch, Teemsche, zie Temse
Teilingen (Teillingen, Teylingen); kasteel bij Sassenheim: I 95, V 156, VI 270,
290
Temse (Teemsch, Teemsche); plaats, kasteel: IV 136, 139
Teonville, Teoville, zie Thionville
Terborg (Burch, Terburch, Terburcht): I 87, III 95, 187, V 231, 232
Terburch, zie 1) Burcht; 2) Terborg
Terdonk (Terdonck); ten zuiden van Zelzate: II 76, 78
Teresa; schans bij Sluis: I 79
Tergau, zie Gouda
Tergoes, Tergous, zie Goes
Terheiden; bij Monster: II 89
Terneuzen (Terneusen): I 79, II 30
Terschuur (de Groote Schuir, Terschuir); bij Barneveld: III 67, 188
Terto(o)len, zie Tholen
Terveer, zie Veere
Tessel, zie Texel
Teteringen (Teteren): IV 173
Texel (Tessel): IV 238, V 181, VI 42, VII 258, 322, IX 33
Teylingen, zie Teilingen
Thionville (Teonville, Teoville, Theonville, Theoville): I 56, 64, 69-71, 78-80
Tholen (Tertolen, Tertoolen): I 77, II 89, V 143
Tiel (Tijl): I 77, IV 199, V 156
Tiel (Tijl); heideveld bij Turnhout: VII 226
Tienen: IV 71, 208
Tietjerksteradeel; grietenij: IV 16, VII 152, 340
Tijl, zie Tiel
Tilburg (Tilborch, Tilburch): III 84, 85, 179, VI 258, VII 210
Tjum, zie Tzum
Tjummarum, zie Tzummarum
Toernholdt, Tourhout, Tournhaudt, Tournhau(l)t, Tournholt, Tournhout, zie
Turnhout
Trier: I 83
Turkije (Turckien): V 283, 297, VI 160
Turnhout (Toernholdt, Tourhout, Tournhaudt, Tournhault, Tournhaut, Tournholt,
Tournhout); plaats, heerlijkheid: IV 109, 140, V 286, VI 165, 223, 257, 315,
325, VII 210, 225-228, 240, 258, 287
Twede Schelde, zie Schelde
Twente: I 78
Tzum (Tjum); Franekeradeel: VII 28
Tzummarum (Tjummarum); Barradeel: VII 185
Uitert, Uitrecht, zie Utrecht
Ungeren, zie Hongarije
Utingeradeel; grietenij: IV 15, 33
Utrecht (Uitert, Uitrecht, Utrech, Uytert, Uytrecht); gewest: 191, 94, II 25, 102,
III 71, 205, IV 69, 171, 204, V 143, 168, 174, 176, 278, 279, VI 145, 233, 290,
296, 297, VII 202, 235
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Utrecht; stad: I 15, 56, III 67, 188, IV 61, 65, 69, 210, V 154-156, 181, 237,
238, VI 132, 152, 272-274, 284, 285, 306, VII 130, 160, 177, 242, 251, 252,
253, 259, 287, IX 10
Vaert, de, zie Vreeswijk
Veen, het, zie Heerenveen
Veere (Terveer, Veer): I 77, II 30, 89, V 143, VI 304, VII 19
Veer, zie Veere
Velau, zie Veluwe
Velden: IV 174, 175, 190
Velou(e), Velouwe, zie Veluwe
Velp: VII 287
Veluwe (Velau, Velou, Veloue, Velouwe): III 73, V 120, 150, 155, 157
Vendelo, Vendeloo, zie Venlo
Venetië (Venetien): I 87, 92, IV 156, 163, V 117, 261, VI 138, 284, 288, 323,
VII 305
Venlo (Vendelo, Vendeloo, Venlo, Venloo): I 67, 76-78, II 47, III 110, IV 175,
176, 183-191, 193, 195-197, V 88, 160
Verbroeck, Verbrouck, zie Verrebroek
Verrebroek (Verbroeck, Verbrouck); plaats en fort ten westen van Antwerpen:
III 115, 139, 162, IV 117, 139
Verviers (Vervijns): V 210
Veurne (Veuren): IV 150, VI 179
Vianen (Viaenen); Zuid-Holland: I 86, 87, II 25, 27, 56, III 68, 187, IV 94, 229,
V 179, 217, 218, 229, 237-239, 253, VI 188, 189, 193, 203, 236, VII 199, 202,
203, 207, 209, 258
Vianen; ten zuidoosten van Zierikzee: II 30
Vijfdelen Zeedijken (Vijfdeeldijck); waterschap, Friesland: IV 44, VII 121
Vilvoorde (Vilvoorden): IV 131
Visé (Vyse): V 159
Visvliet: VII 127
Vlaanderen (Flandre, Vlaenderen): I 73, 75, 76, 78, II 31, 43, 74, 101, III 18,
27, 71, 72, 84, 98, 110, 114, 116, 123, 126, 162, IV 113, 121, 123, 152, 165,
V 74, 121, 143, 146, 163, 190, VI 159, 182, 365
Vlie, het (Vliet): IV 238, VI 42
Vlissingen: I 77, 80, II 32, 39, 78, 89, III 205, V 143, VI 268, VII 203
Vlucht; rivier, Vlaanderen: II 35
Voorburg (Voorburch): III 81, V 163, 164, VI 243
Voorn (Vooren); schans, Betuwe: I 56, 73, II 27-29
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Voorn (Vooren); waard, Betuwe: I 77, IV 175
Vranckri(j)ck, Vrankri(j)ck, zie Frankrijk
Vreeswijk (de Vaert): I 86, III 67
Vrije van Sluis (Vrie van Vlaenderen): III 71
Vyse, zie Visé
Waal (Wael): IV 136
Waalwijk (Waelwijck): IV 107, 121, VII 210
Waas, Land van (Landt van Waes, Was); Oost-Vlaanderen: III 159, IV 145, VI
264
Waasmunster (Waesmunster); ten oosten van Lokeren: IV 136
Wachtebeke (Wabbeck, Wabbeeck, Wabbeecke, Wabbeke, Wolbeeck); bij
Zelzate: II 67, III 100, 107-111, 136, 153
Waddenzee (Watten): III 54
Wael, zie Waal
Waelwijck, zie Waalwijk
Waes, zie Waas
Walcheren: II 39
Wallonië: 170, II 29, 65, 85, 86, 88, 105, 107, III 75, 83, IV 93, 132, V 214, VII
254
Wankum (Wanckum); ten oosten van Venlo: IV 198
Wanssum (Wansum): IV 174
Was, zie Waas
Wassenaar; heerlijkheid: V 170
Waten (Watene, Watten); Vlaanderen: III 54, 95
Watervliet: III 124
Watten, zie 1) Waddenzee; 2) Waten
Wau(de), zie Wouw
Wenen (Keiserhoff, Keisershoff): VI 180, VII 194
Wesel, zie Wezel
West-Iendien, zie 1) Brazilië; 2) West-Indië
West-Indië (Indien, West-Yndien): III 21, IV 57, V 231, 239, 251, 253, 254, 260,
261, 273, 277, 279, 280, VII 341
West-Indie(n), West-Yndien, zie 1) Brazilië; 2) West-Indië
Westdongeradeel (Westdungeradeel); grietenij: VII 67
Westergo (Westrego): I 52, 54, II 87, 108, 112, III 10, 18, 30, 32, 33, 35, 40,
55, 56, 61, 136, 137, 182, 188, 189, 193-196, IV 8-14, 24-26, 28, 30-35, 37-42,
51-57, 59, 239, 241, 242, 244-246, 251, V 29, 30, 36, 58, 61, 63, 78, 119, 124,
254, 256, 262, 274, 279, 297, 301, 303, VI 12, 17, 18, 20, 21, 32, 34, 35, 43-45,
51, 55, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 76, 79-81, 109, 119, 198, 330-332, 335, 340,
342-344, 364, VII 40, 42, 44, 48, 52, 53, 55-61, 67, 69, 74, 177, 178, 337, 338,
340, 349, 353-355, IX 28, 82
Westerschelde (Hondt): II 30
Weste(r)swaech, zie Beetsterzwaag
Westrego, zie Westergo
Weststellingwerf; grietenij: I 96
Wetteren (Wettere): IV 131
Wezel (Wesel): II 85, III 205, V 64, 218, VII 259, 260, 287, 288, 291, 298, 305,
356
Wicht, zie Wight
Wiens, zie Wijns
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Wieuwerd (Wier); Baarderadeel: I 45
Wight (Wicht): VII 80
Wijk; bij Maastricht: VII 229
Wijk aan Zee (Wijck): VI 121, IX 33
Wijns (Wiens); Tietjerksteradeel: V 252
Willemstad (Willemstadt, Wilmstadt): I 59, 86, II 71, 83, VII 258
Winkel (Winckel); ten zuiden van Zelzate: II 67
Winoxberch, zie Sint-Winoksbergen
Wirdum (Wurdum); Leeuwarderadeel: I 117, V 74, VI 20, VII 105, 123, 161,
188
Wolbeeck, zie Wachtebeke
Wolden, zie Zevenwouden
Wolfenbüttel: V 192
Wolvega; Weststellingwerf: III 188, V 238, VI 329
Wommels; Hennaarderadeel: V 111, VII 324, 337
Wondelgem (Wongelgom); bij Gent: I 76
Wonseradeel (Wonseraedeel); grietenij: IV 27, 240, 251, V 34, 56, 66, 70, 78,
93, 94, 96, 98, 103, 104, 106-108, 119, 285, 286, VI 17, 18, 25, 28, 41, 103,
330, 336, VII 44, 47, 77, 161, 342, 343, 352
Worckum, zie 1) Workum; 2) Woudrichem
Workum (Worckum): I 43, 45, III 16, 18, IV 13, 44, V 33-37, 110, 261, VI 51,
52, 64, 91, 330, VII 75, 158, 173, 193, 324
Workumer Nieuwland (Worckommer Nieulandt, Worckummer landt,
Worckummernieuwlandt): V 319, VI 56, 69, 91, 118
Workumerdijk (Workummerdijck); zeedijk bij Workum: VI 47, 92, 93
Woudrichem (Worckum): II 29, III 75, VII 209, 210
Wouw (Wau, Waude, Wou, Woude): I 59, 83, 84, II 42, 83, 84, III 86, 179, IV
124, 125, 166, VI 187
Wurdum, zie Wirdum
Wymbritseradeel (Wynbritseradeel); grietenij: II 96, IV 24, 65, 239, 246, 251,
V 32, 36, 47, 54, 56, VII 45, 52, 74
Xanten (Santen): V 218, 229
Y(e)ls, zie IJlst
York (Jorck): I 91
Zaffelare (Saffelaer, Saffelar, Saffelen); ten zuidoosten van Zelzate: III 93, 94,
100
Zaltbommel (Bommel): I 77, II 90, V 185
Zeeland (Seelandt, Zeelandt, Zeelant, Zelandt, Zelant, Zellandt): I 16, 44, 51-53,
56, 68, 77, 80,
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83, 87, 89, 91, II 30, 40, 68, 71, 78, 87, 90, 102, III 69, 71, IV 136, 204, 209-211,
V 52, 75, 77, 84, 86, 92, 131, 143, 145, 146, 150, 165, 168, 171, 174, 176,
276-279, VI 131-134, 140, 145, 216, 229, 233, 251, 262, 265, 268, 290, 296,
297, 304, 306, 311, VII 210-212, 225, 227, 234, 255, 256, 299, 300, 310, 315,
IX 22, XI 9, XII 8
Zeele, zie Zele
Zelan(d)t, zie Zeeland
Zele (Zeele): III 158
Zell, zie Celle
Zellandt, zie Zeeland
Zelzate (Selsaeten, Selsaten): 172, II 50, 51, 75, 76, III 88, 93, 110, IV 124,
125, 128
Zelzate, Klein (Klein-Selsaten): II 51, IV 129
Zevenbergen (Seuvenbergen, Sevenbergen): IV 140, 181, V 286, VI 223, 257,
315, 324, 326, 327, VII 80, 132, 200, 211, 230, 258
Zevenwouden (Sevenwolde, Sevenwolden, Wolden): I 54, 55, 96, 97, II 88,
112, III 10, 35, 40, 41, 45, 55, 56, 136, 137, 182, 189, 193-195, IV 8, 10-15,
17, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 41, 51-53, 56, 61, 241-245, 247, 251, 253, V 29,
34, 36, 37, 47, 51, 57, 59-61, 65, 77, 106, 110, 111, 119, 124, 174, 231, 251,
254, 257, 263, 278, 279, 287, 288, 308, VI 18, 19, 52, 55, 60, 62, 64, 71, 73,
74, 78, 79, 81, 329, 335, 340, 343, 364, VII 42, 44, 54-57, 60, 61, 69, 72, 86,
97, 109, 157, 236, 341, 353
Zevergem (Severgem); bij Gent: III 143
Zierikzee (Zirckze, Zirckzee): I 59, 77, II 89
Zijpe (Siep): I 59, II 30
Zirckze, Zirckzee, zie Zierikzee
Zuiddorpe (Suydtdorp): III 166
Zuidhorn (Suythoorn): IX 85
Zuilestein (Sulestein, Suylestein, Zulestein); Utrecht: II 25, IV 69, V 154
Zundert (Sundert): VII 228
Zutphen (Sutphen); graafschap: I 78, VI 288
Zutphen; stad: V 152, 154
Zwaluwe (Swaelue): III 83, 180, IV 120
Zwammerdam (Swammerdam): IV 69
Zwarte Water (Swarte Waeter): V 238
Zwartsluis (Swartesluys): III 67, VI 329, 346
Zweden (arnicus Swaecus, Sweden): II 25, 29, 31, 88, 98, 101, 102, 107, III
10, 23, 25, 28, 30, 34-36, 42, 63, 72, 79, 137, 187, IV 68, 89, 111, 112, 143,
166, 184, 195, 216, 223, V 68, 87, 90, 117, 121-123, 159, 169, 230, VI 48, 136,
138, 143, 163, 187, 197, 208, 219, 228, 236, 237, 239, 244, 247, 248, 300,
324, VII 83, 254, 258, 308
Zwijndrecht (Swijndrecht); bij Antwerpen: IV 109, 145, 149, 152
Zwin (Swyn): I 89
Zwitserland: II 33, 37, 87, IV 128, V 116, 117, VII 126
Zwolle (Swol): III 67, 188, V 151, 152, VI 329
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